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عِنيَِل عَِس
عَننَِب ُ مَتِي نَشَن ّسبِّش

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
َابُي كِت نَشَن ِشِل ِعنِيَل» «عَِس، عَ ْدْش نَاِن نَ عَ .رَ ّ نَمِْحنم نَاِن نَن تَرُُشيٍي ّسّب عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ نَشٍٍي لَنِش عِنيَِل عَِس نَن

.مَ ٍع ِشِل ّن مَتِيُ، مَرَِك، لُِك، نُن َ .يَي
عَِس كٍِل َشنِب دُِنحَ، عَننَِب ُ مَتِي نََش ِي َابُي كِت ّسّب، عَ َش عَِس َش دُِنحّءِفِرِ بِرِن مٍَسن عَلٌَك مِشٍِي َش عَ كٌلٌن، عَ عَِس قِندِِش عََل

َش مِِش ُسفَندِِش نَن .نَ عَ عَ ّسّب فِرِّك شُي ّن، ْكْن مُُش َ بَر عَ مَدَنِف ٌسٌس شُي عَلٌَك ٌسسٌي قَن َش ْن عَ .قَهَامُدٍ
عَِس َش كَابَنٌَك فبٍفٍب ّسبِّش ِي َابُي كِت كُي عَلٌَك مِشٍِي َش عَ ّسنّب كٌلٌن، عََل ّسنّب نَشَن قِِش عَ .مَ عَ مٍَي قُرٍ َلَن ي َ ر ّن، عَ ِحنّن رَفبِلٍن

مِشٍِي قْْش .رَ عَننَِب ُ مَتِي َ بَر وَ مِشٍِي َش عَِس َش َكوَندٍِي قَن .كٌلٌن عَِس ٌت مِشٍِي شَرَن عََل َش مٍَسنِي رَ، ٍع نََش عَ كٌلٌن، عَ عَ نْندِ يَِت
يَِت نَن َ .مٍَسنم عَ ْدنشْي رَ، ِي َابُي كِت عَِس قََش ِك نَن دّنتّّف سَمَ نُن عَ كٍِل ِك قَّش .مَ

نَ بِرِن َ ْنم قَهَامُي قِدٍ وٌن مَ، وٌن َش عَ كٌلٌن ندٍ نَ عَِس .رَ وٌن لْننِ نَشَن َ ْستْم ِي َابُي كِت كُي، عَ َ ْنم وٌن مَلِدٍ وٌن مَ دُِنحّءِفِرِ كُي، عَ مَن َ ْنم وٌن
مَلِدٍ َ .عَلِفِيَم عََل َش عَ ُل وٌن َشِشِل .مَ .عَمَِن

عِنيَِل عَِس
عَننَِب ُ مَتِي نَشَن ّسبِّش

عَِس بٍنبٍَي
لُِك ٢٣؛ ٣ ٬ ٣٨

1 عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَشَن قَتَن َ دَوُد نُن عِبُرَهِمَ بْنسْي رَ، عَ بٍنبٍَي ِشلٍِي نَن ِي ِك؛
2 عِبُرَهِمَ نََش عِِسيََف .ْسْت
عِِسيََف نََش يَشَُب .ْسْت
يَشَُب نََش َ يُد نُن عَ تَارٍَي نُن عَ ُشنيٍَي .ْسْت
3 َ يُد نََش ٍ ِس ثٍر نُن َ سٍر ْسْت، تَمَرِ َش .دٍِي
ٍ ِس ثٍر نََش ٍشسِرٌن .ْسْت
ٍشسِرٌن نََش ِم عَرَ .ْسْت
4 ِم عَرَ نََش عَمِنَدٌَب .ْسْت
عَمِنَدٌَب نََش نَشَسٌن .ْسْت
نَشَسٌن نََش َسلِمٌن .ْسْت
5 َسلِمٌن نََش ُس بٌو ْسْت، رََشِب َش .دِ
ُس بٌو نََش عٌبٍدٌ ْسْت، رُِت َش .دِ
6 عٌبٍدٌ نََش يِسَِي .ْسْت
يِسَِي نََش َ دَوُد .ْسْت

مَنّف َ دَوُد نََش ُسلٍمَِن ْسْت
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عُرَِي َش فِّن َسابُي .رَ
7 ُسلٍمَِن نََش َ بٌو ِم رٌ .ْسْت
َ بٌو ِم رٌ نََش َ عَبِي .ْسْت
َ عَبِي نََش عََس .ْسْت
8 عََس نََش ٍيهٌسَقَِت .ْسْت
ٍيهٌسَقَِت نََش َ ِم ٍيهٌر .ْسْت
َ ِم ٍيهٌر نََش يُسِيَ .ْسْت
9 يُسِيَ نََش يٌتَِم .ْسْت
يٌتَِم نََش عَشَِس .ْسْت
عَشَِس نََش َ ٍشٍسكِي .ْسْت
10 َ ٍشٍسكِي نََش مَنَِس .ْسْت
مَنَِس نََش عَمٌن .ْسْت
عَمٌن نََش يٌسِيَ .ْسْت
11 يٌسِيَ نََش َ يٌٍكنِي نُن عَ ُشنيٍَي ْسْت،
يِلـَكٍَي َ عِسِر َشنِنِش ِلْن بَب تّمُي .نَّش

12 ٍع ٌت ِسَف ِلْن، بَب َ يٌٍكنِي نََش َسلَتِيٍِل .ْسْت
َسلَتِيٍِل نََش ٌبَبٍِل سٌر .ْسْت
13 ٌبَبٍِل سٌر نََش عَبِيُدِ .ْسْت
عَبِيُدِ نََش عٍلِيَِكِم .ْسْت
عٍلِيَِكِم نََش ٌ عَسٌر .ْسْت
14 ٌ عَسٌر نََش َسْدِك .ْسْت
َسْدِك نََش عَشِِم .ْسْت
عَشِِم نََش عٍلِيُدِ .ْسْت
15 عٍلِيُدِ نََش عٍلٍيَسَرِ .ْسْت
عٍلٍيَسَرِ نََش مَتَن .ْسْت
مَتَن نََش يَشَُب .ْسْت
16 يَشَُب نََش يُسُُق .ْسْت
يُسُُق نََش َ مَرِيَم .ْدْش
َ يَم مَرِ نَن قِندِ عَِس نَف رَ،
نَشَن ِشِل عََل َش مِِش .ُسفَندِِش

17 عَ بِرِن َلَنِش ن بٍنَب ْدْش ُق نُن نَاِن، كٍِل عِبُرَهِمَ مَ َس ْدْش َ دَوُد .رَ عَ بِرِن َلَنِش ن بٍنَب ْدْش ُق نُن نَاِن، كٍِل َ دَوُد مَ، هَن يِلـَكٍَي َ عِسِر
ِسَف تّمُي نَّش ِلْن .بَب عَ بِرِن َلَنِش ن بٍنَب ْدْش ُق نُن نَاِن، كٍِل يِلـَكٍَي َ عِسِر ِسَف تّمُي مَ ِلْن، بَب هَن عَ َس ْدْش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش
وََشِت .رَ

عَِس ِ بَر ِك نَّش
لُِك ٢٦؛ ١ ٬ ،٣٨ ١؛ ٢ ٬ ٧
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18 عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ِ بَر رََب ِي ِك ّن؛ يُسُُق نُ َ بَر عَِس نَف َ مَرِيَم َش ٌكٍت ْدْش، ْكْن ٍينُن ب ٍع َش َكُق، َ مَرِيَم نََش تّيّف

عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش كَابَنٌَك َسابُي .رَ 19 عَ َش ْمرِ يُسُُق ٌت قِندِِش تِنِشنتْي رَ، عَ مُ نُ وَِش َ مَرِيَم ِشِل .َكنٍَق عَ نََش نَّت تٌنٌف ٍع َش قَتَن
فُندٌْحْشَح .كُي 20 عَ نُ عَ َ َمحْشُنم نَ ٍق مَ تّمُي نَّش، مَرِِف َش مَلٍّك ندٍ نََش مِِن عَ مَ شٍِي كُي، عَ عَ مٍَسن عَ ّب، يُُسُق،» ِع تَن نَشَن كٍلِِش
َ دَوُد بْنسْي، ِع نََش فَاُش ِع َش فِّن َ مَرِيَم قُتٍِق رَ، ِ مَ بَر عَ تّيّفِش دِ نَشَن مَ، عَ قَتَنِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش كَابَنٌَك نَن .نَ 21 َ يَم مَرِ قَمَ دِ
شّّم نَن .بَرِدٍ ِع َش عَ ِشِل َس عَِس، ِ مَ بَر عَ تَن نَن قَمَ عَ َش َحمَ رَِكِسدٍ ٍع َش يُنُبٍِي «.مَ

22 نَ بِرِن نََب ّن عَلٌَك مَرِِف نَشَن مٍَسن ّ نَمِْحنم َسابُي رَ، عَ َش َكمَِل عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش،
23 مّدِِفنِّد » تّيّفمَ ّن، عَ دِ شّّم ِ .بَر
ٍع عَ ِشِل َ قَلَم ّن «.ٍعمَنُوِّل
نَ نَن نَ ِك، َعَل» نَ وٌن َي «.مَ

24 يُسُُق ٌت ُشُن، عَ نََش مَرِِف َش مَلٍّك َش يَامَرِ رَبَُت، عَ عَ َش فِّن َش قُِت .شِرِ 25 ْكْن عَ مُ عَ كٌلٌن فِّن رَ هَن َ مَرِيَم َش دِ شّّم ِ بَر
.َشنِب عَ نََش نَ دِ ِشِل َس .عَِس

2
َ ْمشٍْي كَر عَِس بِنيٍَق

1 عَِس ِ بَر ُ بّتّلّيم تَا نَن كُي، يُدََي بِْش مَ، مَنّف هٍرٌدٍ َش .حَمَّن نَ وََشِت، َ ْمْش كَر ندٍٍي نََش َق َسلَمُ دَرِ كٍِل ٌسفٍتٍدٍ ِ بِر رَ، 2 ٍع نََش مَشْرِنِي
ِت، ٍع نَّش، يُِوِقٍي» َش مَنّف نَشَن بَِش بَرِدٍ، عَ نَ مِندٍن؟ مُُش قَِش ّن مُُش َش َق ُسيِدِ عَ ّب، ِ مَ بَر مُُش َ بَر عَ َش تُنبُي ٌت ٌسفٍتٍدٍ ِ «.بِر
3 مَنّف هٍرٌدٍ ٌت نَ ٍق مّ، عَ تَن نُن َسلَمَُك دَرِ بِرِن نََش .ْكنتْقِِل 4 عَ نََش سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر مَلَن، عَ َش ٍع مَشْرِن عََل َش
مِِش ُسفَندِِش ِ مَ بَر .دّننَّش 5 ٍع نََش عَ يَاِب، َع» ِ مَ بَر ُ بّتّلّيم تَا نَن كُي، يُدََي بِْش مَ، ِ مَ بَر ّ نَمِْحنم عَ ّسبِّش،
6 ِع› تَن بّتّلّيمُ، نَشَن نَ يُدََي بِْش مَ،
ِع تِدٍ ُ م شُرُن يُدََي تَا ُشنفبٍٍي َي مَ،
ِ مَ بَر مَنّف قَمَ كٍلِدٍ ِع تَن ُ بّتّلّيم ّن،
نَشَن ٱ َ م َيَِل عِسِر َحمَ مَ، رَّحرّ
عَْل ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ ُ سٍٍي شُر مَ رَّحرّ ِك «‹.نَّش

7 نَ كُي، هٍرٌدٍ نََش نَ َ ْمشٍْي كَر ِشِل فُندٌ رَ، عَ ٍع مَشْرِن تُنبُي مِنِِش وََشِت نَشَن .مَ 8 نَ دَنِف َشنِب، عَ نََش ٍع شّي ُ بّتّلّيم ِي ّشيرََي رَ،
ٌو» ِسَف، وٌ َش َس وَكِِل ِي دِيْرّ قٍنٍق .رَ وٌ نَ عَ ٌت، وٌ َش َق ٱ نَكٌلٌن عَلٌَك ٱ قَن َش َس ُسيِدِ عَ «.ّب

9 َ ْمشٍْي كَر ٌت ّف مَنّف شُي مّدٍ، رَ ٍع نََش .ِسَف ٍع مَن نََش تُنبُي ٌت، ٍع َس نَشَن ٌت ٌسفٍتٍدٍ ِ بِر َ .ر تُنبُي نََش ّحرّ ٍع َي رَ هَن عَ نََش ِت
دِيْرّ ٍ يِر ُشن .مَ 10 ٍع ٌت تُنبُي ٌت، ٍع نََش َ ّسيو ِك قَنِي .رَ 11 ٍع نََش ٌس بَنِش كُي، ٍع نََش دِيْرّ ٌت عَ نَف َ مَرِيَم ِي .رَ ٍع نََش ٍع ٌ مَفٌر بِْش، ٍع
ُسيِدِ ّ دِيْر .ّب نَ تّمُي، ٍع نََش َسنبَسٍٍي مِِن رَ ٍع َش ٌكٍت كُي، ٍع ّشيمَ، سُرَِي قَنِي، نُن مِرِ لَبُنّد ِق ّ دِيْر .مَ 12 نَ دَنِف َشنِب، عََل ٌت نُ َ بَر ٍع
رَكٌلٌن شٍِي كُي عَ عَ مُ َ لَنم ٍع َش فبِلٍن هٍرٌدٍ يِرٍ، ٍع نََش فبِلٍن ٍع َش بِْش مَ َ كِر فبّّت .رَ

عَِس َشنِنٍق َ مِسِر
13 َ ْمشٍْي كَر ِسَف َشنِب، مَرِِف َش مَلٍّك نََش مِِن يُسُُق مَ شٍِي كُي، عَ عَ مٍَسن عَ ّب، .ٍكِل» ّ دِيْر نُن عَ نَف َشنِن َ مِسِر بِْش .مَ وٌ َش ُل

مّننِ هَن ٱ َ يّنم ْو ِع ّب تّمُي نَّش، ِ مَ بَر هٍرٌدٍ دِيْرّ َ قٍنم ّن عَلٌَك عَ َش عَ «.قََش 14 يُسُُق نََش كٍِل كْي رَ، عَ دِيْرّ نُن عَ نَف َشنِن َ .مِسِر 15 ٍع نََش
ُل مّننِ هَن هٍرٌدٍ نََش قََش، عَلٌَك مَرِِف نَشَن مٍَسن ّ نَمِْحنم َسابُي رَ، عَ َش َكمَِل،
ٱ» َ بَر ٱ َ م دِ ِشِل،
عَ َش كٍِل َ «.مِسِر
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هٍرٌدٍ دِيْرٍّي قَشٍَق

16 هٍرٌدٍ ٌت عَ كٌلٌن عَ َ ْمشٍْي كَر َ بَر عَ مَدَُش، عَ ّ ْبح نََش ٍت عَ حَاِش .رَ عَ نََش يَامَرِ ِق، دِ شّّم بِرِن َش قََش ُ بّتّلّيم نُن عَ َبِلِنِي ر بِرِن، نَشٍٍي
ُ م نُ ّح َسشَن ْسْت .ِسندٍن عَ نَ نَّت تٌنٌف نَ َ ْمشٍْي كَر َش تُنبُي ٌت تّمُي نَن .مَ 17 نَ كُي، عَننَِب ِم يٍرٍ َش مٍَسنِي نََش َكمَِل،
18 ُشي» ندٍ َ بَر مّ مَ، رَ
وَ شُي نُن ُسننُنِي فبٍفٍب نَ عَ .رَ
رٍَشٍل مَ وَ عَ َش دٍِي نَن مَ ٍق رَ،
عَ مُ تِنِش مِِش ٌي َش عَ مَدُندُ
ِ مَ بَر دٍِي مُ عَ ّب ْسنْن ّ «.دُِنح

عَِس نُن عَ ِ مِشٍِي بَر فبِلٍنٍق
19 هٍرٌدٍ ٌت قََش، مَرِِف َش مَلٍّك نََش مِِن يُسُُق مَ شٍِي كُي َ مِسِر بِْش .مَ 20 عَ نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٍكِل،» ّ دِيْر نُن عَ نَف تٌنٌف، ِع َش

فبِلٍن ٍع رَ َيَِل عِسِر بِْش مَ، ِ مَ بَر نَشٍٍي نُ وَِش دِيْرّ قَشٍَق، ٍع َ بَر «.قََش 21 يُسُُق نََش كٍِل، عَ نََش دِيْرّ نُن عَ نَف تٌنٌف، ٍع فبِلٍن َيَِل عِسِر بِْش
.مَ 22 ْكْن يُسُُق ٌت عَ مّ عَ عَرٍَشلُِس نَن قِندِِش يُدََي مَنّف رَ عَ بََب هٍرٌدٍ ْحشْي رَ، عَ نََش فَاُش ٌسدٍ .نَا عََل ٌت يّن ْو عَ رَ شٍِي كُي، عَ نََش
ِسَف فَلٍِل بِْش مَ، 23 عَ َس َسبَِت .نَسَرِّت نَ رََب ّن عَلٌَك نَمِْحنمٍّي َش مٍَسنِي َش َكمَِل، نَشَن عَ مٍَسنِش، َع» ِشِل َ قَلَم ّن، «‹.نَسَرّتَِك‹

3
عَننَِب َ يَي َكوَندِ تٍِق
مََرِك ٢؛ ١ ٬ ،١١ لُِك ١؛ ٣ ٬ ،٢٢ َ يَي ١٩؛ ١ ٬ ٣٤

1 نَ وََشِت عَننَِب َ يَي ُشنَش نََش َكوَندِ ِت قْْل يُدََي فبٍنفبٍرٍن ٍ .يِر 2 عَ نُ عَ مٍَسن، ٌو» تُوِب، ِ مَ بَر عََل َش مَنّفَي نِينِ َ بَر ّ «.مَكْر 3 عَننَِب
عٍسَِي نُ عَننَِب َ يَي نَن مَ ٍق قَلٍَق، عَ ٌت عَ مٍَسن،
ِمِش» ندٍ عَ شُي َ عِتٍم فبٍنفبٍرٍن يِرٍ،
وٌ‹ َ كِر يَءِلَن مَرِِف ّب،
وٌ كِرٍَي مَتِنِشن عَ َي «‹.رَ

4 ْحشّْم َشٍب َ دٌنم نَن نُ رَفٌرٌِش َ يَي مَ، بّلِّت ِ كِر دَاِش نُ شِرِِش عَ .تَِف عَ نُ َ بَلٌم َكتٌي نُن وَُل كُِم نَن .نَ 5 َسلَمُكٍَي، دَرِ يُدَيَكٍَي، نُن مِِش
نَشٍٍي بِرِن نُ َسبَتِِش يُرُدّن شُرٍ َبِلِنِي، ر ٍع نُ ِسفَمَ عَ ٍ .يِر 6 ٍع نُ ٍع َش يُنُبٍِي َ مٍَسنم ّكّن مَ، َ يَي قَن نُ ٍع ُشنشَمَ يُرُدّن شُرٍ ْشورَ عََل َش ٍق .رَ

7 ْكْن عَننَِب َ يَي ٌت ّسنٍِي قَرِ نُن ٍسِن َسدُ فبٍفٍب ٌت َق رَ ٍع َش ٍع ُشنَش ٍي ْشورَ، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» تَن بِْشمٍَس !بْنسْي ندٍ وٌ
رَكٌلٌنِش وٌ َش وٌ ِف عََل َش ْشّن مَ نَشَن نَ قٍَق؟ 8 وٌ َش ٍق قَنِي نَن نََب نَشَن عَ َ مٍَسنم عَ وٌ َ بَر .تُوِب 9 وٌ نََش عَ قََل وٌ يّّت مَ، عِبُرَهِمَ‹ نَن نَ
مُُش بٍنَب ‹رَ، ِ مَ بَر عََل َ ْنم ِي فّمٍّي مَقِندِدٍ عِبُرَهِمَ َش دٍِي .رَ 10 َ بٍير َحن نَ وُرٍِي َسنٍك مَ عَ َش ٍع بِلٍِي .ّسّف وُرِ نَشَن ٌي مُ بٌِف قَنِي مِنِمَ، رَ
عَ ّسّفمَ ّن، عَ وٌِل ّت .ِع 11 ٱ تَن وٌ ُشنشَمَ ٍي نَن ْشورَ وٌ َش تُوِب َش ٍق رَ، ْكْن نَشَن قَمَ قَدٍ ٱ َشنِب رَ، نَ ّسنّب فٌب ٱ تَن .ّب نَ بِنّي مُ
نَ ٱ تَن ِي رَ هَِل عَ َش َسنكِرِ مَشَنِنٍق .رَ عَ تَن نَن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌ مَ رَفٌر وٌ مَ، عَ تَن نَن وٌ ُشنشَمَ ّت .رَ 12 عَ َش ٍسفٍرٍنِي ُسشُِش عَ ِي
رَ، عَ مَاٍل نُن عَ لَِف َ يٍفٍتِم نَشَن نَ لْنِي .مَ عَ مَاٍل سٌمَ رَ عَ َش بِِل كُي، ْكْن عَ لَِف تَن َ فَنم ّت رَ نَشَن مُ َ «.ُشبٍنم

عَِس ُشنشٍَق
مََرِك ٩؛ ١ ٬ ،١١ لُِك ٢١؛ ٣ ٬ ،٢٢ يَيَ ٣٢؛ ١ ٬ ٣٤

13 نَ تّمُي عَِس نََش كٍِل فَلٍِل، قٍَق رَ َ يَي ٍ يِر يُرُدّن شُرٍ، عَلٌَك َ يَي َش عَ ُشنَش ٍي .ْشورَ 14 ْكْن َ يَي مُ نُ تِنِش نَ ٍق .رَ عَ نََش عَ قََل،
ٱ» تَن نَن هَِي عَ مَ ِع تَن َش ٱ ُشنَش ٍي ْشورَ، ْكْن ِع تَن نَن َق قَِش ٱ تَن َش ِع ُشنَش ٍي «ْشورَ؟ 15 عَِس نََش عَ يَاِب، يَكِْس،» عَ



ُ مَتِي 4:20 5 ُ مَتِي 3:16
َش رََب ِي ِك، ِ مَ بَر عَ َ لَنم وٌن َش ٍق بِرِن نََب عَ سّرِّي ِك «.مَ نَ كُي، َ يَي نََش تِن عَ .رَ 16 عَِس ُشن ٌت َش، عَ نََش ٍت ٍي ْشورَ، ٌكوٍر
نََش رَِب، عَ نََش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌت ٌ فٌر رَ عَ مَ عَْل .فَنّب 17 شُي ندٍ نََش مّ كٍِل ٌكوٍر مَ، عَ عَ مٍَسن، ٱ» َ م دِ مَشَنُِش نَن ِي ِك نَشَن ٱ
ّكنّنِش ِك قَنِي «.رَ

4
ٍسنتَّن َكتٍَق عَ َش عَِس رَتَنتَن
مََرِك ١٢؛ ١ ٬ ،١٣ لُِك ١؛ ٤ ٬ ١٣

1 عََل َشِشِل نََش عَِس ُشن ِت فبٍنفبٍرٍنِي مَ عَلٌَك عِبُلَِس َش َس َكَت عَ َش عَ .رَتَنتَن 2 عَِس ٌت نُ َ بَر ُسن ِش تٌنٌف نَاِن، كْي نُن يَنِي،
كَامّ نُ نَ عَ .مَ 3 َ مَرَتَنتَنم ٌت مٌَس عَ رَ، عَ نََش عَ قََل عَ ّب، َش» عََل َش دِ نَن ِع رَ، يَامَرِ ِق ِي فّمٍّي َش قِندِ تَاِم «.رَ 4 عَِس نََش عَ
يَاِب، َع» ّسبِّش َابُي كِت كُي، مِِش‹ مُ َ بَلٌم تَاِم فبَنسَن َش .رَ عََل َش مٍَسنِي بِرِن قِندِِش َلٌي ب نَن نَ مَ عَدَ «‹.ّب

5 عِبُلَِس نََش عَ َشنِن َسلَمُ، دَرِ تَا ّسنِيّنِش، عَ عَ ِت عََل َش ْ ْمبَنِش هْر قَرِ، ٍ يِر .عِتٍِش 6 عَ نََش عَ قََل عَ ّب، َش» عََل َش دِ نَن لَنِش ِع
مَ، تُفَن، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش،
عََل› يَامَرِ قِمَ ّن عَ َش ـٍكٍّي مَل مَ ِع َش ٍق ‹رَ،
ٍع› ٍع بّلّشٍّي َ سٌمَ ر ّن ِع بُن مَ،
ٍع ِع رَلَشُن عَلٌَك ِع َسنِي نََش دِن فّّم «‹.رَ
7 عَِس نََش عَ يَاِب، ِعٌي،» ْكْن عَ مَن ّسبِّش َابُي كِت كُي، ِع‹ نََش ِع مَرِِف عََل «‹.مٌَت

8 عِبُلَِس مَن نََش عَ َشنِن َ فٍي عِتٍِش قَرِ، عَ َق َ دُِنح مَنّفَي بِرِن مٍَسن عَ ّب، ٍع نُن ٍع َش .دَرِّي 9 عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» ِي بِرِن قِمَ ّن ِع
مَ َش ِع ُسيِدِ ٱ ّب، ِع ٱ «.بَُت 10 عَِس نََش عَ يَاِب، ٍسنتَّن،» كٍِل !ٍب عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، ِع‹ َش ِع مَرِِف عََل فبَنسَن نَن بَُت، ِع َش
ُسيِدِ عَ كٍرٍن نَن «‹.ّب 11 نَ يّنِي ْو دَنِف َشنِب، عِبُلَِس نََش كٍِل عَ .ُشن ـٍكٍّي مَل نََش ٍع مٌَس عَِس رَ، ٍع عَ ّسنّب .ٌس

عَِس عَ َش وَِل قْلٍْق فَلٍِل بِْش مَ
مََرِك ١٤؛ ١ ٬ ،٢٠ لُِك ١٤؛ ٤ ٬ ١٥

12 عَِس ٌت عَ مّ عَ َ يَي َ بَر َس فٍيِل، عَ نََش فبِلٍن فَلٍِل بِْش .مَ 13 عَ نََش كٍِل نَسَرِّت تَا كُي، عَ َس َسبَِت َكثّرّنَمُ، تَا ندٍ نَشَن نُ نَ بَا دّ
رَ، َسبُلٌن نُن نَقَتَِل بِْش .مَ 14 نَ نََش رََب عَلٌَك عَننَِب عٍسَِي َش مٍَسنِي َش َكمَِل،
15 َسبُلٌن» نُن نَقَتَِل بِْش،
نَشٍٍي نَ َ كِر رَ ِسفٍَق بَا دّ رَ يُرُدّن نَاكِرِ،
وٌ قِندِِش فَلٍِل بِْش نَن نَ نَشَن نَ ِس فبّتٍّي .بّلّّش
16 حَمَّن نَشَن ْدْشِش ِم دِ كُي،
ٍع َ بَر نَءِيَلَنِي بٍلٍبٍٍل .ٌت

نَشٍٍي ْدْشِش قَّش َش ِم دِ كُي،
نَءِيَلَنِي َ بَر مِِن ٍع «.ّب

17 كٍِل نَ تّمُي مَ، عَِس نََش َكوَندِ ِت قْْل، عَ نُ عَ قََل، ٌو» تُوِب، ِ مَ بَر عََل َش مَنّفَي نِينِ َ بَر ّ «.مَكْر
عَِس عَ َبِرّ قْشِر ِسنٍفٍي ِشلٍِق
مََرِك ١٦؛ ١ ٬ ،٢٠ لُِك ١؛ ٥ ٬ ١١

18 عَِس ٌت نُ ّحرٍّق فَلٍِل بَا دّ رَ، عَ نََش شّّم قِرِن ٌت ٍع نَ يّّل .وٌلٍِق يّّشسُشُيٍي نَن نُ ٍع رَ، ِسمْن، نَشَن ِشِل ثِيّرِ، عَ نُن عَ ُشنيَ .عَندٍِر
19 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َ بِر ٱ قْْش .رَ تّمُي دَنفِِش وٌ نُ يّّش نَن ُسشُمَ، ْكْن يَْكِس ٱ عَ َ نِيَم وٌ َش نُ مِشٍِي نَن ْسْت ٱ «.ّب 20 ٍع نََش
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ٍع َش يّلٍّي ُل نَ كٍرٍن نَ، ٍع َ بِر عَِس قْْش .رَ 21 ٍع ٌت ِسَف، ٍع نََش شّّم قِرِن فبّّت ٌت، ٍسبٍدٍ َش دِ يَِك نُن عَ ُشنيَ َ .يَي ٍع نُ نَ يّلٍّي مَّدفٍّق
ُكنكُي كُي ٍع بََب ٍسبٍدٍ ّق .مَ عَِس نََش ٍع ِشِل، 22 ٍع قَن نََش ُكنكُي نُن ٍع بََب ُل نَ كٍرٍن نَ، ٍع َ بِر عَِس قْْش .رَ

عَِس مِشٍِي َكوَندٍِق نُن مٍَي قُرٍ َلَنٍق ي َ ر
لُِك ١٧؛ ٦ ٬ ١٩

23 نَ َشنِب عَِس نََش فَلٍِل بِْش بِرِن عَِس .قْْل عَ نُ مِشٍِي َ شَرَنم ٍع َش َسلِدٍٍي كُي، عَ نُ ٍع َكوَندِ عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ِشبَارُ قَنِي رَ، عَ
نُ مَ قُرٍ ْموِل بِرِن نَيَلَن َحمَ َي .مَ 24 عَ ِشِل نََش ٍت سِرَِي بِْش بِرِن .مَ مِشٍِي نََش َق مَ قُرٍ ْموِل بِرِن نَ عَ ْشن .مَ ٍع نُ قَمَ مِشٍِي رَ نَشٍٍي نُ نَ
تْوْرٍق عَ حَاِش رَ، ِحنّن نُ نَشٍٍي قْْش رَ، َ بِر قُرٍ نُ نَ نَشٍٍي مَ، عَ نُن .نَمَتٍّي عَِس نُ ٍع بِرِن َ .نَيَلَنم 25 َحمَ فبٍفٍب نََش َ بِر عَ قْْش رَ كٍلٍِق فَلٍِل بِْش
مَ، تَا ُق بِْش، َسلَمُ، دَرِ يُدََي، نُن بِْش نَشَن نَ يُرُدّن ِ نَاكِر .مَ

5
عَِس َش َكوَندِ َ فٍي قَرِ
مََرِك ،١٣؛ ٣ لُِك ١٢؛ ٦ ٬ ١٣

1 عَِس ٌت َحمَ ٌت، عَ نََش ٍت َ فٍي قَرِ، عَ عَ ٌ .مَفٌر عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع ّ مَكْر عَ .رَ 2 عَ نََش مٍَسنِي ِت قْْل ٍع .ّب

عََل ّسيوّ قِمَ نَشٍٍي مَ
لُِك ٢٠؛ ٦ ٬ ٢٦

3 ّسيّو» نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي ٍع يّّت ٌ مَ، مَفٌر
ِ مَ بَر ٍع قَمَ ّن ٌسدٍ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ
4 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي مَ، وَ
ِ مَ بَر ٍع قَمَ ّن .مَدُندُدٍ
5 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي دِّحمَ،
بِْش مَ قِندِ ٍع تَن نَن كّ .رَ
6 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي مَ وَ تِنِشنِي ْشن،
عَْل كَامّتْي مَ وَ دٌنٍس ْشن مَ ِك نَّش،
ِ مَ بَر ٍع عَ َ ْستْم .ّن
7 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي َ ِكنِِكنِم ٍع بٌوٍرٍي مَ،
ِ مَ بَر عََل َ ِكنِِكنِم ّن ٍع قَن .مَ
8 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي ّ ْبح قِيّش،
ِ مَ بَر ٍع عََل َ تٌم ّن عَ َش قٌنِسِرٍَي .كُي
9 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي لَنِي َ قٍنم ٍع نُن مِشٍِي تَِف،
ِ مَ بَر ٍع ِشِل َ قَلَم ّن عََل َش .دٍِي
10 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي َحشَنَكتَِش تِنِشنِي َش ٍق رَ،
ِ مَ بَر ٍع سٌمَ ّن عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ

11 ّسيّو» نَ وٌ ّب ٍع نَ وٌ ٌكنِب، ٍع نَ وٌ َحشَنَكَت، ٍع نَ وٍُل نُن ٍق ٌكِب ْموِل بِرِن قََل وٌ ُشن مَ ٱ َ م ٍق .رَ 12 وٌ َش حّلِّشن، وٌ َش
ّسيوَ، ِ مَ بَر وٌ بَرَاِي َ فبٌم ّن يَننَ ِ .عَر ٍينُن ب وٌ َش بَرِ، ٍع نَمِْحنمٍّي قَن َحشَنَكَت نَ ِك «.ّن



ُ مَتِي 5:32 7 ُ مَتِي 5:13
قّْش نُن نَءِيَلَنِي
مََرِك ،٥٠؛ ٩ ،٢١؛ ٤ لُِك ٣٤؛ ١٤ ٬ ،٣٥ ،١٦؛ ٨ ٣٣؛ ١١

13 ٌو» مَنِيَِش قّْش نَن نَ ِي َ دُِنح مَدٍِي عَدَ َي مَ، ْكْن َش قّْش مّّشمّّشنِي َ بَر َب، عَ َق َ مّّشمّّشنم دِ؟ عَ تِدٍ ٌي مُ نَ كْرّ، ٌق عَ وٌِل تَندٍ،
مِشٍِي ّحرّ عَ .قَرِ 14 وٌ مَنِيَِش نَءِيَلَنِي نَن نَ ِي َ دُِنح مَدٍِي عَدَ َي .مَ تَا نَشَن ْدْشِش َ فٍي قَرِ، نَ مُ َ ْنم .نْشُندٍ 15 لَنثُي ُ م رَدّشّمَ عَ َش ْدْش دٍٍب بُن
.مَ عَ ْدشْمَ لَنثُي ْدْشٍس نَن قَرِ عَلٌَك عَ َش بَنِش كُي عِيَلَن بِرِن .ّب 16 وٌ َش نَءِيَلَنِي قَن َش يَنَب نَ ِك مَدٍِي عَدَ َي مَ، عَلٌَك ٍع َش وٌ َش
ّكوَِل قَنيٍِي ٌت، ٍع وٌ بََب مَتْْش نَشَن نَ يَننَ «.عَرِ

عَننَِب مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي َش سّرِّي
17 ٌو» نََش عَ َمحْشُن عَ ٱ قَِش ّن ٱ َش تَوٍُرَت مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي َش سّرِّي َب عَ .ِع ٱ ُ م قَِش ٍع بَدٍ ّش، ٱ قَِش ّن عَلٌَك ٱ َش ٍع .رََكمَِل

18 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، دَنِم ٌكوٍر نُن بِْش نَ نَ، هَِل ّ ِسفِر كٍرٍن مُ َ بَم عََل َش سّرِّي رَ، ٌق عَ بِرِن .َكمَِل 19 نَ كُي، مِِش ٌي عََل َش يَامَرِ
كٍرٍن مَتَندِ، نَ يَامَرِ شُرُن ِكيٌِك، عَ مَن َق مِِش فبّتٍّي رَتَنتَن نَ كُي، عَ َكنِي قَن ِشِل َ شُرُنم ّن بِرِن ّب عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ ْكْن مِِش ٌي
عََل َش سّرِّي رَبَُت، عَ مِِش فبّتٍّي شَرَن نَ رَ، نَ َكنِي ُشننَكٍِل نَن َ ْستْم عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ 20 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، َش وٌ َش تِنِشنِي مُ
دَنِف سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسنٍِي قَرِ فٍب رَ، وٌ مُ سٌمَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ «.عَبَدَن

قَّش تٍِق، ْشّن، نُن لَنِي
مََرِك ،٢٥؛ ١١ لُِك ٥٧؛ ١٢ ٬ ٥٩

21 ٌو» عَ كٌلٌن وٌ بٍنبٍَي يَمَرِ نَشَن نَ، وٌ‹ نََش قَّش .ِت قَّشِت َ مَِكيتِم ‹.ّن 22 ْكْن ٱ تَن َش عَ قََل وٌ ّب، نَشَن ٌي ّ ْبح نَ ٍت عَ نفَشَكٍرٍنِي
ِشِل مَ، نَ َكنِي َ مَِكيتِم .ّن نَشَن نَ عَ قََل نفَشَكٍرٍنِي ّب، ِع‹ تَن ،‹دُفَُل نَ َكنِي َ مَِكيتِم ّن ِكيتَِس ُشنفبٍٍي َي .ِع نَشَن نَ عَ قََل عَ ّب، ِع› تَن
،‹!َشِشلِتَرٍ نَ َكنِي َ وٌلِم ّن َ يَهَننَم ّت «.ْشورَ

23 َن» كُي، َش وٌ َ بَر ِسَف سّرّّش بَدٍ، وٌ َق رَُت عَ وٌ نفَشَكٍرٍنِي ْشنِْش وٌ مَ ٍق ندٍ مَ، 24 وٌ َش وٌ َش سّرّّش ُل سّرّّشبَدٍ ّق مَ ِسندٍن، وٌ
ِسَف وٌ نفَشَكٍرٍنِي ٍ .يِر وٌ َش لَنِي شِرِ وٌ نُن وٌ نفَشَكٍرٍنِي تَِف، وٌ َق فبِلٍن وٌ َش سّرّّش «.بَدٍ

25 ِع» َش َكَت وٌ نُن ِع كَلَمُمَ َش لَن ِسننَنِي مَ، وٌ نَ َ كِر ْشن مَ تّمُي .نَّش َش نَ مُ عَ رَ عَ ِع َ َشنِنم ِكيتَِس يِرٍ، ِكيتَِس قَن ِع ٌس ْكِسبِِل
ِي رَ، نَ قَن ِع َس .فٍيِل 26 ٱ َش نْندِ قََل ِع ّب، ِع مُ َ مِنِم مّننِ ٌق ِع ْكبِرِ بِرِن ِق هَن بَتَنَك «.ْدنشْي

يّّن نُن مِِش رَتَنتَنٍس
ُ مَتِي ٨؛ ١٨ ٬ ،٩ مََرِك ،٤٣؛ ٩ ٤٧؛ ٩ ٬ ٤٨

27 ٌو» عَ كٌلٌن وٌ بٍنبٍَي يَمَرِ نَشَن نَ، وٌ‹ نََش يّّن ‹.رََب 28 ْكْن ٱ تَن َش عَ قََل وٌ ّب، نَشَن ٌي عَ َي ِت فِّن ندٍ رَ مِّل كُي، نَ َكنِي َ بَر ّف
يّّن َبَدٍ ر عَ ّ ْبح .كُي 29 َش ِع يِرٍقَن َي مَ قِندِ ِع رَتَنتَنٍس رَ، عَ َب نَ، عَ .ْوّل قٍَت ٍ يِر ندٍ بٍَق نَ، نَ قَِس دِّن ِع قٍَت فُندِ بِرِن وٌلٍِق َ .يَهَننَم 30 َش
ِع يِرٍقَن بّلّّش مَ قِندِ ِع رَتَنتَنٍس رَ، عَ بٌلٌن، عَ .ْوّل قٍَت َسلٌنٍس ندٍ بٌلٌنٍق، نَ قَِس دِّن ِع قٍَت فُندِ بِرِن وٌلٍِق َ «.يَهَننَم

شّّم نُن فِّن قَتَنٍق
ُ مَتِي ٧؛ ١٩ ٬ ،٩ مََرِك ٤؛ ١٠ ٬ ،٥ ١٠؛ ١٠ ٬ ،١٢ لُِك ١٨؛ ١٦

31 َع» مَن مٍَسنِش ّن، نَشَن‹ مَ وَ مّيٍق عَ َش فِّن رَ، عَ َش قَتَن ّكيدِ ٌس عَ ِي ‹.رَ 32 ْكْن ٱ تَن َش عَ قََل وٌ ّب، نَشَن ٌي مّي عَ َش
فِّن رَ، َش عَ َش فِّن مُ يّّن َش رَبَِش، نَ َكنِي َ بَر عَ َ نِي نَ فِّن َش قِندِ يّنَّل رَ عَ نَ ْدْش شّّم فبّّت ْشن مَ تّمُي .نَّش شّّم نَشَن قَن نَ فِّن ْدشْمَ
ٍع مّيِش نَشَن نَ، عَ قَن َ بَر قِندِ يّنَّل «.رَ

مَرَكَِل
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33 ٌو» عَ كٌلٌن وٌ بٍنبٍَي يَمَرِ نَشَن نَ، وٌ‹ نََش وٌ َش مَرَكَِل َكَن، وٌ َش عَ رََكمَِل ّن مَرِِف ‹.ّب 34 ْكْن ٱ تَن َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ نََش وٌ كَِل

ٌ !قٍو وٌ نََش وٌ كَِل ٌكوٍر رَ، ِ مَ بَر عََل َش ِكبَنِي نَن عَ .رَ 35 وٌ نََش وٌ كَِل بِْش رَ، ِ مَ بَر عََل َسنِي تِدٍ نَ عَ .رَ وٌ نََش وٌ كَِل َسلَمُ دَرِ رَ، ِ مَ بَر مَنّف
ُشنفٍب َش تَا نَن عَ .رَ 36 وٌ نََش وٌ كَِل وٌ يّّت ُشنِي رَ، ِ مَ بَر وٌ مُ َ ْنم ُشنّسّش كٍرٍن نَقُفَدٍ، وٌ مُ َ ْنم عَ .قْوْردٍ 37 وٌ َش نْندِ .قََل َش ِعيٌ نَن عَ
رَ، وٌ َش عَ قََل .‹ِعيٌ› َش عَدٍ نَن عَ رَ، وٌ َش عَ قََل ‹ .‹عَدٍ ٍسٍس َس نَ ُشن مَ، عَ قَتَنِش ٍسنتَّن نَن «.مَ

فبٍْحشْي
لُِك ٢٩؛ ٦ ٬ ٣٠

38 ٌو» عَ كٌلٌن وٌ يَمَرِ نَشَن نَ، وٌ‹ َش َي ْحْش َي رَ، وٌ َش ِحنِي ْحْش ِحنِي ‹.رَ 39 ْكْن ٱ تَن َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ نََش مِِش ٌكِب .فٍرٍ
َش مِِش ندٍ وٌ شّرّ فَرِن، وٌ َش بٌوٍر ّسيِت قَن ِت عَ .ّب 40 َش مِِش ندٍ مَ وَ وٌ َشنِنٍق ِكيِت بَنِش، عَلٌَك عَ ََش دٌنم َب وٌ ِي رَ، وٌ َش وٌ َش
فَُب قَن ُل عَ .ِي 41 َش مِِش ندٍ وٌ كَرََشن وٌ َش عَ مَِت ّحرّ كُي كٌِل كٍرٍن، وٌ َش عَ مَِت كٌِل .قِرِن 42 نَشَن نَ ِع مَكَُل، ِع َش عَ .ِك نَشَن
مَ وَ ٍس ندٍ يٌقٍُق ِع مَ، ِع نََش تٌندِ عَ «.ّب

يَشُيٍي َشنٍُق
لُِك ٢٧؛ ٦ ٬ ،٢٨ ٣٢؛ ٦ ٬ ٣٦

43 ٌو» عَ كٌلٌن وٌ يَمَرِِش نَشَن نَ، وٌ‹ َش وٌ بٌوٍر َشُن، وٌ َش وٌ يَشُي ‹.ْشن 44 ْكْن ٱ تَن َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ َش وٌ يَشُيٍي َشُن، وٌ َش عََل
مَشَندِ مِشٍِي ّب نَشٍٍي وٌ َ .َحشَنَكتَم 45 نَ كُي، وٌ مَ قِندِ وٌ بََب َش دٍِي رَ نَشَن نَ يَننَ، عَرِ نَشَن َكٍُي عِبَم تِنِشنتْيٍي نُن تِنِشنتَرٍٍي ّب، نَشَن تُّن ٌ مَ رَفٌر
مِِش قَنيٍِي نُن مِِش ٌكبٍِي .ّب 46 َش وٌ َس مِشٍِي فبَنسَن نَن َشنُمَ، نَشٍٍي وٌ قَن َشنُِش، وٌ بَرَاِي مُندُن َ ْستْم نَ كُي؟ هَِل دُوِت مَِشِل ٌكبٍِي نَ
ْموِل َ .رَبَم 47 َش وٌ َس وٌ نفَشَكٍرٍنِيٍي فبَنسَن نَن ّشيبُمَ، وٌ مُنٍق رَبٍَق نَشَن قِندِ ٍق نّيّن َ ر نَ كُي؟ هَِل كَاقِرٍِي نَ ْموِل َ .رَبَم 48 نَ كُي، وٌ َش
تِنِشنِي نُن مَرَقَنِي َش َكمَِل، عَْل وٌ نَشَن تٌِش وٌ بََب رَ نَشَن نَ يَننَ «.عَرِ

6
مِِش ِكٍق

1 ٌو» نََش ٍق قَنِي رََب مِشٍِي َي تٌدٍ َ ر ٍع َش وٌ َش تِنِشنِي ٌت، َش نَ مُ عَ رَ وٌ مُ بَرَاِي ٌي َ ْستْم وٌ بََب رَ، نَشَن نَ يَننَ .عَرِ 2 نَ كُي، ِع ّن
مِِش ِكمَ، ِع نََش عَ ِسِف َس َ دُِنح بِرِن ّب عَْل قِلَنَكقُيٍي عَ َ رَبَم ِك نَّش َسلِدٍ نُن تَا مَ، عَلٌَك مِشٍِي َش ٍع .مَتْْش ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ٍع َ بَر ّف
ٍع َش وَِل سَرٍ بِرِن .ْستْدٍ 3 ِع ّن َمِِش ِكم ِع يِرٍقَنِي رَ، ْكوَل نََش عَ .كٌلٌن 4 ِع َش مِِش ِك ُستُرّ نَن .نَ نَ كُي، ِع بََب عََل نَشَن فُندٌ بِرِن كٌلٌن،
عَ قَمَ ّن نَ سَرٍ رَفبِلٍندٍ ِع «.مَ

عََل مَشَندٍِق
لُِك ٢؛ ١١ ٬ ٤

5 ٌو» ّن َسلِمَ، وٌ نََش ُل عَْل قِلَنَكقُيٍي نَشٍٍي َسلِمَ، ٍع تِِش َسلِدٍٍي كُي نُن َ كِر دّ رَ عَلٌَك مِشٍِي َش ٍع .ٌت ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ٍع َ بَر ّف ٍع َش
وَِل سَرٍ بِرِن .ْستْدٍ 6 ْكْن ِع تَن ّن َسلِمَ، ِسَف ِع َش بَنِش ٍ يِر ندٍ نْشُنِي كُي، ِع نَادّ رَفَِل، ِع عََل مَشَندِ نَشَن مُ َ .تٌم نَ كُي، ِع بََب عََل نَشَن فُندٌ
ٍق بِرِن تٌِش، عَ قَمَ ّن ِع سَرٍ «.قِدٍ

7 ٌو» ّن عََل مَ، مَشَندِ وٌ نََش وٌ َش يّنِي ْو رَوَُي قُقَُق، عَْل كَاقِرِ نَشٍٍي لَِش عَ رَ عَ ٍع َش دَُب ُسشُمَ ٍع َش يّنِي ْو رَدِفَنشٍِي نَن َسابُي .رَ 8 وٌ
نََش ُل عَْل ٍع تَن، ِ مَ بَر وٌ بََب عََل وٌ هَِي كٌلٌن ٍينُن ب وٌ َش عَ «.مَشَندِ

9 ٌو» لَن وٌ َش َسِل ِي ِك ّن؛
مُُش‹ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ
َ دُِنح بِرِن َش ِع ِشِل ّسنِيّنِش .كٌلٌن
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10 ِع َش مَنّفَي َش .َق
ِع َسٌف َش رََب َ دُِنح مَ،
عَْل عَ َ رَبَم يَننَ ِ عَر ِك .نَّش
11 َلٌي ب ِق مُُش مَ ٌت لْشْي،
مُُش هَِي نَ نَشَن .مَ
12 دِّح مُُش َش يُنُبٍِي مَ،
عَْل مُُش قَن دِّحِش مِشٍِي هَاكٍّي مَ ِك نَّش،
نَشٍٍي َ بَر ٍق ٌكِب َ نِي مُُش .رَ
13 ِع نََش مُُش ِت مَرَتَنتَنِي َ كِر ْشن،
ِع َش مُُش رَتَنَف ٍسنتَّن .مَ
ِع تَن نَن فٍب نَ مَنّفَي، ّسنّب، نُن بِنّي رَ .عَبَدَن
«‹.عَمَِن

14 َش» وٌ دِّح مِشٍِي هَاكٍّي مَ، وٌ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ قَن دِّحمَ ّن وٌ مَ، 15 ْكْن َش وٌ مُ دِّح مِشٍِي مَ، وٌ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ قَن مُ
دِّحمَ وٌ َش يُنُبٍِي «.مَ

ُسنِي ُسشٍُق
16 ٌو» ّن ُسنِي ُسشُمَ، وٌ نََش وٌ يَتَِف عِْشْن عَْل قِلَنَكقُيٍي ٍع يَتَِف َ عِْشنْم ِك نَّش، مِشٍِي َش عَ كٌلٌن عَ ٍع نَ .ُسنِي ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ٍع

َ بَر ّف ٍع َش وَِل سَرٍ بِرِن .ْستْدٍ 17 ْكْن ِع تَن ّن ُسنِي ُسشُمَ، ِع َش تُرٍ َس ِع ُشنِي مَ، ِع ِع يَتَِف مََش، 18 عَلٌَك مِشٍِي نََش عَ كٌلٌن عَ ِع نَ
.ُسنِي نَ كُي، ِع بََب عََل نَشَن مُ تٌمَ، نَشَن مَن فُندٌ ٍق بِرِن تٌِش، عَ قَمَ ّن ِع سَرٍ «.قِدٍ

هَرٍِف
لُِك ٣٣؛ ١١ ٬ ،٣٦ ١٣؛ ١٦

19 ٌو» نََش وٌ هَرٍِف مَلَن َ دُِنح مَ، نِمَسٍٍي نُن شْرِشْرِ عَ ُشن َ نََكنَم دّننَّش، َش نَ مُ عَ رَ ُمحّتٍِي َ ْنم عَ ُمحَدٍ بَنِش كُي .دّننَّش 20 وٌ َش وٌ هَرٍِف
مَلَن يَننَ عَرِ ّن، نِمَسٍٍي نُن شْرِشْرِ مُ َكنَرِ سَمَ دّننَّش، ُمحّتٍِي قَن مُ ّ ُمح َ ِتم .دّننَّش 21 وٌ هَرٍِف نَ دّننَّش، وٌ ّ ْبح قَن َ لُم نَا «.ّن

22 َي» نَن نَ قٍَت َش لَنثُي َ .ر َش ِع َي قَن، ِع قٍَت بِرِن َ عِيَلَنم ّن، 23 ْكْن َش ِع َي مُ قَن، ِع قٍَت َ لُم ِم دِ نَن .كُي نَ كُي، َش ِع َش
نَءِيَلَنِي َ بَر قِندِ ِم دِ رَ، نَ ِم دِ عِْقوْر «!دٍ

24 ِمِش» ٌي مُ َ ْنم لُدٍ مَرِِف قِرِن َش يَامَرِ بُن مَ، ِ مَ بَر عَ قَمَ مَرِِف كٍرٍن ْشندٍ، عَ بٌوٍر .مَشَُن عَ مَ شِرِ كٍرٍن نَ، عَ بٌوٍر َبٌٌل .ر وٌ مُ َ ْنم عََل نُن
نَاقُِل بَتُدٍ تّمُي «.كٍرٍن

ْكنتْقِِل
لُِك ٢٢؛ ١٢ ٬ ٣٢

25 َن» نَن عَ تٌِش، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ نََش ْكنتْقِِل َلٌي ب َش ٍق رَ وٌ هَِي نَ نَشَن مَ ِي دُِنحّءِفِرِ كُي، َش نَ مُ عَ رَ، دُفٍِي َش ٍق رَ وٌ نَشٍٍي
ٌ مَ رَفٌر وٌ قٍَت .مَ وٌ َش دُِنحّءِفِرِ تِدٍ ُ م فٌب دٌنٍس ّب؟ وٌ قٍَت تِدٍ ُ م فٌب دُفٍِي ّب؟ 26 وٌ ْشنٍِي مٌَت ٌكوٍر .مَ ٍع مُ َسنِس سِمَ، ٍع مُ ّش َشبَمَ، ٍع
مُ دٌنٍس َ رَفَتَم بِلٍِي كُي، ْكْن وٌ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ ٍع َ .بَلٌم وٌ تَن مُ دَنِف نَ ْشنٍِي رَ؟ 27 ندٍ َ ْنم هَِل ِش كٍرٍن َسدٍ عَ َش ِسمََي ُشن عَ َش
ْكنتْقِِل َسابُي رَ؟ 28 مُنٍق رَ وٌ َ ْكنتْقِلِم وٌ َش ٌسسٍٍي َش ٍق رَ؟ وٌ َسنِس قٍُف تٌقَنيٍِي مٌَت، ٍع َ مِنِم وَُل َسنسٍِي مَ ِك .نَّش ٍع مُ وَلِمَ، ٍع مُ وٌلِّفّس
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يَءِلَنمَ، 29 ْكْن ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، هَِل مَنّف ُسلٍمَِن َش دَرِّي بِرِن كُي، عَ َش ٌسسٍٍي مُ نُ تٌقَن عَْل نَ َسنِس قٍُف .كٍرٍن 30 َش عََل َسنِس
َ مّينِم ِي ِك ّن، َسنِس نَشَن نَ نَ ٌت، تَِن عَ فَن، عَ مُ َ مّينِم وٌ قَن مَ؟ وٌ َش َ دَنشَنِي «!شُرُن

31 َن» كُي، وٌ نََش ْكنتْقِِل عَ قَلٍَق رَ، مُُش‹ مُنٍس دٌنمَ؟ مُُش مُنٍس مِنمَ؟ مُُش مُنٍس ٌ مَ رَفٌر مُُش ‹مَ؟ 32 كَاقِرٍِي َ مَ بِر نَ ٍق ْموِل نَن تُن
قْْش .رَ عَنُن، وٌ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ عَ كٌلٌن وٌ هَِي نَ نَ ٍس بِرِن .مَ 33 نَ كُي، وٌ َش عََل َش مَنّفَي نِينِ نُن عَ َش تِنِشنِي نَن ِسنٍف قٍن،
عَ نَ ٍس ْدنشْي بِرِن قَن قِمَ ّن وٌ .مَ 34 وٌ نََش ْكنتْقِِل تَِن َش ٍق رَ، ِ مَ بَر تَِن عَ ْحْش سَمَ عَ يّّت .ْشن لْشْي بِرِن نُن عَ َش تْورّ نَن عَ «.رَ

7
وُرِ قُِح نُن ٍشبٍنِي
لُِك ٣٧؛ ٦ ٬ ٤٢

1 ٌو» نََش وٌ يّّت قِندِ وٌ بٌوٍر مَ عَدَ ّكوَلٍِي َ مَِكيتِم رَ، عَلٌَك ِكيِت نََش َكَن وٌ قَن نَ عََل .ِي 2 وٌ مِِش َ مَِكيتِم ِك نَّش، وٌ قَن َ مَِكيتِم نَ ِك .ّن
وٌ مَنِيٍَس نَشَن َ نَوَلِم بٌوٍرٍي ّب، نَ نَن َ نَوَلِم وٌ قَن .ّب 3 مُنٍق رَ ِع وُرِ قُحِ َ تٌم ِع نفَشَكٍرٍنِي َي مَ، عَ َق ِل ِع مُ ٍشبٍنِي تٌِش نَشَن نَ ِع تَن يّّت َي
مَ؟ 4 ِع َ ْنم عَ َلَدٍ ق ِع نفَشَكٍرٍنِي ّب دِ، عَ› ُل ٱ َش وُرِ قُحِ َب ِع َي ›مَ، َش عَ َس ِل ٍشبٍنِي نَن نَ ِع تَن يّّت َي مَ؟ 5 ِع تَن قِلَنَكقُي، ٍشبٍنِي نَن
ِسنٍف َب ِع يّّت َي .مَ نَ َب َشنِب، ِع َ ْنم ّن ٍس عِفبّدٍ عَ قَنِي رَ، عَلٌَك ِع َش وُرِ قُحِ َب ِع نفَشَكٍرٍنِي قَن َي «.مَ

ٍس ّسنِيّنِش ٌسٍق بَرٍٍي ِي رَ
6 ٌو» نََش ٍس ّسنِيّنِش ٌس بَرٍٍي ِي رَ، َش نَ مُ عَ رَ ٍع ٍع َي مَ رَقِندِ ّن وٌ مَ، ٍع وٌ .مَِشن وٌ نََش فّّم تٌقَنيٍِي وٌِل ْشسٍّي بُن مَ، َش نَ مُ عَ رَ

ٍع ٍع َ مَبٌرٌنم نَن «.تُي
بََب عََل مَشَندٍِق
لُِك ٩؛ ١١ ٬ ١٣

7 ٌو» مَشَندِ ِت، وٌ عَ َ ْستْم .ّن
وٌ قٍنِي ِت، وٌ عَ َ تٌم .ّن
وٌ نَادّ ْكنْكن، عَ َ َِبم ر ّن وٌ .ّب
8 مِِش نَشَن بِرِن مَشَندِ ِتمَ، عَ عَ َ ْستْم .ّن
مِِش نَشَن قٍنِي ِتمَ، عَ عَ َ تٌم .ّن
مِِش نَشَن نَادّ ْكنْكنمَ، عَ َ َِبم ر ّن عَ «.ّب
9 بَّب» مُندُن نَ وٌ َي مَ نَشَن َش دِ تَاِم َ مَشْرِنم عَ مَ، عَ َس فّّم ٌس عَ ِي رَ؟ 10 َش نَ مُ عَ رَ، عَ بِْشمٍَس ٌس عَ ِي، عَ َش دِ نَ عَ مَشْرِن
يّّش مَ؟ 11 َش وٌ تَن مِِش ٌكبٍِي قََت ٍس قَنيٍِي قِدٍ وٌ َش دٍِي مَ، وٌ بََب عََل نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ دَنِف وٌ رَ !ثٌن عَ ٍق قَنيٍِي قِمَ ّن عَ مٍَي مَشَندِ
«.مَ

مِِش َ لَنم عَ َش نَشَن نََب عَ بٌوٍر مَ عَدَ ّب
لُِك ٣١؛ ٦

12 ٌو» مَ وَ مِشٍِي َش نَشَن بِرِن نََب وٌ ّب، وٌ قَن َش نَ نَن نََب ٍع .ّب تَوٍُرَت مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت بِرِن َلَنِش ن نَن نَ «.ِك
نَادّ عِشُتُِش نُن عَ عِفٍب
لُِك ٢٣؛ ١٣ ٬ ٢٤

13 ٌو» َش ٌس نَادّ عِشُتُِش نَن نَ، ِ مَ بَر نَادّ عِفٍب مِِش ِسفَمَ رَ فبَلٌي نَن .مَ َ كِر نَشَن مِِش َ َشنِنم فبَلٌي مَ، عَ ّحرّ مُ .ْشْن مِِش فبٍفٍب سٌمَ نَادّ
عِفٍب نَن نَ، مِِش فبٍفٍب فبَلٌي َ كِر نَن .ُسشُمَ 14 ْكْن نَادّ عِشُتُِش َ َِبم ر ِكِس نَن .مَ َ كِر نَشَن مِِش َ َشنِنم ِكِس مَ، عَ ّحرّ .ْشْن مِِش مُ فٌب
نَشٍٍي نَ نَادّ نُن نَ َ كِر َ «.تٌم
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وُرِ بِِل َ كٌلٌنم عَ بٌِف نَن مَ
لُِك ٤٣؛ ٦ ٬ ٤٤

15 ٌو» وٌ يّّت رَتَنَف وٍُل قَلٍّي مَ نَشٍٍي ٍع يّّت قِندِِش نَمِْحنمٍّي .رَ ٍع قَمَ يّنِي ْو ّ ْحشُنم رَ وٌ مَ، ْكْن ٍع َحنٍِف مُ قَن ٌ !قٍو 16 وٌ ٍع َ كٌلٌنم ٍع َش
ّكوَِل نَن .مَ ُكُس َ بَم بَاِف بِِل ْكن نَ؟ شْرّ َ بَم تُنٍب بِِل مَ؟ 17 َسنِس قَنِي بٌِف قَنِي نَن نَمِنِمَ، َسنِس ٌكِب قَن بٌِف ٌكِب نَن َ .نَمِنِم 18 َسنِس
قَنِي مُ َ ْنم بٌِف ٌكِب مِنِدٍ، رَ َسنِس ٌكِب قَن مُ َ ْنم بٌِف قَنِي .مِنِدٍ رَ 19 َسنِس نَشَن مُ بٌِف قَنِي مِنِمَ، رَ عَ ّسّفمَ ّن، عَ وٌِل ّت .ِع 20 نَ كُي، وٌ
نَ مِشٍِي َ كٌلٌنم ٍع َش ّكوَِل نَن «.مَ

نَشٍٍي مُ عََل َسٌفي َ رَبَم
لُِك ،٤٦؛ ٦ ٢٥؛ ١٣ ٬ ٢٧

21 ِمِش» نَشٍٍي عَ َ قَلَم ٱ ّب، ‹ٱ مَرِِف، ٱ ›مَرِِف، ٍع بِرِن َش مُ سٌمَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، ٌق نَشٍٍي ٱ بََب ََسٌف رَبَم نَشَن نَ يَننَ .عَرِ 22 نَ
لْشْي مِِش فبٍفٍب عَ َ قَلَم ّن ٱ ّب، مُُش‹ مَرِِف، مُُش مَرِِف، مُُش مُ يّن ْو ّش ِع ِشِل رَ؟ مُُش مُ ِحننٍّي كٍرِ ّش ِع ِشِل رَ؟ مُُش مُ كَابَنٌَك
فبٍفٍب رََب ّش ِع ِشِل ‹رَ؟ 23 نَ تّمُي ٱ نٍٍي َ يَاِبم ّن، ‹ٱ ُ م وٌ كٌلٌن ٌ !قٍو وٌ تَن ٍق ٌكِب رَبٍَي، وٌ كٍِل ٱ َي «›.ِع

بَنِشِت قِرِن َش تَاِل
لُِك ٤٧؛ ٦ ٬ ٤٩

24 َن» كُي، مِِش نَشَن نَ ٱ َ م مٍَسنِي مّ، رَ عَ َق عَ رَبَُت، نَ َكنِي َ مَنِي َ َشِشلِم رَ نَشَن عَ َش بَنِش بِِل ِت قَنٍي .مَ 25 تُّن نََش َق، شُرٍٍي
نََش بَنبَرَن ّي، قٌٍي نََش مِِن عَ نُ بَنِش مَبْنْب، ْكْن بَنِش مُ بِرَ، ِ مَ بَر عَ نُ تِِش قَنٍي نَن .قَرِ 26 ْكْن مِِش نَشَن ٱ َ م مٍَسنِي مّ، رَ عَ مُ عَ رَبَُت،
نَ َكنِي َ مَنِي مِِش َشِشلِتَرٍ رَ نَشَن عَ َش بَنِش تِِش مّيّنِي .قَرِ 27 تُّن نََش َق، شُرٍٍي نََش بَنبَرَن ّي، قٌٍي نََش مِِن عَ نُ بَنِش مَبْنْب، بَنِش قَن
نََش بِرَ، عَ َكَن عَ حَاِش «.رَ

28 عَِس ٌت ّف ِي ٍق بِرِن مٍَسندٍ، َحمَ نََش كَاَب عَ َش شَرَنِي مَ، 29 ِ مَ بَر عَ مُ نُ لُِش عَْل ٍع َش سّرِّي َ .ْمشٍْي كَر عَ تَن نُ َ يّنم ْو مَنّف
ّسنّب نَن .نَ

8
عَِس ُكّن َكنِي َلَنٍق ي َ ر
مََرِك ٤٠؛ ١ ٬ ،٤٥ لُِك ١٢؛ ٥ ٬ ١٤

1 عَِس ٌت ٌ فٌر َ فٍي قَرِ، َحمَ فبٍفٍب نََش َ بِر عَ قْْش .رَ 2 ُكّن َكنِي ندٍ نََش عَ مٌَس عَِس رَ، عَ ُسيِدِ عَ ّب، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» مَرِِف، َش
ِع تِن، ِع َ ْنم ٱ «.نَّسنِيّندٍ 3 عَِس نََش عَ بّلّّش عِتََل، عَ عَ َس ُكّن َكنِي مَ، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» .تِنِش قِندِ مِِش ّسنِيّنِش «.رَ ُكّن قُرٍ نََش
َب عَ مَ كٍرٍن .نَ 4 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِع» نََش ِي ٍق قََل مِِش ٌي .ّب ِسَف ِع َس ِع يّّت دّنتّّف سّرّّشدُّب ّب، ِع سّرّّش َب
عَْل عَننَِب مُنَس عَ يَمَرِِش ِك .نَّش نَ مَ قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ نَن نَ ٍع «.ّب

ْسورِ ُشنمَِت َش َ دَنشَنِي
لُِك ١؛ ٧ ٬ ١٠

5 عَِس ٌت ٌس َكثّرّنَمُ، ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت نََش َق عَ يِرٍ، عَ عَ مَشَندِ، 6 َمِرِف،» ٱ َ م وَلِّك َسِش بَنِش، عَ َ بَر نَمََت، عَ َحشَنَكتَِش ِك
قَنِي «.رَ 7 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» َش ِسَف، ٱ َش َس عَ َلَن ي َ «.ر 8 ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» نَ بِنّي مُ نَ ٱ ِي رَ ِع
تَن َش ٌس ٱ َ م بَنِش .كُي ِع َش يَامَرِ فبَنسَن نَن ِق، ٱ َ م ٌكنِي َ َلَنم ي .ّن 9 ٱ عَ كٌلٌن ِ مَ بَر ٱ قَن نَ مَنّف ندٍٍي نَن َش يَامَرِ بُن مَ، ْسورِ ندٍٍي
مَن نَ ٱ قَن ِي، نَشٍٍي نَ ٱ َ م يَامَرِ بُن .مَ ٱ نَ عَ قََل ْسورِ ندٍ ّب، ‹ِسَف،‹ عَ ِسفَمَ .ّن ٱ نَ عَ قََل، ‹َق،‹ عَ قَمَ .ّن ٱ نَ ٱ َ م ٌكنِي ندٍ يَمَرِ، ِي‹
ٍق ‹رََب، عَ عَ َ رَبَم «.ّن
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10 عَِس ٌت نَ ْسورِ َش مٍَسنِي مّ، عَ نََش كَاَب، عَ َق عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، ٱ ُ م ِي َ دَنشَنِي ْموِل تٌِش َيَِل عِسِر

بِْش .دّدّ 11 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش فبٍفٍب قَمَ ّن كٍِل ٌسفٍتٍدٍ نُن ٌسفٍفٌرٌدٍ بِرِ، ٍع ٍع دٍّف ٍع نُن عِبُرَهِمَ، عِِسيََف، نُن يَشَُب عََل َش مَنّفَي نِينِ
بُن .مَ 12 ْكْن مَنّف َش دٍِي تَن َ وٌلِم ّن تَندٍ ِم دِ كُي، وَ نُن ِحنِي رَِشنِي نَ «.دّننَّش 13 نَ تّمُي عَِس نََش عَ قََل ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت ّب،
ِسَف،» عَ َش رََب ِع ّب عَْل ِع لَِش عَ رَ ِك «.نَّش نَ وََشِت كٍرٍنِي يَِت، ْسورِ َش ٌكنِي نََش َلَن .ي

عَِس مِِش فبٍفٍب َلَنٍق ي َ ر
مََرِك ٢١؛ ١ ٬ ،٣٤ لُِك ٣١؛ ٤ ٬ ٤١

14 نَ دَنِف َشنِب، عَِس نََش ِسَف ثِيّرِ .ْشنِي عَ نََش ثِيّرِ بِتَنِي َ فِنّم ٌت، عَ َسِش، عَ قٍَت وٌلٍنِش ِك .قَنِي 15 عَِس ٌت عَ بّلّّش ُسُش، قُرٍ
نََش عَ ّبحِن كٍرٍن .نَ عَ نََش كٍِل، عَ َق كُرِ ٌس ٍع .ّب

16 ُنمَرٍ ن تّمُي، ٍع نََش َق مِِش فبٍفٍب رَ عَِس ْشن مَ ِحنّن نُ نَشٍٍي قْْش .رَ عَ نََش ِحننٍّي كٍرِ عَ َش يّنِي ْو رَ، عَ مٍَي قُرٍ بِرِن .نَيَلَن 17 نَ كُي،
عَننَِب عٍسَِي َش مٍَسنِي نََش َكمَِل، نَشَن ّسبِّش،
َع» نََش وٌن مَ تْورّ َب وٌن مَ،
عَ وٌن مَ قُرٍٍي ْدْش عَ «.ُشن

بِرٍَق عَِس قْْش رَ
لُِك ٥٧؛ ٩ ٬ ٦٢

18 عَِس ٌت َحمَ فبٍفٍب ٌت عَ َبِلِنِي، ر عَ نََش عَ َبِرٍّي قْشِر يَمَرِ ٍع َش بَا .عِفِرِ 19 سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍ نََش عَ مٌَس عَِس رَ، عَ عَ قََل عَ ّب،
ْمْش،كََر » ِع ِسَف دّدّ، ٱ نَ ِع قْْش «.رَ 20 عَِس نََش عَ يَاِب،
ُشلَُمٍس» َ شِم عَ يِِل .كُي
ْشِن شِمَ عَ تّي .كُي
ْكْن دّدّ مُ نَ مَ عَدَ َش دِ ّب عَ عَ ُشنِي سَمَ «.دّننَّش
21 عَ َبِرّ قْشِر ندٍ قَن نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» عَ ُل ٱ َش ِسَف ٱ بََب رَفَتَدٍ «.ِسندٍن 22 ْكْن عَِس نََش عَ يَاِب، ِبَر» ٱ قْْش .رَ عَ ُل
قَشَمِشٍِي َش ٍع َش قَشَمِشٍِي «.رَفََت

عَِس قٌٍي بٍلٍبٍٍل رَشَرٍَق
مََرِك ٣٥؛ ٤ ٬ ،٤١ لُِك ٢٢؛ ٨ ٬ ٢٥

23 عَِس نََش بَِك ُكنكُي كُي، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َ بِر عَ قْْش .رَ 24 قٌٍي بٍلٍبٍٍل نََش كٍِل بَا مَ، ْمْرنِي نُ َق َس ُكنكُي .كُي ْكْن عَِس تَن نُ نَ
.ِشٍق 25 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َق عَ رَُشُن، ٍع عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» وٌن نَِكِس، وٌن قَشٍَق ّن ِي «!ِك 26 عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» فَاُشِش مُنٍق رَ؟
وٌ َش َ دَنشَنِي «!شُرُن عَ نََش كٍِل، عَ قٌٍي نُن بَا يَمَرِ، بَا نََش ِشنبٍِل !يٍن 27 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش كَاَب، ٍع ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ِمِش» ْموِل مُندُن لَنِش
ِي مَ؟ هَِل قٌٍي نُن بَا، ٍع عَ شُي َ َبَتُم «.ر

ِحنّن َكنِي َلَنٍق ي َ ر
مََرِك ١؛ ٥ ٬ ،٢٠ لُِك ٢٦؛ ٨ ٬ ٣٩

28 ٍع ٌت نَاكِرِ ِل َ فَدَر بِْش مَ، مِِش قِرِن نََش مِِن فَبُرِ لٌنفٌرِ َ ر ِحننٍّي نُ نَشٍٍي قْْش رَ، ٍع َس عَِس .رَلَن ٍع نُ مَفَاُش ِك قَنِي، مِِش ٌي َحن
مُ نُ َ ْنم دَنفِدٍ نَ ِ .بِر 29 ٍع نََش ْسنْش، َعَل» َش دِ، ِع وَِش مُنٍس ْشن مَ مُُش ّب؟ ِع قَِش ٍب مُُش َحشَنَكتَدٍ ّن ٍينُن ب عَ لْشْي َش عَ «ِل؟
30 ْشّس فَِل نُ نَ ٍع مَدٌنٍق دّ نَ .لٌنفٌرِ 31 ِحننٍّي نََش عَِس مَيَندِ، َش» ِع َس مُُش كٍرِ، مُُش ٌس رَ ِي ْشّس «.فَِل 32 عَِس نََش عَ قََل ٍع
ّب، ٌو» «.ِسَف ٍع نََش مِِن نَ شّّم قِرِنِيٍي، ٍع ٌس نَ ْشسٍّي .ِع ْشّس فَِل بِرِن نََش ٌ فٌر ٍع ِف رَ تٍنتٍنِي رَ، ٍع َس ِسن بَا مَ، ٍع .مَدَُل 33 نَشٍٍي نُ
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نَ ْشسٍّي مَدٌنٍق، دّ ٍع نََش ٍع .ِف ٍع ٌت ٌس تَا كُي، ٍع نََش دّنتّّف َس ٍق مَ نَشَن دَنفِِش، ٍع عَ قََل تَاكٍَي ّب ِحننٍّي فبِلٍنِش نَ شّّم قِرِن قْْش
رَ ِك .نَّش 34 نَ تّمُي تَا بِرِن نََش مِِن عَِس .رَلَندٍ ٍع ٌت عَ ٌت، ٍع نََش عَ مَيَندِ عَ َش كٍِل ٍع َش بِْش .مَ

9
نَمَّت َلَنٍق ي َ ر
مََرِك ١؛ ٢ ٬ ،١٢ لُِك ١٧؛ ٥ ٬ ٢٦

1 عَِس ٌت بَِك ُكنكُي كُي، عَ نََش بَا عِفِرِ، عَ ٌس عَ ْشنِي تَا .كُي 2 مِِش ندٍٍي نََش َق نَمَّت ندٍ رَ عَِس ْشن مَ، عَ َسِش دَِف .مَ عَِس
ٌت ٍع َش َ دَنشَنِي ٌت، عَ نََش عَ قََل نَمَّت ّب، ٱ» َ م دِ، َ ِمَنِي ل تٌنٌف، ِع َش يُنُبٍِي َ بَر «.َشقَرِ 3 نَ كُي، سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍٍي نََش عَ قََل ٍع ّ ْبح مَ،
ِي» شّّم نَ عََل ْستٍْق رَ ّن ِي «.ِك 4 ْكْن عَِس ٌت نُ ٍع َش َمحْشُنِي كٌلٌن، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ُمنٍق» َ ر َمحْشُنِي ٌكبٍِي نَ وٌ ّ ْبح مَ؟ 5 يّنِي ْو
مُندُن ْسونّيَ، عَ قَلٍَق ِع‹ َش يُنُبٍِي َ بَر ‹َشقَرِ، كَ عَ قَلٍَق كٍِل،› ِع َش ِع ؟‹ّحرّ 6 ٱ َش عَ مٍَسن وٌ ّب عَ مَ عَدَ َش دِ َ ْنم يُنُِب َشقَرِدٍ َ دُِنح «.مَ
عَِس نََش عَ مٍَسن نَمَّت ّب، ٍكِل،» ِع َش ِع َش دَِف تٌنٌف، ِع َش ِسَف ِع «.ْشنِي 7 نَمَّت نََش كٍِل، عَ ِسَف عَ .ْشنِي 8 َحمَ ٌت نَ ٌت،
ٍع نََش فَاُش، ٍع نُ َق عََل مَتْْش، نَشَن نَ ّسنّب ْموِل قِِش مَدٍِي عَدَ .مَ

ُ مَتِي بِرٍَق عَِس قْْش رَ
مََرِك ١٣؛ ٢ ٬ ،١٧ لُِك ٢٧؛ ٥ ٬ ٣٢

9 عَِس ٌت كٍِل نَ، عَ نََش شّّم ندٍ ٌت نَشَن ِشِل مَتِيُ، عَ ْدْشِش دُوِت .مَِشلِدٍ عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِبَر» ٱ قْْش «.رَ ُ مَتِي نََش كٍِل،
عَ َ بِر عَ قْْش .رَ

10 لْْش ندٍ عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نُ نَ ٍع دّفٍٍق ُ مَتِي .ْشنِي دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْي فبٍفٍب نََش َق، ٍع بِرِن نََش ٍع دٍّف قْْل ٍ يِر .كٍرٍن 11 ّسنٍِي قَرِ
ٌت نَ ٌت، ٍع نََش عَِس َبِرٍّي قْشِر مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر وٌ َ ْمْش كَر نُن دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْيٍي ٍع دّفٍمَ ٍ يِر «كٍرٍن؟ 12 عَِس ٌت نَ مّ، عَ نََش عَ
قََل، ِمِش» َلَنِش ي هَِي مُ نَ سٍرَِب .مَ مَ قُرٍ نَن هَِي نَ سٍرَِب .مَ 13 وٌ ِسَف، وٌ َس قَهَامُي ْسْت ِي مٍَسنِي مَ، هِنّن› رَقَن ٱ َ م دَنفٍِق سّرّّش ›.رَ
ٱ ُ م قَِش تِنِشنتْيٍي َش .ِشلِدٍ ٱ قَِش يُنُبِتْيٍي نَن «.ِشلِدٍ

عَِس مَشْرِنٍق ُسنِي مَ
مََرِك ١٨؛ ٢ ٬ ،٢٢ لُِك ٣٣؛ ٥ ٬ ٣٩

14 نَ تّمُي عَننَِب َ يَي َبِرٍّي قْشِر نََش َق عَِس يِرٍ، ٍع عَ مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر مُُش تَن نُن ّسنٍِي قَرِ ُسنِي ُسشُمَ، ْكْن ِع َبِرٍّي قْشِر تَن مُ «ُسنمَ؟
15 عَِس نََش ٍع يَاِب، ِفنٍّقنِي» َش قُتِشِرِ ُشلُنِي، عَ بٌوٍرٍي َ ْنم ُسننُندٍ عَ نَ ٍع ّق مَ تّمُي نَّش؟ لْشْي قَمَ، فِنّقٍنِي َ بَم ّن ٍع ِي .رَ نَ وََشِت تَن، ٍع
ُسنِي ُسشُمَ .ّن 16 مِِش ٌي مُ دُِف قٌرِ َ لٌنثٌم دُِف نّيّن رَ، َش نَ مُ عَ رَ نَ دُِف نّيّن ُشنتُنِي نَن دُِف قٌرِ عِبّندُنمَ، دُِف عِبْو دَنِف عَ ِسنٍف .رَ
17 مِِش مَن مُ ّوِن نّيّن سَمَ لّّب قٌرِ كُي، َش نَ مُ عَ رَ نَ ّوِن نّيّن نَ قُنُت، ّوِن لّّب قٌرِ َ بُلَم ّن، ّوِن قِِل، عَ َسٍس قَن .َكَن ّوِن نّيّن سَمَ لّّب نّيّن
نَن كُي، عَلٌَك ّوِن ٌي، ّوِن َسٍس ٌي، ٍع بِرِن َش رَفََت عَ قَنِي «.رَ

مّدِ فِنّدِ رَكٍلٍِق قَّش مَ

نُن فِّن فبّّت َلَنٍق ي َ ر
مََرِك ٢١؛ ٥ ٬ ،٤٣ لُِك ٤٠؛ ٨ ٬ ٥٦

18 عَِس ٌت نُ نَ نَ قٍٍي مٍَسنٍق ٍع ّب، مَنّف ندٍ نََش َق، عَ ُسيِدِ عَِس ّب، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» َ م دِ فِّن بَِش قَشَدٍ َي، ْكْن َش ِع ِسَف،
ِع نََش ِع بّلّّش َس عَ مَ، عَ مَن َ كٍلِم «.ّن 19 عَِس نََش كٍِل، ٍع نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َ بِر نَ مَنّف قْْش .رَ
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20 نَ تّمُي، فِّن ندٍ نَشَن َش كٍِك وَِل مُ نُ عَ َ عِتِم ّح ُق نُن قِرِن بُن مَ، عَ نََش َق عَِس َشنِب رَ، عَ عَ بّلّّش دِن عَ َش َ دٌنم َسنبُنِي رَ،

21 ِ مَ بَر عَ نُ عَ قَلٍَق عَ يّّت مَ، َش» ٱ ْن ٱ بّلّّش دِندٍ عَِس ََش دٌنم فبَنسَن نَ، ٱ َ َلَنم ي «.ّن 22 عَِس ٌت عَ مَقِندِ، عَ فِّن ٌت، عَ نََش عَ قََل عَ
ّب، ٱ» َ م دِ، ِمَنِيَ، ل ِع َش َ دَنشَنِي َ بَر ِع َلَن ي َ «.ر كٍرٍن نَ، فِّن نََش َلَن .ي

23 عَِس ٌت ٌس مَنّف ْشنِي، عَ نََش َحمَ ِل نَا، ٍع ْسنْشٍق، ُشٍل قٍمٍَي قَن َ بَر َق ْحن .يِرٍ عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، 24 ٌو» ِسَف، ِ مَ بَر ِي مّدِ فِنّدِ
مُ .قَشَِش عَ نَ ِشٍق «.ّن ٍع نََش ٌي عَ مَ، ٍع عَ .مَيٍٍل 25 عَ ٌت َحمَ مِِن رَ تَندٍ، عَ نََش ٌس بَنِش .كُي عَ نََش مّدِ فِنّدِ بّلّّش ُسُش، مّدِ فِنّدِ
نََش .كٍِل 26 نَ ُ ِشبَار نََش يٍنٍسن نَ يِرٍ بِرِن .نَ

عَِس ْدنشُي قِرِن نَيَلَنٍق
27 عَِس ٌت كٍِل مّننِ، ْدنشُي قِرِن نََش َ بِر عَ قْْش رَ، ٍع نُ ٍع شُي عٍِت عَ ّب، َدُوَد» َش دِ، ِكنِِكِن مُُش «!مَ 28 عَِس ٌت ٌس بَنِش،

ْدنشُيٍي نََش ٍع مٌَس عَ .رَ عَ نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» لَِش عَ رَ عَ ٱ َ ْنم وٌ َلَندٍ؟ ي َ «ر ٍع نََش عَ يَاِب، ِعٌي،» «.مَرِِف 29 عَِس نََش عَ بّلّشٍّي َس ٍع
َي مَ، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» وَْشنٍق َش رََب وٌ ّب عَْل وٌ لَِش عَ رَ ِك «.نَّش 30 ٍع يٍَي نََش رَِب كٍرٍن .نَ عَِس نََش عَ مَتِنتِن ٍع رَ عَ شْرْشْي
رَ، ِمِش» ٌي نََش ِي ٍق «.كٌلٌن 31 ْكْن ٍع ٌت مِِن، ٍع نََش ِسَف عَِس َش ٍق قََل رَ نَ بِْش ٍ يِر .بِرِن

بٌبٌي َلَنٍق ي َ ر
لُِك ١٤؛ ١١ ٬ ١٥

32 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت نُ كٍلٍِق نَا، مِِش ندٍ نََش َق شّّم ندٍ رَ عَ ْشن مَ ِحنّن نُ َ بَر نَشَن قِندِ بٌبٌي .رَ 33 عَِس ٌت نَ ِحنّن كٍرِ، بٌبٌي نََش
يّن .ْو َحمَ نََش كَاَب، ٍع عَ قََل، ِي» ٍق ْموِل ِسنٍف مُ نُ ٌت َيَِل عِسِر بِْش «.مَ 34 ْكْن ّسنٍِي قَرِ تَن نََش عَ قََل، َع» ِحننٍّي مَ كٍرِ ِحنّن مَنّف
نَن َسابُي «.رَ

عَِس ِكنِِكنٍِق َحمَ مَ
مََرِك ،٦؛ ٦ ،٣٤؛ ٦ لُِك ١؛ ٨

35 عَِس نََش تَاٍي بِرِن ِعحّرّ، عَ ُشنفٍب نُن عَ .شُرِ عَ نُ مِشٍِي َ شَرَنم ٍع َش َسلِدٍٍي كُي، عَ نُ ٍع َكوَندِ عََل َش مَنّفَي َش ِشبَارُ قَنِي رَ، عَ
نُ مَ قُرٍ ْموِل بِرِن .نَيَلَن 36 عَ نُ َحمَ َ تٌم تّمُي نَّش، عَ نُ َ ِكنِِكنِم ٍع مَ، ِ مَ بَر ّسنّب نُن َ ِمَنِي ل بِرِن نُ بَِش ٍع .ِي ٍع نُ لُِش ّن عَْل يّشّي نَشٍٍي َ مَكَنتَم
مُ .نَ 37 نَ كُي، عَ نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ّش» َشَب وَِل بٍلٍبٍٍل نَن نَ، ْكْن وَلـِكٍّي تَن .شُرُن 38 وٌ ّش َكنِي مَشَندِ عَلٌَك عَ َش وَلـِكٍّي
َسنَب رَ عَ َش ّش «.َشبَدٍ

10
عَِس َش َ ّشير ُق نُن قِرِنِيٍي
مََرِك ١٣؛ ٣ ٬ ،١٩ لُِك ١٢؛ ٦ ٬ ١٦

1 عَِس نََش عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي ِشِل، عَ نْي ٌس ٍع ِي رَ عَلٌَك ٍع َش ْن ِحننٍّي كٍرِدٍ مِشٍِي قْْش رَ، ٍع مَن َش ْن مَ قُرٍ ْموِل بِرِن .نَيَلَندٍ
2 نَ َ ّشير ُق نُن قِرِنِي ِشلٍِي نَن َي؛ عَ ِسنٍف، ِسمْن، نَشَن مَن ِشِل ثِيّرِ، نُن عَ ُشنيَ عَندٍِر، ٍسبٍدٍ َش دِ يَِك، نُن عَ ُشنيَ يَيَ، 3 قِلُِث نُن بَرٌتٌلٌمٍ،

تٌمَِس نُن ُ مَتِي دُوِت مَِشِل، عَلَِق َش دِ يَِك نُن تَدٌَي، 4 ِسمْن نَشَن ِشِل ٍسلٌِت، نُن َ ِس يُد ِيٌِت عِِسكَر نَشَن عَِس .يَنَق
عَِس عَ َش َ ّشير ُق نُن قِرِنِيٍي ّشيٍق
مََرِك ٧؛ ٦ ٬ ،١٣ لُِك ١؛ ٩ ٬ ٦

5 عَِس نََش ِي شّّم ُق نُن قِرِنِيٍي شّي ِي يَامَرِ رَ؛ ٌو» نََش ِسَف مِشٍِي ٍ يِر يُوِقٍِي ُ م نَشٍٍي رَ، وٌ نََش ٌس سَمَرِكٍَي َش تَاٍي .كُي 6 وٌ َش ِسَف
يِلـَكٍَي َ عِسِر نَن ْشن، نَشٍٍي لُِش عَْل يّشّي .لْيشٍِي 7 وٌ َش َكوَندِ ِت َ كِر ْشن عَ عََل َش مَنّفَي نِينِ َ بَر ّ .مَكْر 8 وٌ َش مٍَي قُرٍ َلَن، ي َ ر وٌ َش قَشَمِشٍِي
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رَكٍِل، وٌ َش ُكّن َكنيٍِي ّسنِيّن، رَ وٌ َش ِحننٍّي .كٍرِ وٌ ِكِش ّن، وٌ مُ ٍسٍس .ِق وٌ قَن َش مِِش ِك نَ .ِك 9 وٌ نََش ّشيمَ، فبٍِت، َش نَ مُ عَ رَ
ْكبِرِ َشنِن وٌ ُشن .مَ 10 وٌ مَن نََش فبْنْقي، َ دٌنم قِرِن ندٍ، َسنكِرِ، َش نَ مُ عَ رَ ُشِل َشنِن وٌ ُشن .مَ عَ َ لَنم َلٌي ب َش ِق وَلِّك «.مَ

11 ٌو» نَ ٌس تَا نَشَن كُي، وٌ َش مِِش قَنِي ندٍ قٍن نَشَن وٌ يِفِيَمَ، وٌ ُل نَا هَن وٌ ِسَف تَا .فبّّت 12 وٌ نَ ٌس مِشٍِي ْشنِي، وٌ َش ٍع .ّشيُب
13 َش نَ قْشْي مِشٍِي قَن، عََل َش وٌ َش دَُب ُسُش ٍع َش ٍق .رَ ْكْن َش نَاكٍَي مُ قَن، عََل نََش نَ دَُب .ُسُش 14 َش مِشٍِي مُ تِن وٌ ّسنّدٍ، رَ
َش نَ مُ عَ رَ ٍع تٌندِ ٍع تُِل مَتِدٍ وٌ َش مٍَسنِي رَ، وٌ ّن َ كٍلِم نَ بَنِش َش نَ مُ عَ رَ نَ تَا كُي، وٌ َش مّننِ بّنّد رَْكنْكن وٌ َسنيٍِي .رَ 15 ٱ َش نْندِ قََل
وٌ ّب، ِكيِت َس لْشْي، ِكيِت َ قَنم مَ ٌسدٌ نُن َ فٌمٌر تَاكٍَي رَ دَنفٍِق نَ تَا مِشٍِي «.رَ

عَِس َبِرٍّي قْشِر قَمَ َحشَنَكتَدٍ
مََرِك ٩؛ ١٣ ٬ ،١٣ لُِك ١١؛ ١٢ ٬ ،١٢ ١٢؛ ٢١ ٬ ١٩

16 ٌو» وٌ تُِل مَِت، ٱ نَ وٌ ّشيٍق ّن عَْل يّشّي نَشٍٍي سٌمَ وَُل بَرٍٍي .تَِف نَ كُي، وٌ َش ْكوَت عَْل يٍرٍ، وٌ يٍُف َش قَن عَْل تُرُنَن .ْشِن 17 وٌ َش وٌ
يّّت مَتَنَف مِشٍِي مَ، ِ مَ بَر ٍع وٌ سٌمَ ّن ِكيتِسٍَي ِي رَ، ٍع وٌ َ بْنبْم ّن ّسبّرّ رَ ٍع َش َسلِدٍٍي كُي، 18 ٍع وٌ َ َشنِنم ّن ٌمِنٍَي ف نُن مَنّفٍي ٍ يِر ٱ َ م ٍق .رَ نَ كُي،
وٌ مَ قِندِ ّن ٱ َ م ٍسيدٍٍي رَ ٍع تَن ّب، عَ نُن ِس فبّتٍّي .ّب 19 ٍع نَ وٌ ٌس نٍٍي ِي رَ، وٌ نََش ْكنتْقِِل وٌ َش مٍَسنِي َش ٍق رَ، وٌ نَشَن َ قَلَم نُن وٌ عَ
َ قَلَم ِك نَّش، ِ مَ بَر نَ بِرِن قِمَ ّن وٌ مَ نَ وََشِت .يَِت 20 وٌ تَن َش مُ يّنمَ، ْو وٌ بََب عََل َشِشِل نَن َ يّنم ْو وٌ َسابُي «.رَ

21 ِمِش» قَمَ عَ نفَشَكٍرٍنِي يَنقَدٍ، عَ عَ َس مِشٍِي بّلّّش، ٍع َش عَ .قََش بَّب قَن نَ ْموِل َ نِيَم عَ َش دِ رَ، دٍِي قَن َ كٍلِم ّن ٍع ِ مٍَي بَر ِشِل مَ، ٍع
َش ٍع .قََش 22 مِِش بِرِن قَمَ وٌ ْشندٍ ٱ ِشِل َش ٍق رَ، ْكْن نَشَن نَ وَكِِل هَن عَ رَْحنِي، نَ َكنِي ِكسِمَ .ّن 23 َش ٍع وٌ َحشَنَكَت يِرٍ ندٍ، وٌ
َش وٌ ِف، وٌ ِسَف تَا .فبّّت ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، وٌ مُ فّمَ َيَِل عِسِر تَا بِرِن ِعحّرّدٍ عَ َق ُل مَ عَدَ َش دِ مُ «.َق

24 تَالِِب» ُ م دَنفِمَ عَ َ ْمْش كَر رَ، ٌكنِي قَن مُ دَنفِمَ عَ مَرِِف .رَ 25 عَ َ لَنم تَالِِب َش ُل عَْل عَ َ ْمْش، كَر ٌكنِي قَن َش ُل عَْل عَ .مَرِِف
َش قْشْي ُشنِي ِشِل قََل ِحنّن بّلّّسبُُل، ٍع نَشَن َ قَلَم عَ َش قْشْي مِشٍِي ُشن مَ، عَ َحن دَنفِمَ نَ «.رَ

فَاُشٍق عََل َي رَ
مََرِك ،٣٨؛ ٨ لُِك ،٢٦؛ ٩ ٢؛ ١٢ ٬ ٩

26 ٌو» نََش فَاُش مِشٍِي َي رَ، ِ مَ بَر قٍٍق نْشُنِش مُ نَ نَشَن مُ قَمَ مَّكنّندٍ، فُندٌ ٌي مُ نَ نَشَن مُ قَمَ .كٌلٌندٍ 27 ٱ نَشَن َ قَلَم وٌ ّب كْي رَ، وٌ َش نَ
مٍَسن يَنِي .رَ وٌ نَشَن مّمَ مَْكيِكِْي رَ، وٌ َش َ دُِنح بِرِن نَكٌلٌن عَ .رَ 28 وٌ نََش فَاُش مِشٍِي َي رَ نَشٍٍي َ ْنم مِِش قٍَت بّنّد نَن تُن قَشَدٍ، عَ َق ِل ٍع مُ
َ ْنم وٌ نِي تَن .مَْستْدٍ وٌ َش فَاُش عََل نَن َي رَ، نَشَن َ ْنم قٍَت بّنّد نُن نِي ْسنتْدٍ َ .يَهَننَم 29 تُرُنَن قِرِن َش مُ َ مَ سَر بَتَنَك كٍرٍن نَ؟ ْكْن هَِل ْشِن دِ
كٍرٍن مُ َ مَ بِر بِْش مَ َش وٌ بََب عََل َسٌف مُ عَ .رَ 30 وٌ ُشنّسّش يَِت .ْكنتِِش 31 نَ كُي، وٌ نََش فَاُش، ِ مَ بَر وٌ تِدٍ فٌب دَنِف تُرُنَن ْشِن فَِل «.رَ

32 ِمِش» ٌي نَشَن ٱ َ كٌلٌنم عَ مَرِِف رَ مَدٍِي عَدَ َي شْرِ، ٱ قَن نَ َكنِي َ كٌلٌنم ٱ بََب َي شْرِ يَننَ .عَرِ 33 ْكْن نَشَن نَ تٌندِ ٱ كٌلٌندٍ عَ مَرِِف رَ
مَدٍِي عَدَ َي مَ، ٱ قَن مَ تٌندِ ّن نَ َكنِي رَكٌلٌندٍ ٱ بََب رَ نَشَن نَ يَننَ «.عَرِ

عَِس َبِرٍّي قْشِر نُن تْورّ
لُِك ٥١؛ ١٢ ٬ ،٥٣ ٢٦؛ ١٤ ٬ ،٢٧ ٢٣؛ ٩ ٬ ،٢٤ مََرِك ٣٤؛ ٨ ٬ ٣٥

34 ٌو» نََش عَ َمحْشُن عَ ٱ قَِش ْبحَّس نَن نَ َ .دُِنح ٱ ُ م قَِش ْبحَّس َش رَ، ٱ قَِش َسنتِّدفّمَ نَن .نَ 35 ٱ قَِش قَتَنِي نَن نَ دِ شّّم نُن عَ بََب
تَِف، دِ فِّن نُن عَ نَف تَِف، مَمَدِ نُن عَ مَمَ .تَِف 36 مِِش نفَشَكٍرٍنِيٍي نَن مَ قِندِ عَ يَشُيٍي .رَ 37 مِِش نَشَن عَ بََب نُن عَ نَف َ َشنُم دَنفٍِق ٱ تَن نَ،
نَ َكنِي مُ دََش عَ َش ُل ٱ ّسيِت .مَ مِِش نَشَن عَ َش دِ َ َشنُم دَنفٍِق ٱ تَن نَ، نَ َكنِي مُ دََش عَ َش ُل ٱ ّسيِت .مَ 38 َش مِِش نَشَن مُ تِن
تْورّ نُن قَّش رَ، عَ مُ َ بِر ٱ قْْش رَ، نَ َكنِي مُ دََش عَ َش ُل ٱ ّسيِت .مَ 39 مِِش نَشَن مَ وَ عَ يّّت رَِكِسٍق، نَ َكنِي َ لْيم .ّن نَشَن عَ يّّت َ رَلْيم ٱ

تَن مَ ٍق رَ، نَ َكنِي ِكسِمَ «.ّن
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عَِس َبِرٍّي قْشِر ّسنٍّق رَ
مََرِك ٣٧؛ ٩ ٬ ،٤١ لُِك ،٤٨؛ ٩ ،١٦؛ ١٠ َ يَي ٢٠؛ ١٣

40 ِمِش» نَشَن نَ وٌ ّسّن، رَ عَ ٱ تَن نَن .نَّسنِّش مِِش نَشَن نَ ٱ نَّسّن، عَ ٱ َ ّشيم نَن .نَّسنِّش 41 مِِش نَشَن نَ ّ نَمِْحنم ّسّن رَ عَ َش نَمِْحنمَّح
مَ، عَ بَرَاِي َ ْستْم ّن عَْل ّ .نَمِْحنم مِِش نَشَن نَ تِنِشنتْي ّسّن رَ عَ َش تِنِشنِي مَ، عَ بَرَاِي َ ْستْم ّن عَْل .تِنِشنتْي 42 مِِش نَشَن نَ هَِل ٍي ِشنبٍِل ثْوِت
َي كٍرٍن ِق ِي مِِش شُرِ كٍرٍن مَ عَ ٌت قِندِِش ٱ ّ َبِر قْشِر رَ، ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، نَ َكنِي مُ َ فَنم عَ بَرَاِي َ ر «.مُُك

11
عَننَِب َ يَي َش مَشْرِنِي
لُِك ١٨؛ ٧ ٬ ٣٥

1 عَِس ٌت ّف ِي يَامَرٍِي قِدٍ عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي مَ، عَ نََش كٍِل مّننِ، عَ ِسَف يُوِقٍِي َش تَاٍي عَلٌَك عَ َش مِشٍِي شَرَن، عَ ٍع .َكوَندِ
2 عَننَِب َ يَي ٌت عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق مّ فٍيِل كُي، عَ نََش عَ َبِرّ قْشِر ندٍٍي شّي عَِس .مَ 3 ٍع نََش عَ مَشْرِن، ِع» قِندِِش عََل

َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ نَشَن َ لَنم عَ َش َق، كَ مُُش َش مِِش فبّّت نَن «مَّم؟ 4 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» ٍق نَشَن مِّش نُن وٌ ٍق نَشَن تٌِش،
وٌ َس نَ دّنتّّف َس َ يَي .ّب 5 ْدنشُيٍي ٍس تٌمَ، نَمَتٍّي مَ، ّحرّ ُكّن َكنيٍِي َلَنمَ، ي ُلِشْرٍِي ت ٍق مّمَ، قَشَمِشٍِي كٍلِمَ، قُشَرِلٍَي مَ َكوَندِ ِشبَارُ قَنِي .رَ 6 ّ ّسيو
نَ مِِش ّب نَشَن مُ ِسيكّمَ ٱ َ م ٍق «.رَ

7 عَننَِب َ يَي َبِرٍّي قْشِر ٌت ِسَف، عَِس نََش َحمَ مَشْرِن َ يَي َش ٍق مَ، ٌو» ِسَف مُنٍس مَتٌدٍ وَُل ِع؟ كٍَل، قٌٍي نَشَن نَمَشَمَ؟ 8 َش نَ مُ عَ رَ،
وٌ ِسَف مُنٍس مَتٌدٍ؟ دُِف تٌقَنِي َكنِي؟ دُِف تٌقَنِي َكنيٍِي َ تٌم مَنّف بَنشٍِي نَن .كُي 9 وٌ َق ِسَف مُنٍس مَتٌدٍ؟ نَمِْحنمّ؟ ِعيٌ، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عَ
َحن دَنِف ّ نَمِْحنم َ .ر 10 عَ تَن نَن َش ٍق ّسبِّش َابُي كِت كُي، ‹ٱ َ قَم ٱ َ م َ ّشير َسنبَدٍ رَ ِع َي رَ عَلٌَك عَ َش َ كِر يَءِلَن ِع ‹.ّب 11 ٱ َش نْندِ قََل وٌ
ّب، فِّن ٌي مُ دِ ِ بَر نَشَن دَنِف َ يَي ُشنَش .رَ ْكْن ٱ مَن َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش نَشَن نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، عَ شُرُن ِكيٌِك، عَ قَن دَنِف
َ يَي .رَ 12 َكِب َ يَي ُشنَش َش وََشِت هَن ٌت، عََل َش مَنّفَي ّسنّب نَن تُن َ .ْستْم ّسنبّمٍَي نَن َ لُم عَ نِينِ بُن .مَ 13 نَمِْحنمٍّي بِرِن نُن تَوٍُرَت مُنَس
َ بَر عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ٍق قََل هَن عَننَِب َ يَي .وََشِت 14 َش وٌ َ تِنم نْندِ رَ، وٌ َش عَ كٌلٌن َابُي كِت ٌت عَ قََل عَ عَننَِب َ عٍلِي َ فبِلٍنم َق رَ، عَ نُ َ يَي
نَن مَ ٍق .قَلٍَق 15 َش وٌ تُِل ٍق مّمَ، وٌ َش وٌ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي «.رَ

16 ٱ» َ ْنم ٌت مِشٍِي مِسَالِدٍ مُنٍس رَ؟ ٍع مَنِيَِش مّدٍِي دِ نَن نَ نَشٍٍي ْدْشِش تَا كُي، ٍع نُ عَ قََل ٍع بٌوٍرٍي ّب،
17 مُُش› َ بَر ُشٍل ٍق وٌ ّب،
ْكْن وٌ مُ قَرٍ .بٌرٌنِش
مُُش َ بَر ْحن بّيِت َب،
ْكْن وٌ مُ «‹.ُسننُنِش

18 َعننَِب» َ يَي ٌت نُ ُسنمَ، ٍع نََش عَ قََل عَ َش ٍق رَ، ِحنّن‹ نَ عَ قْْش ‹.رَ 19 َ مَ عَد َش دِ ٌت َق، عَ تَن مُ تٌندِ ِسفَدٍ ُشلُنِي ٍ .يِر نَ كُي،
ٍع َ بَر عَ قََل، قُرِ› حَاِش ِسيِسَل !مٌَت ٍع نُن دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْيٍي نَن عَ ‹!رَ ْكْن َشِشلِمََي َ كٌلٌنم عَ ّكوَِل نَن «.مَ

تَا دَنشَنِيَتَرٍٍي َش فبَلٌي
ُ مَتِي ،١٥؛ ١٠ لُِك ١٢؛ ١٠ ٬ ١٥

20 نَ تّمُي عَِس نََش ْشْن مِشٍِي مَ نَشٍٍي نُ َسبَتِِش تَاٍي كُي عَ كَابَنٌَك فبٍفٍب رَبَِش دّننَّش، ِ مَ بَر ٍع مُ .تُوِب 21 فبَلٌي» نَ وٌ َّب، !ِسنكٍَي كٌر
فبَلٌي نَ وٌ قَن ّب، !بٍتٍسَيِدَكٍَي كَابَنٌَك نَشٍٍي رََب وٌ تَِف، َش نٍٍي َس رََب تِرٍ نُن ِسْدن ّن نُ، عَ َعَ لِم ٍع تَن َ بَر تُوِب نُ عَ رَكُيَ، ٍع ُسننُن َ دٌنم ٌ رَفٌر
ٍع مَ، ٍع ّت ُشٍب مٌَس ٍع مَ ٍع َش تُوِب تْنشُمَ .رَ 22 نَ نَن عَ رَ ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ِكيِت َس لْشْي شْرْشْمَ وٌ تَن مَ دَنِف تِرٍكٍَي نُن ِسْدنكٍَي



ُ مَتِي 12:20 17 ُ مَتِي 11:23
َ .ر 23 ِع تَن ُ َكثّرّنَم ٌف، ِع ْحْش عَ مَ عَ ِع َ ٍتم هَن يَننَ عَرِ كُي؟ عَدٍ، ِع ٌ مَ رَفٌر ّن هَن يَهَننَمَ، ِ مَ بَر كَابَنٌَك نَشٍٍي رََب ِع تَِف، َش نٍٍي َس رََب
مَ ٌسدٌ ّن نُ، عَ عَ َ لِم نَ تَا مُ َ ْسنتْم .نُ 24 نَ نَن عَ رَ، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ِكيتَِس لْشْي شْرْشْمَ وٌ تَن مَ دَنِف مَكٍَي ٌسدٌ «.رَ

قٍَق عَِس مَ
لُِك ٢١؛ ١٠ ٬ ٢٢

25 نَ تّمُي عَِس نََش عَ قََل، بََب» عََل، ٌكوٍر نُن بِْش مَرِِف، ٱ َ بَر ِع تَنُت ِع ٌت ِي قٍٍي نْشُنِش لْننِلٍَي نُن َشِشلِمٍَي مَ، ِع ٍع مٍَسن مّدٍِي دِ
.ّب 26 ِعيٌ، ٱ بََب، ٱ َ بَر ِع تَنُت ِ مَ بَر ِع ّكنّن ٍق نَن «.َي

27 ٱ» بََب َ بَر ٍق بِرِن تَُش ٱ .نَ مِِش ٌي مُ عََل َش دِ كٌلٌن، ٌق بََب .عََل مِِش ٌي مُ بََب عََل كٌلٌن، ٌق عََل َش دِ، عَ نُن دِ نُ تِن عَ مٍَسندٍ
نَشَن .ّب 28 وٌ َق ٱ مَ، وٌ تَن نَشٍٍي تَفَنِش، ٌكٍت بِنٍي نَشٍٍي ُشن، ٱ َش مَلَبُي ِق وٌ .مَ 29 وٌ َش ٱ َ م كَرَقٌي نَن ٌ نَفٌر وٌ ْكن مَ، وٌ َش قِندِ ٱ َ م تَالِبٍِي
رَ، ِ مَ بَر ٱ ّ ْبح بّيِش، عَ مُ َ .ٍتم نَ كُي، وٌ ّ ْبح مَلَبُي َ ْستْم ّن، 30 ِ مَ بَر ٱ كَرَقٌي نَشَن ٌ مَ نَفٌر وٌ ْكن، عَ مُ شْرْْش، ٱ ٌكٍت نَشَن ْدشْمَ وٌ ُشن، عَ مُ «.بِنيَ

12
مَلَُب لْشْي َش سّرِّي
مََرِك ٢٣؛ ٢ ٬ ،٢٨ لُِك ١؛ ٦ ٬ ١١

1 نَ وََشِت، مَلَُب لْشْي مَ، عَِس نُ ّحرٍّق شٍّي .تَِف كَامّ ٌت نُ عَ َبِرٍّي قْشِر ُسشُِش، ٍع نََش مّنِف تْنسْي ندٍٍي َب، ٍع َش ٍع .دٌن 2 ّسنٍِي قَرِ
ٌت نَ ٌت، ٍع نََش يّن ْو عَِس ّب، َع» مٌَت، ِع َبِرٍّي قْشِر نَ مَلَُب لْشْي سّرِّي «.مَتَندٍِق 3 عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» ُ م نُ عَ شَرَن َ دَوُد نَشَن نََب
كَامّ ٌت عَ ُسُش، عَ تَن نُن نَشٍٍي نُ نَ عَ قْْش رَ؟ 4 عَ ٌس ّن عََل َش بَنِش كُي، عَ تَاِم دٌن نَشَن قِِش عََل مَ، هَِل عَ ٌت مُ دََش عَ تَن نُن
عَ َبِرٍّي قْشِر َش نَ دٌن، ٌق .سّرّّشدُبٍّي 5 وٌ مَن مُ نُ عَ شَرَن تَوٍُرَت مُنَس كُي، عَ سّرّّشدُبٍّي َ وَلِم مَلَُب لْشْي ْ ْمبَنِش هْر كُي، ْكْن ٍع مُ يُنُِب َ ْستْم
نَ كُي؟ 6 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، نَشَن نَ وٌ ٍ يِر ٍب، عَ تِدٍ فٌب ْ ْمبَنِش هْر .ّب 7 َش وٌ قَهَامُي ْستِْش ّسبِّل مَ نُ، نَشَن عَ مٍَسنِش، هِنّن› رَقَن ٱ َ م
دَنفٍِق سّرّّش ›رَ، وٌ مُ تِنِشنتْيٍي تْوّحّفمَ .نُ 8 َ مَ عَد َش دِ نَن نَ مَلَُب لْشْي مَرِِف «.رَ

9 عَِس ٌت كٍِل مّننِ، عَ نََش ٌس ٍع َش َسلِدٍ .كُي 10 عَ نََش شّّم ندٍ ِل نَا، نَشَن بّلّّش تُوِش عَ .مَ ٍع نََش عَِس مَشْرِن، َع» دََش مِِش
َش مَ قُرٍ َلَن ي َ ر مَلَُب «لْشْي؟ ٍع نُ َكتٍَق ّن ٍع َش ْن عَِس .كَلَمُدٍ 11 عَِس نََش ٍع يَاِب، َش» وٌ َش يّشّي ندٍ ِسن يِِل كُي مَلَُب لْشْي مَ، ندٍ نَ
وٌ َي مَ نَشَن مَ تٌندِ عَ رَتٍدٍ؟ 12 َ مَ عَد تِدٍ فٌب دَنِف يّشّي رَ !ثٌن نَ نَن عَ رَ، ٍق قَنِي َبٍَق ر دََش مَلَُب لْشْي «.مَ 13 نَ كُي، عَ نََش عَ قََل بّلّّش
تُوِش َكنِي ّب، ِع» بّلّّش «.عِتََل عَ نََش عَ عِتََل، عَ نََش َلَن ي عَْل عَ بّلّّش .بٌوٍر 14 ْكْن ّسنٍِي قَرِ ٌت مِِن، ٍع نََش ٍع مَلَن، ٍع َش َس َ كِر قٍن
عَِس قَشٍَق .مَ

عَِس، عََل َش وَلِّك ُسفَندِِش
15 عَِس ٌت نَ كٌلٌن، عَ نََش كٍِل .نَا مِِش فبٍفٍب نََش َ بِر عَ قْْش .رَ عَ نََش مَ قُرٍ بِرِن نَيَلَن، 16 عَ نََش ٍع رَتْن ٍع نََش عَ َش ٍق قََل مِشٍِي

.ّب 17 نَ كُي، عَننَِب عٍسَِي َش مٍَسنِي نََش َكمَِل، عَ ٌت عَ مٍَسن،
18 ٱ» َ م وَلِّك ُسفَندِِش نَن َي،
ٱ َشنُنتٍنِي نَشَن نَقَنِش ٱ ّ ْبح .مَ
ٱ نَن ٱ َشِشِل ٌ مَ رَفٌر ّن عَ مَ،
عَ قَن تِنِشنِي مٍَسن سٍِي .ّب

19 عَ مُ ْسنشْي رٍَتمَ،
عَ مُ فبٍلٍفبٍلٍمَ،
مِِش ٌي مُ عَ شُي عِتٍِش مّمَ تَا .كُي
20 عَ مُ كٍَل ْكنكْرْنِش َ مَ، فِر
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عَ مُ لَنثُي دّّش شُرِ رَُشبٍنمَ،
هَن عَ تِنِشنِي َ ُشننَكٍلِم تّمُي .نَّش
21 ِس بِرِن ٍع َشِشِل َ ِتم ّن عَ ِشِل «.رَ

َشِشِل ّسنِيّنِش مَتَندٍِق
مََرِك ٢٠؛ ٣ ٬ ،٢٧ ١٦؛ ٧ ٬ ،١٧ لُِك ١٤؛ ١١ ٬ ،٢٣ ٤٤؛ ٦ ٬ ٤٥

22 مِِش ندٍ نََش َق شّّم ندٍ رَ عَِس ْشن ِحنّن نُ َ بَر نَشَن قِندِ ْدنشُي نُن بٌبٌي َ .ر عَِس نََش عَ َلَن، ي َ ر عَ َي نََش ٍس ٌت، عَ تُِل نََش ٍق .مّ
23 َحمَ بِرِن نََش كَاَب، ٍع نُ ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، َدُوَد» َش دِ َش مُ ِي «رَ؟ 24 ّسنٍِي قَرِ ٌت ٍع شُي مّ، ٍع نََش عَ قََل، ِي» شّّم ِحنّن مَ كٍرِ ِحنّن مَنّف
بّلّّسبُُل نَن َسابُي «.رَ 25 عَِس ٌت ٍع َشِشِل مَ ٍق كٌلٌن، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َحَمّن» ٌي عَ يّّت فٍرٍ لَنتَرٍَي كُي، نَ حَمَّن ُشن َ نََكنَم ّن ٌ !قٍو
تَا قَن، َش نَ مُ عَ رَ دٍنبَيَ، َش ٍع ٍع يّّت فٍرٍ لَنتَرٍَي كُي، ٍع مُ َ .َشنم 26 َش ٍسنتَّن ٍسنتَّن كٍرِ، عَ نَ عَ يّّت نَن .فٍرٍٍق عَ َش مَنّفَي َق َ َشنم دِ؟
27 َش ٱ تَن ِحننٍّي مَ كٍرِ بّلّّسبُُل نَن َسابُي رَ، وٌ تَن َش مِشٍِي ٍع مَ كٍرِ ندٍ َسابُي رَ؟ نَ كُي ٍع تَن نَن يَِت وٌ َ .مَِكيتِم 28 ْكْن َش ٱ تَن ِحننٍّي مَ كٍرِ
عََل َشِشِل نَن َسابُي رَ، نَ نَن نَ ِك عََل َش مَنّفَي نِينِ يَِت نَن َ بَر وٌ .ِل 29 َمِِش ْنم ٌسدٍ َ ّسنبّم َش بَنِش كُي، عَ عَ هَرٍِف َب عَ ِي رَ، َش عَ مُ
عَ شِرِ ِسندٍن؟ ْكْن َش مِِش بَنِش َكنِي شِرِ، عَ َ ْنم ّن عَ هَرٍِف بِرِن «.ُمحَدٍ

30 ِمِش» نَشَن مُ َ مَ بِر ٱ قْْش رَ، عَ تِِش ٱ َكنٍك .ّن نَشَن مُ ٱ َ مَلِم مِِش مَلَندٍ، عَ نَ مِشٍِي رَيٍنٍسنٍق .ّن 31 نَ نَن عَ تٌِش، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب،
مَدٍِي عَدَ َش يُنُبٍِي نُن ْستْيٍي مَرَ بِرِن َ ْنم ّن َشقَرِدٍ، ْكْن عََل َشِشِل ْستٍْق رَ تَن مُ مَ َشقَرِ مِِش ّب .مُُك 32 مِِش نَ مَ عَدَ َش دِ ْسْت، رَ نَ يُنُِب
َ ْنم ّن َشقَرِدٍ عَ َكنِي .ّب ْكْن مِِش نَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْسْت، رَ نَ يُنُِب مُ َ ْنم َشقَرِدٍ نَ َكنِي ّب دُِنحَ، عَ مُ َ ْنم َشقَرِدٍ َ «.عَلِفِيَم

33 َش» َسنِس قِندِ عَ قَنِي نَن نَ، عَ بٌِف قَنِي نَن َ .نَمِنِم َش َسنِس قِندِ عَ ٌكِب نَن نَ، عَ بٌِف ٌكِب نَن َ .نَمِنِم َسنِس َ كٌلٌنم عَ بٌِف نَن .مَ
34 وٌ تَن بِْشمٍَس بْنسْي، وٌ مُ َ ْنم يّن ْو قَنِي َلَدٍ، ق ِ مَ بَر وٌ ّ ْبح .ٌكِب مِِش ّ ْبح رَقٍِش نَشَن نَ، نَ نَن َ مِنِم عَ دّ .ِع 35 ٍق قَنِي ٌت رَفَتَِش مِِش قَنِي ّ ْبح
كُي، عَ ٍق قَنِي نَن َ .نَمِنِم ٍق ٌكِب ٌت رَفَتَِش مِِش ٌكِب ّ ْبح كُي، عَ ٍق ٌكِب نَن َ .نَمِنِم 36 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ِكيتَِس لْشْي، مَدٍِي عَدَ دّنتّّف
سَمَ ّن يّن ْو ٌكِب بِرِن مَ نَشٍٍي مِِن ٍع دّ .ِع 37 ِع يّنِي ْو نَشَن َ قَلَم دُِنحّءِفِرِ كُي، نَ نَن ِكيِت َ قَنم ِع رَ، نَ نَن ِكيِت َ َكنَم ِع «.رَ

عَننَِب يُنَُس َش تْنشُمَ
ُ مَتِي ١؛ ١٦ ٬ ،٤ مََرِك ١١؛ ٨ ٬ ،١٢ لُِك ٢٩؛ ١١ ٬ ٣٢

38 نَ َشنِب، سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسنٍِي قَرِ نََش يّنِي ْو تٌنٌف، ٍع عَ قََل عَِس ّب، ْمْش،كََر » مُُش مَ وَ ِع َش كَابَنٌَك ندٍ تٌٍق، عَ َش قِندِ تْنشُمَ
رَ مُُش «.ّب 39 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌت» مِشٍِي ٌكِب، ٍع َ بَر فبِلٍن عََل قْْش .رَ ٍع مَ وَ تْنشُمَ مَكَابَِش تٌٍق، ْكْن تْنشُمَ ٌي مُ قِمَ ٍع مَ بٍَق عَننَِب
يُنَُس َش تْنشُمَ .رَ 40 عَننَِب يُنَُس ِش َسشَن، كْي َسشَن نَدَنِف يّّش ُشنفٍب قُرِ كُي ِك نَّش، مَ عَدَ َش دِ قَن ِش َسشَن، كْي َسشَن نَدَنفِمَ نَ
ِك ّن بِْش بُن .مَ 41 ِكيِت لْشْي، ِنٍوٍكٍَي ن َ ِتم ّن ٍع نُن ٌت مِشٍِي، ٍع ٍسيدٍْحشْيَ َب وٌ ِشِل مَ، ِ مَ بَر ٍع تَن تُوِب ّن عَننَِب يُنَُس َش َكوَندِ َسابُي
رَ، عَ َق ِل نَشَن نَ وٌ ٍ يِر ِي ِك ٍب، عَ تِدٍ فٌب عَننَِب يُنَُس .ّب 42 ِكيِت لْشْي، ٍسيَب مَنّف فِّن قَن َ ِتم ّن ٍع نُن ٌت مِشٍِي، عَ ٍسيدٍْحشْيَ َب
وٌ ِشِل مَ، ِ مَ بَر عَ تَن َق ّن كٍلٍِق يِرٍ مَكٍُي ُسلٍمَِن َش لْننِ مّدٍ، رَ عَ َق ِل نَشَن نَ وٌ ٍ يِر ِي ِك ٍب، عَ تِدٍ فٌب ُسلٍمَِن «.ّب

ِحنّن فبِلٍنٍق عَ َ لِنفِر قٌرِ
لُِك ٢٤؛ ١١ ٬ ٢٦

43 ِحنّن» نَ فبِلٍن مِِش قْْش رَ، عَ ِسفَمَ ٍ يِر مَشَرٍ ّن َ لِنفِر فبّّت قٍندٍ، ْكْن عَ مُ عَ َ .تٌم 44 نَ تّمُي عَ عَ َ قَلَم عَ يّّت ّب، ‹ٱ َش فبِلٍن ٱ َ م بَنِش
كُي ٱ كٍلِِش ›.دّننَّش عَ نَ فبِلٍن مّننِ عَ عَ َ لِم ّن نَ بَنِش مَْكِش، عَ رَُشنمَِش عَ قَنِي رَ، ِحنّن فبّّت ٌي مُ .نَ 45 نَ تّمُي، عَ ِسفَمَ ّن عَ َس َق
ِحنّن ٌسلٌقٍرٍ فبّتٍّي رَ نَشٍٍي حَاُش عَ ّب، ٍع بِرِن ٌس نَ بَنِش كُي، ٍع َسبَِت .نَا نَ كُي، نَ مِِش َش ٍق حَاشُمَ ّن دَنفٍِق عَ ِسنٍف .رَ نَ نَن ْموِل
َ رَبَم ٌت مِِش ٌكبٍِي «.ّب
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عَِس نَف نُن عَ ُشنيٍَي
مََرِك ٣١؛ ٣ ٬ ،٣٥ لُِك ١٩؛ ٨ ٬ ٢١

46 ٍينُن ب عَِس َش ّف يّندٍ ْو َحمَ ّب، عَ نَف نُن عَ ُشنيَ ّشمّمٍَي نََش َق، ٍع ِت تَندٍ، ٍع نُن عَِس َش دّ َ .مَسَر 47 مِِش ندٍ نََش عَ قََل عَ
ّب، ِع» نَف نُن ِع ُشنيٍَي نَ تَندٍ، ٍع مَ وَ وٌ َش دّ َ «.مَسَر 48 ْكْن عَِس نََش نَ َكنِي يَاِب، نٍد» قِندِِش نَف رَ؟ ندٍ قِندِِش ٱ ُشنيٍَي «رَ؟ 49 نَ
تّمُي عَِس نََش عَ بّلّّش ِت عَ َبِرٍّي قْشِر مَ، عَ عَ مٍَسن، َع» مٌَت، ٱ نَف نُن ٱ ُشنيٍَي نَن .َي 50 مِِش ٌي نَشَن ٱ بََب َسٌف َ رَبَم نَشَن نَ يَننَ، عَرِ
نَ َكنِي نَن قِندِِش ٱ َ ُشني ّشمّمَ، ٱ مَافِّن، نُن ٱ نَف «.رَ

13
ّش رَوَِل َش تَاِل
مََرِك ١؛ ٤ ٬ ،٢٠ لُِك ٤؛ ٨ ٬ ١٥

1 نَ لْشْي، عَِس نََش مِِن بَنِش، عَ َس ْدْش بَا دّ .رَ 2 َحمَ فبٍفٍب ٌت مَلَن عَ يِرٍ، عَ نََش َس ْدْش ُكنكُي كُي، َحمَ نََش ُل بَا دّ .رَ 3 عَ
نََش ٍق وُيَِش مٍَسن ٍع ّب تَالٍِي .رَ

عَ نََش عَ مٍَسن، ٌو» وٌ تُِل .مَِت ّش رَوَِل ندٍ نَن مِِن َسنِس شْرِ .فَرَنسَندٍ 4 عَ ٌت نُ َسنِس شْرِ فَرَنسَنمَ، شْرِ ندٍٍي نََش َ بِر َ َسنكِر ْشن، ْشنٍِي
نََش َق، ٍع ٍع دٌن .فبِِك 5 شْرِ ندٍٍي قَن نََش َ بِر فّّم يِرٍ، بّنّد مُ فٌب .دّننَّش نٍٍي نََش بَُل مَقُرٍن نَ، ِ مَ بَر نَ بّنّد مُ .تِلِن 6 ْكْن ٌسٍف ٌت ْشْن، نَ
َسنسٍِي نََش رَفَن، ٍع َ شَر فبٍن، ِ مَ بَر َسنٍك مُ نُ نَ ٍع .ّب 7 َسنِس شْرِ ندٍٍي قَن نََش َ بِر تُنٍب ُكنسٍِي .تَِف تُنٍب ُكنسٍِي نََش فٌب، ٍع َسنسٍِي
عِّشتّن، ٍع ٍع .َكَن 8 َسنِس شْرِ ندٍٍي قَن نََش َ بِر بّنّد قَنِي .مَ نَ شْرٍِي تَن، ٍع كٍرٍن كٍرٍن بِرِن نََش َسنِس تْنسْي مِِن، رَ ندٍٍي نََش شْرِ كّمّ مِِن، رَ
ندٍٍي شْرِ تٌنٌف ٍسننِ، ندٍٍي شْرِ تٌنٌف .َسشَن 9 َش وٌ تُِل ٍق مّمَ، وٌ وٌ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي «.رَ

10 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَ رَ، ٍع عَ مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر ِع َ يّنم ْو َحمَ ّب تَاِل «رَ؟ 11 عَِس نََش ٍع يَاِب، َعَل» َ بَر قَهَامُي ِق وٌ مَ وٌ
َش عَ َش مَنّفَي نِينِ فُندٌ كٌلٌن، ْكْن نَ قَهَامُي مُ قِِش مِِش فبّتٍّي تَن .مَ 12 مِِش قَهَامُِش َش قَهَامُي ُشن مَسَمَ، ْكْن مِِش قَهَامُتَرٍ، هَِل عَ
نَشَن َمحْشُن عَ فٍب رَ، نَ قَمَ بَدٍ عَ ِي .رَ 13 نَ نَن عَ تٌِش ٱ َ يّنم ْو مِشٍِي ّب تَاِل يّنِي ْو رَ، ِ مَ بَر ٍع َي ٍس تٌمَ، ْكْن ٍع مُ عَ عِفبّمَ، ٍع تُِل ٍق مّمَ،
ْكْن ٍع مُ عَ .قَهَامُمَ 14 نَ كُي، عَننَِب عٍسَِي َش مٍَسنِي َ بَر رََكمَِل ٍع َش ٍق رَ، نَشَن عَ مٍَسنِش،
وٌ› ٍق مّمَ،
ْكْن وٌ مُ عَ .قَهَامُمَ
وٌ ٍق تٌمَ،
ْكْن وٌ مُ عَ َ .عِفبّم
15 ِي َحمَ ّ ْبح َ بَر .شْرْْش
ٍع َ بَر ٍع تُِل ّس، دّ ٍع َ بَر ٍع َي رَِش،
عَلٌَك ٍع َي نََش َق ٍق عِفّب، ٍع تُِل نََش َق ٍق مّ،
ٍع ْبحٍّي نََش َق ٍق كٌلٌن،
ٍع نََش َق ٍع َي رَقِندِ ٱ َ م ٱ َش ٍع َلَن ي َ «›.ر

16 كْْن» حّلِّشنِي نَ وٌ تَن ّب، ِ مَ بَر وٌ يٍَي ٍس عِفبّمَ، وٌ ُلٍِي ت ٍق .مّمَ 17 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ّ نَمِْحنم نُن تِنِشنتْي فبٍفٍب َ بَر وَ ٍع َش قٍٍي ٌت وٌ نَشٍٍي
تٌٍق، ْكْن ٍع مُ ٍع .ٌت ٍع َ بَر وَ ٍع َش قٍٍي مّ وٌ نَشٍٍي مٍّق، ْكْن ٍع مُ ٍع «.مّ

18 ٌو» وٌ تُِل مَِت، وٌ َش قَهَامُي ْسْت ّشَس َش تَاِل .مَ 19 مِِش نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ َش مٍَسنِي مّ، عَ مُ عَ قَهَامُ، ٍسنتَّن قَمَ ّن نَ مٍَسنِي
بَدٍ عَ ّ ْبح .مَ نَ َكنِي مِسَالِِش َسنِس شْرِ نَن نَ نَشَن بِرَِش َ كِر ْشن .مَ 20 َسنِس شْرِ نَشٍٍي َ بِر فّّم يِرٍ، نٍٍي مِسَالِِش مِِش نَن نَ نَشَن عََل َش
مٍَسنِي مّمَ، عَ عَ ُسُش مَقُرٍن ّسيوّ .رَ 21 ْكْن َسنٍك ٌت مُ نَ عَ ّب، عَ َش َ دَنشَنِي مُ َ .بُم تْورّ نُن َحشَنَكّت نَ عَ ِل عََل َش مٍَسنِي َش ٍق رَ،
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عَ َ فبِلٍنم عََل َش ٍق قْْش رَ كٍرٍن .نَ 22 َسنِس شْرِ نَشَن َ بِر تُنٍب ُكنسٍِي تَِف، نَ مِسَالِِش مِِش نَن نَ نَشَن عََل َش مٍَسنِي مّمَ، ْكْن ِي َ دُِنح
ْكنتْقِِل نُن نَاقُِل ْشِل عَ ُسُش هَن عَ عََل َش مٍَسنِي .ّبحِن نَ كُي، عََل َش مٍَسنِي مُ َ ْنم عَ ّ ْبح .مَسَرَدٍ 23 َسنِس شْرِ نَشَن َ بِر بّنّد قَنِي تَن مَ، نَ
مِسَالِِش مِِش نَن نَ نَشَن عََل َش مٍَسنِي مّمَ، عَ عَ قَهَامُ، عَ عَ ّ ْبح َ .مَسَر نَ َسنِس شْرِ عَ بٌِف َ رَ مِنِم ّن، ندٍ شْرِ كّمّ مِِن، رَ ندٍ تٌنٌف ٍسننِ، ندٍ
تٌنٌف «.َسشَن

ٌحوٍف حَاِش َش تَاِل
24 عَِس نََش تَاِل فبّّت مٍَسن ٍع ّب، َعَل» َش مَنّفَي لُِش ّن عَْل شّّم نَشَن عَ َش ّش فَرَنسَن َسنِس شْرِ قَنِي .رَ 25 ْكْن مِشٍِي نُ ِشٍق

تّمُي نَّش، عَ يَشُي نََش َق، عَ ٌحوٍف حَاِش شْرِ فَرَنسَن َسنِس قَنِي شْرِ لٌنفٌرِ رَ، عَ .ِسَف 26 َسنسٍِي ٌت بَُل، ٍع ٍت هَن ٍع دٍندٍنِي َ بَر مِِن قْْل،
وَلـِكٍّي نََش ٌحوٍف حَاِش قَن ٌت َسنسٍِي لٌنفٌرِ َ .ر 27 ٍع نََش ّش َكنِي مَشْرِن، مَرِِف،‹ ِع مُ َسنِس شْرِ قَنِي َش فَرَنسَن ِع َش ّش مَ؟ نَ ٌحوٍف
حَاِش َق كٍلِِش ‹مِندٍن؟ 28 عَ نََش ٍع يَاِب، ‹ٱ يَشُي ندٍ نَن نَ ›.رَبَِش وَلـِكٍّي نََش عَ مَشْرِن، ِع› مَ وَ مُُش َش َس عَ ‹تََل؟ 29 عَ نََش عَ قََل،
عَدٍ،› َش نَ مُ عَ رَ َسنِس قَنِي قَن َ تَلَم ّن ٌحوٍف حَاِش قْْش .رَ 30 وٌ َش عَ ُل ٍع بِرِن َش ْم هَن ّش َشَب .لْشْي نَ تّمُي ٱ عَ َ قَلَم ّن ّش َشبٍَي
ّب، وٌ ٌحوٍف حَاِش نَن ِسنٍف تََل، وٌ عَ رَشِرِ عَلٌَك عَ َش .فَن ْكْن وٌ َسنِس قَنِي تَن َشَب، وٌ عَ شْرِ رَفََت ٱ َ م بِِل «›.كُي

ٌكندٍ شْرِ نُن لّبِنِ َش تَالٍِي
مََرِك ٣٠؛ ٤ ٬ ،٣٢ لُِك ١٨؛ ١٣ ٬ ٢١

31 عَِس نََش تَاِل فبّّت مٍَسن ٍع ّب، َعَل» َش مَنّفَي مَنِيَِش ٌكندٍ شْرِ نَن نَ، مِِش نَشَن ِس عَ َش .دَاَش 32 عَ شْرِ شُرُن َسنِس شْرِ بِرِن
ّب، ْكْن عَ نَ ْم، عَ بِِل ُشنفٌب بِْش َسنِس بِرِن .ّب عَ مَ قِندِ وُرِ بِِل نَن نَ، ْشنٍِي قَمَ ٍع تّيٍي َسدٍ نَشَن َسلٌنيٍِي ْكن «.نَ

33 عَِس نََش تَاِل فبّّت مٍَسن ٍع ّب، َعَل» َش مَنّفَي مَنِيَِش لّبِنِ نَن نَ، فِّن نَشَن َس قَرِن بُسَِل تَِف ُشن مَ، نَ َق قَرِن بِرِن «.نٍَت

عَِس نُن تَاِل يّنِيٍي ْو
مََرِك ٣٣؛ ٤ ٬ ٣٤

34 عَِس نََش نَ ٍق بِرِن مٍَسن َحمَ ّب تَالٍِي .رَ عَ َحن مُ نُ مٍَسنِي ٌي َ ِتم ٍع ّب عَ مُ عَ قََل تَاِل .دَاِش 35 نَ كُي، ّ نَمِْحنم َش مٍَسنِي نََش
َكمَِل،
تَاِل» يّنيٍِي ْو نَن َ مِنِم ٱ دّ .ِع
ٱ قٍٍي َ مٍَسنم ّن نَشٍٍي نُ نْشُنِش َكِب َ دُِنح دَا «.تّمُي

عَِس ٌحوٍف حَاِش َش تَاِل تَِف َبٍَق ر
36 نَ تّمُي، عَِس نََش كٍِل َحمَ ُشن مَ، عَ ٌس .بَنِش عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع ّ مَكْر عَ رَ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ٌحوٍف» حَاِش َش تَاِل تَِف رََب

مُُش «.ّب 37 عَ نََش ٍع يَاِب، نََشن» َسنِس قَنِي فَرَنسَنمَ، نَ مِسَالِِش مَ عَدَ َش دِ نَن .نَ 38 ّش مِسَالِِش َ دُِنح نَن .نَ َسنِس قَنِي مِسَالِِش
مِشٍِي نَن نَ، نَشٍٍي نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ ٌحوٍف حَاِش مِسَالِِش ٍسنتَّن َش دٍِي نَن .نَ 39 يَشُي نَشَن ٌحوٍف شْرِ فَرَنسَن، عَ مِسَالِِش
عِبُلَِس نَن .نَ ّش َشّب مِسَالِِش َ دُِنح رَْحنِي نَن .نَ ّش َشبٍَي مِسَالِِش ـٍكٍّي مَل نَن .نَ 40 نَ ٌحوٍف حَاِش َ تَلَم ِك نَّش، عَ وٌِل ّت ِع، َ دُِنح
رَْحنِي قَن َ لُم نَ ِك .ّن 41 َ مَ عَد َش دِ قَمَ عَ َش ـٍكٍّي مَل ّشيدٍ، ٍع مِِش رَتَنتَنيٍِي نُن مِِش ٌكبٍِي َب مِِش فبّتٍّي َي مَ، نَشٍٍي نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ
بُن .مَ 42 ٍع ٍع َ وٌلِم ّن ّت مَنَكّن ْشورَ، وَ نُن ِحن مَِشنِي نَ .دّننَّش 43 نَ تّمُي تِنِشنتْيٍي تَن َ يَنبَم ّن عَْل ٌسٍف ٍع بََب َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ َش وٌ
تُِل ٍق مّمَ، وٌ وٌ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي «.رَ

هَرٍِف ُشنفٍب َش تَالٍِي
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44 َعَل» َش مَنّفَي مَن لُِش ّن عَْل نَاقُِل ُشنفٍب نَشَن نُ نْشُنِش ّش .مَ مِِش ندٍ ٌت مِِن عَ مَ، عَ نََش فبِلٍن عَ نْشُن نَ، عَ ِسَف حّلِّشنِي

.كُي عَ نََش عَ ْستٍْس بِرِن مَِت عَ َق نَ ّش َ «.سَر
45 َعَل» َش مَنّفَي مَن لُِش ّن عَْل يُّل نَشَن دِيَمَن تٌقَنِي .قٍنٍق 46 عَ ٌت دِيَمَن هَفِّف كٍرٍن ٌت، عَ نََش َس عَ ْستٍْس بِرِن مَِت، عَ َق نَ

دِيَمَن َ «.سَر
يّّل َش تَاِل

47 َعَل» َش مَنّفَي مَن لُِش ّن عَْل يّّل نَشَن َ بَر َس بَا مَ، عَ يّّش ْموِل بِرِن .ُسُش 48 يّّل ٌت رٍَق، مِشٍِي نََش عَ مَبّندُن بَا دّ .رَ ٍع نََش
ْدْش، ٍع يّشٍّي مَيٍفٍِت، ٍع عَ قَنيٍِي َس ثَانٍِي كُي، ٍع عَ حَاشٍِي .ْوّل 49 َ دُِنح رَْحنِي َ لُم نَ ِك .ّن ـٍكٍّي مَل قَمَ مِِش ٌكبٍِي نُن مِِش تِنِشنشٍِي مَيٍفٍتِدٍ،
50 ٍع مِِش ٌكبٍِي وٌِل ّت مَنَكّن ْشورَ، وَ نُن ِحن مَِشنيٍِي نَ «.دّننَّش

لْننِ قٌرِ نُن عَ نّيّن
51 عَِس نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» َ بَر نَ بِرِن «قَهَامُ؟ ٍع نََش عَ يَاِب، «.ِعٌي» 52 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َن» نَن عَ تٌِش، سّرِّي َ ْمْش كَر نَشَن

َ بَر قَهَامُي ْسْت عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ٍق مَ، عَ لُِش عَْل بَنِش َكنِي نَشَن ٍس نّينٍّي نُن ٍس قٌرٍِي َ رَ مِنِم عَ هَرٍِف َي «.مَ

نَسَرّتِكٍَي تٌندٍِق لَدٍ عَِس رَ
مََرِك ١؛ ٦ ٬ ،٦ لُِك ١٦؛ ٤ ٬ ٣٠

53 عَِس ٌت ّف نَ تَالٍِي مٍَسندٍ، عَ نََش ِسَف، 54 عَ َس ٌس عَ ْشنِي، عَ ْمِش .دّننَّش عَ ٌت نَ مِشٍِي شَرَن ٍع َش َسلِدٍ كُي، ٍع دّ نََش
َ .عِشَر ٍع نََش ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ِي» شّّم ِي لْننِ ْستِْش مِندٍن؟ عَ نِْش ِي كَابَنٌَك قٍٍي َبَدٍ ر دِ؟ 55 كَمُّدرِ َش دِ َش مُ ِي ِك؟ عَ نَف َش مُ ِشِل
مَرِيَمَ؟ عَ ُشنيٍَي َش مُ قِندِ يَِك، يُسُُق، يُدَ، نُن ِسمْن نَ؟ 56 عَ ُشنيَ فِنّمٍَي قَن مُ نَ وٌن َي مَ ٍب؟ عَ َق ِي بِرِن ْستِْش «مِندٍن؟ 57 نَ كُي، ٍع
نََش ْشْن عَ مَ، ٍع تٌندِ لَدٍ عَ .رَ

عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، نَِمْحنّم» ِنيَِش ب ٍ يِر بِرِن ٌق عَ ْشنِي، عَ نفَشَكٍرٍنِيٍي «.تَِف 58 عَ مُ كَابَنٌَك فبٍفٍب رََب نَا ٍع َش دَنشَنِيَتَرٍَح َش ٍق
.رَ

14
عَننَِب َ يَي َش قَّش
مََرِك ١٤؛ ٦ ٬ ،٢٩ لُِك ٧؛ ٩ ٬ ٩

1 نَ وََشِت، فَلٍِل مَنّف هٍرٌدٍ نََش عَِس َش ٍق .مّ عَ نََش عَ قََل عَ َش مِشٍِي ّب، 2 يََي» ُشنَش نَن كٍلِِش قَّش .مَ نَ نَن عَ تٌِش نْي نَ عَ
ِي عَ َش كَابَنَكٌي «.رََب

3 عَ نَ قََل ّن، ِ مَ بَر عَ تَن هٍرٌدٍ نُ َ بَر ِ يَامَر ِق َ يَي َش ُسُش، يْلْنْشنِي َش َس عَ مَ، عَ َش َس فٍيِل هٍرٌدِيَِس َش ٍق رَ، عَ تَارَ قِلُِث َش .فِّن
4 َ يَي نُ عَ َ قَلَم هٍرٌدٍ ّب، َع» ُ م دََش ِع َش ِي فِّن «.تٌنٌف 5 هٍرٌدٍ نُ مَ وَ َ يَي قَشٍَق ّن، ْكْن عَ نُ فَاُشِش َحمَ َي رَ، ِ مَ بَر ٍع نُ لَِش عَ رَ عَ
ّ نَمِْحنم نَن نُ َ يَي .رَ

6 نَ تّمُي، ٍع ٌت نُ هٍرٌدٍ ِ بَر ّح ُشنفبِلٍنِي ُشلُنِي تٍِق، هٍرٌدِيَِس َش دِ فِّن نََش قَرٍ بٌرٌن مِشٍِي .ّب عَ نََش رَقَن هٍرٌدٍ مَ 7 هَن عَ نََش عَ كَِل عَ
عَ نَ ٍسٍس مَشْرِن عَ مَ، عَ عَ قِمَ ّن عَ .مَ 8 هٍرٌدِيَِس َش ِس مَرَ مَ، عَ َش دِ نََش عَ قََل هٍرٌدٍ ّب، يََي» ُشنَش ُشنِي ٌس ٱ ِي رَ ثِلٍِت «.مَ
9 مَنّف نََش نِمَِس، ْكْن عَ َش مَرَكَِل نُن عَ َش ْشحٍّي َش ٍق رَ، عَ نََش يَامَرِ ِق ٍع َش َ يَي ُشنِي ٌس نَ مّدِ فِنّدِ ِي .رَ 10 عَ نََش مِشٍِي شّي
فٍيِل، ٍع َش َ يَي ُشنِي بٌلٌن عَ دّ .ِع 11 ٍع نََش َق عَ ُشنِي رَ ثِلٍِت مَ، ٍع عَ ٌس مّدِ فِنّدِ ِي .رَ مّدِ فِنّدِ قَن نََش عَ َشنِن عَ نَف ْشن .مَ 12 َ يَي
َبِرٍّي قْشِر نََش َس عَ قُرٍ تٌنٌف، ٍع َس عَ رَفََت، ٍع نََش َس نَ دّنتّّف َس عَِس .ّب
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عَِس دٌنٍس قٍِق شّّم مِِش وُُل ُسوِل مَ
مََرِك ٣٠؛ ٦ ٬ ،٤٤ لُِك ١٠؛ ٩ ٬ ١٧

13 عَِس ٌت نَ ٍق مّ، عَ نََش كٍِل مّننِ ُكنكُي كُي، عَ ِسَف عَ كٍرٍنِي مَ وَُل .ِع َحمَ ٌت عَ كٌلٌن، ٍع قَن نََش كٍِل ٍع َش تَاٍي، ٍع ِسَف عَ
قْْش رَ ٍع َسنِي .رَ 14 عَِس ٌت ٌ فٌر ُكنكُي كُي، عَ نََش َحمَ فبٍفٍب ٌت .نَا عَ نََش ِكنِِكِن ٍع مَ، عَ ٍع َش مٍَي قُرٍ َلَن ي َ .ر

15 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس قْْل، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَ رَ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ٌون» نَ وَُل ّن ِي ِك، كْي قَن َ بَر .ٌس َحمَ رَيٍنٍسن عَلٌَك ٍع َش
ِسَف دٌنٍس َ سَر تَاٍي «.كُي 16 عَِس نََش ٍع يَاِب، َهِل» ٍع مُ .ِسَف وٌ تَن نَن َش دٌنٍس ِق ٍع «.مَ 17 ْكْن ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، تَاِم»

فُندِ ُسوِل نُن يّّش قِرِن فبَنسَن نَن نَ مُُش ِي «.رَ 18 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َق نٍٍي رَ ٱ ْشن مَ «.ٍب 19 عَِس نََش َحمَ يَمَرِ ٍع َش ٍع ٌ مَفٌر
نَ ٌحوٍف ِشندٍ .مَ عَ نََش نَ تَاِم ُسوِل نُن نَ يّّش قِرِن تٌنٌف، عَ عَ َي رٍَت ٌكوٍر مَ، عَ َق عََل نُوَِل .َس عَ نََش تَاِمٍي عِفِرَ، عَ َق ٍع ٌس عَ
َبِرٍّي قْشِر ِي رَ، ٍع َش ٍع عِتَشُن َحمَ .مَ 20 َحمَ بِرِن نََش ٍع دٍّف هَن ٍع .َس وَ دٌنٍس ْدنشْي ُشنتُنيٍِي ٌت مَتٌنٌف، دٍٍب ُق نُن قِرِن نَن .نٍَق
21 مِِش نَشٍٍي ٍع دٍّف، شّّم وُُل ُسوِل ْحنْدن نَن نُ ٍع رَ، بٍَق فِنٍّي نُن مٍّي دِ .رَ

عَِس ّحرٍّق ٍي قَرِ
مََرِك ٤٥؛ ٦ ٬ ،٥٢ يَيَ ١٥؛ ٦ ٬ ٢١

22 نَ َشنِب عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، عَ ٍع َش بَِك ُكنكُي كُي، ٍع َش ِسَف عَ َي رَ نَاكِرِ مَ، عَ تَن َش نُ َحمَ .رَفبِلٍن 23 عَِس
ٌت ّف َحمَ رَفبِلٍندٍ، عَ نََش ٍت َ فٍي قَرِ عَ كٍرٍنِي مَ، عَلٌَك عَ َش عََل .مَشَندِ كْي نََش عَ ِل نَا، عَ .كٍرٍن 24 عَ عَ لِِش ُكنكُي نُ َ بَر َ مَكُي شَرٍ رَ،
ْمْرنِيٍي نُ نَ عَ مَبْنبٍْق ِك قَنِي رَ ِ مَ بَر قٌٍي َي نُ رَقِندِِش عَ .مَ

25 ُسبَّش مَ، عَِس ّحرٍّق بَا .قَرِ 26 عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت عَ ٌت ّحرّ رَ ٍي قَرِ، ٍع نََش فَاُش ِك .قَنِي ٍع نََش فبٍلٍفبٍٍل، ٍع عَ قََل، تُبَِر» نَن عَ «!رَ
27 ْكْن عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب كٍرٍن نَ، ٌو» نََش ْكنتْقِِل، ٱ تَن نَن عَ .رَ وٌ نََش «.فَاُش 28 ِ ثِيّر نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» َش ِع تَن نَن عَ رَ،
يَامَرِ ِق ٱ َش ِسَف ِع ٍ يِر ٍي «.قَرِ 29 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، «.َق» ِ ثِيّر ٌت ٌ فٌر ُكنكُي كُي، عَ نََش ّحرّ ٍي قَرِ ِسفٍَق رَ عَِس .يِرٍ 30 ْكْن عَ
ٌت قٌٍي بٍلٍبٍٍل مٌَت، عَ نََش فَاُش، عَ مَدَُل .قْْل عَ نََش فبٍلٍفبٍٍل، ٱ» مَرِِف، ٱ «!نَِكِس 31 عَِس نََش عَ بّلّّش عِتََل كٍرٍن نَ، عَ ثِيّرِ .ُسُش عَ
نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِع» َش َ دَنشَنِي .شُرُن ِع ِسيّكِش مُنٍق «رَ؟ 32 ٍع ٌت بَِك ُكنكُي كُي، قٌٍي نََش َ .رَشَر 33 عَِس َبِرّ قْشِر نَشٍٍي نُ نَ ُكنكُي
كُي، ٍع نََش ُسيِدِ عَِس ّب، ٍع عَ قََل، َعَل» َش دِ يَِت نَن لَنِش ِع «.مَ

عَِس فٍنٍسَرٍِت مَ قُرٍ بِرِن نَيَلَنٍق
مََرِك ٥٣؛ ٦ ٬ ٥٦

34 ٍع ٌت ّف بَا عِفِرِدٍ، ٍع نََش ٌس .فٍنٍسَرٍِت 35 نَاكٍَي ٌت عَ كٌلٌن عَِس نَن عَ رَ، ٍع نََش نَ َبِلِنِي ر مِِش بِرِن .نَكٌلٌن مِشٍِي نََش َق مٍَي قُرٍ
بِرِن نَ عَِس .ْشن 36 ٍع نُ عَ مَ مَيَندِ مٍَي قُرٍ َش ٍع بّلّّش دِن عَ َش َ دٌنم َسنبُنِي فبَنسَن .نَ مَ قُرٍ بِرِن نَشٍٍي نَ رََب، ٍع بِرِن نََش َلَن .ي

15
عََل َش سّرِّي نُن مَ عَدَ َش نَامُنِي
مََرِك ١؛ ٧ ٬ ٢٣

1 ّسِن قَرِ نُن سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍٍي نََش َق عَِس يِرٍ كٍلٍِق .َسلَمُ دَرِ ٍع نََش عَ مَشْرِن، 2 ُمنٍق» َ ر ِع َبِرٍّي قْشِر َ لُم قٌرٍِي َش نَامُنيٍِي مَتَندِ رَ؟ ٍع
مُ ٍع بّلّّش رَشَمَ ٍينُن ب ٍع َش ٍع دٍّف عَْل قٌرٍِي َش نَامُنيٍِي عَ مٍَسنِش ِك «.نَّش 3 عَِس نََش ٍع يَاِب، ُمنٍق» َ ر وٌ تَن عََل َش سّرِّي مَ مَتَندِ وٌ
َش نَامُنيٍِي َش ٍق رَ؟ 4 عََل َ بَر عَ مٍَسن، وٌ› َش وٌ بََب نُن وٌ نَف ‹.بِنيَ عَ مَن َ بَر عَ مٍَسن، مِِش› ٌي نَشَن نَ عَ بََب نُن عَ نَف ٌكنِب، عَ لَن
ّن نَ َكنِي َش ‹.قََش 5 ْكْن وٌ تَن نَّش، َش مِِش ندٍ عَ قََل عَ بََب َش نَ مُ عَ نَف ّب، ِع› نُ َ لَنم ِع َش نَشَن ْسْت ٱ نَ ِع مَلٍِس رَ، ٱ َ بَر عَ
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ِق عََل ›مَ، 6 هَِل نَ َكنِي مُ قٍٍق رََب عَ بََب .ّب نَ كُي، وٌ عََل َش سّرِّي مَ مَتَندِ وٌ َش نَامُنِي َسابُي .رَ 7 وٌ تَن !قِلَنَكقُيٍي عَننَِب عٍسَِي نْندِ
يَِت نَن مٍَسن وٌ َش ٍق رَ،
8 ِي› َحمَ ٱ َ ِنيَم ب ٍع دّ ّن،
ْكْن ٍع ّ ْبح َ مَكُي ٱ نَ !ثٌن
9 ٍع َش َسِل قُقَُق نَن عَ رَ،
ِ مَ بَر ٍع مِِش َ شَرَنم مَدٍِي عَدَ َش َمحْشُنيٍِي نَن نَ
عَْل نَ َمحْشُنيٍِي قِندِِش ٱ تَن مَ سّرِّي نَن «›.نَ

10 عَِس نََش َحمَ ِشِل، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» وٌ تُِل مَِت، وٌ َش قَهَامُي .ْسْت 11 ٍس نَشَن سٌمَ مِِش دّ كُي، نَ َش مُ عَ مَ قِندِ مِِش
ّسنِيّنتَرٍ .رَ نَشَن َ مِنِم عَ دّ كُي، نَ نَن عَ مَ قِندِ مِِش ّسنِيّنتَرٍ «.رَ

12 نَ تّمُي عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَ رَ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ِع» ُ م عَ كٌلٌن ِع َش مٍَسنِي َ بَر ّسنٍِي قَرِ «رَْشْن؟ 13 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ»

بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ َسنِس بِرِن َ تَلَم ّن عَ تَن مُ نَشَن .ِسِش 14 وٌ ٍع ُل .نَ ْدنشُي نَن نَ ٍع رَ نَشٍٍي ْدنشُيٍي .مَ رَّحرّ َش ْدنشُي ْدنشُي رَّحرّ، ٍع
قِرِن بِرِن َ مَ بِر ّن يِِل «.كُي

15 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، ِي» تَاِل تَِف رََب مُُش «.ّب 16 عَِس نََش عَ يَاِب، َهن» َي وٌ قَن مُ قَهَامُي ْسْت؟ 17 وٌ ُ م عَ كٌلٌن عَ ٍس
نَشَن بِرِن سٌمَ مِِش دّ كُي، عَ ٌ مَ فٌر قُرِ نَن كُي، عَ َق مِِن قٍَت ِع؟ 18 ْكْن مٍَسنِي نَشَن َ مِنِم مِِش دّ كُي، عَ َ كٍلِم عَ ّ ْبح نَن .مَ نَ نَن َ ْنم عَ قِندِدٍ
مِِش ّسنِيّنتَرٍ .رَ 19 ِ مَ بَر َمحْشُن ٌكبٍِي، قَّش تٍِق، يّّن، لَنفٌيَح، ُمحّ، تْوّحّف، مِِش ِشِل َكنٍَق، نٍٍي بِرِن َ قَتَنم مِِش ّ ْبح نَن .نَ 20 نٍٍي نَن مِِش مَ قِندِ
مِِش ّسنِيّنتَرٍ رَ، ْكْن مِِش عَ دّفٍٍق عَ بّلّّش رََشتَرٍ رَ، نَ َش مُ عَ مَ قِندِ مِِش ّسنِيّنتَرٍ «.رَ

َان كَن فِّن َش َ دَنشَنِي
مََرِك ٢٤؛ ٧ ٬ ٣٠

21 عَِس نََش كٍِل مّننِ، عَ ِسَف تِرٍ نُن ِسْدن بِْش .مَ 22 َان كَن فِّن ندٍ نَشَن كٍلِِش نَ لٌنفٌرِ، عَ نََش َق عَِس يِرٍ عَ عَ شُي عٍِت، َمِرِف،»

َ دَوُد َش دِ، ِكنِِكِن ٱ َ .م ِحنّن َ بَر ٱ َ م دِ فِّن َحشَنَكَت ٌ «!قٍو 23 ْكْن عَِس مُ ٍسٍس قََل عَ .ّب عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَِس رَ، ٍع عَ قََل
عَ ّب، ِي» فِّن كٍرِ، عَ نَ فبٍلٍفبٍلٍٍق وٌن قْْش «.رَ 24 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٱ» ّشيِش َيَِل عِسِر بْنسْي فبَنسَن نَن مَ، نَشٍٍي لُِش عَْل يّشّي «.لْيشٍِي
25 ْكْن فِّن نََش َق عَ ُسيِدِ عَ ّب، عَ عَ قََل، َمِرِف،» ِع َش ٱ «!مَِل 26 عَِس نََش عَ يَاِب، َع» ُ م لَن تَاِم َش َب مّدٍِي دِ ِي رَ، عَ َس
بَرٍٍي بُن «.مَ 27 فِّن نََش عَ قََل، َمِرِف،» ِع نْندِ، ْكْن هَِل بَرٍٍي، ٍع دٌنٍس ُشنتُنِي ندٍ َ ْستْم نَشَن َ مَ بِر ٍع َكنِي َش تٍيبِِل «.رَ 28 نَ كُي، عَِس
نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِفّن،» ِع َش َ دَنشَنِي !فٌب ِع وَْشنٍق َ بَر رََب ِع «.ّب عَ َش دِ فِّن نََش َلَن ي كٍرٍن .نَ

عَِس ّ ّنم قٍِق شّّم مِِش وُُل نَاِن مَ
مََرِك ١؛ ٨ ٬ ١٠

29 عَِس ٌت كٍِل مّننِ، عَ نََش ّحرّ فَلٍِل بَا دّ رَ هَن عَ نََش َ فٍي .ِل عَ نََش ٍت َ فٍي قَرِ، عَ .ْدْش 30 َحمَ فبٍفٍب نََش َق عَ ٍ يِر نَا، ٍع َق نَمَتٍّي
رَ، عَ نُن ْدنشُيٍي، مَبّنيٍِي، بٌبٌي، نُن مَ قُرٍ فبّتٍّي فبٍفٍب .رَ ٍع نََش مٍَي قُرٍ َس عَِس بُن مَ، عَ قَن نََش ٍع َلَن ي َ .ر 31 َحمَ ٌت عَ ٌت بٌبٌي يّنمَ، ْو مَبّنيٍِي
َلَنمَ، ي نَمَتٍّي مَ، ّحرّ ْدنشُيٍي ٍس تٌمَ، ٍع نََش .كَاَب ٍع نََش َيَِل عِسِر مَرِِف عََل .مَتْْش

32 عَِس نََش عَ َبِرٍّي قْشِر ِشِل، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َ بَر ِكنِِكِن ِي َحمَ مَ، ِ مَ بَر ِش َسشَن نَن ِي ِك، ٍع نَ ٱ ٍ يِر ٍب، ْكْن دٌنٍس مُ نَ ٍع
نَشَن َ .دٌنم ٱ ُ م مَ وَ ٍع َش فبِلٍن ٍع ْشنِي كَامّ رَ ٍع مَ، َش نَ مُ عَ رَ ٍع مَ تْوْر ّن َ كِر ْشن «.مَ 33 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ مَشْرِن، ٌون» دٌنٍس َ ْستْم ِي
َحمَ فبٍفٍب ّب مِندٍن؟ وٌن نَ وَُل ّن ِي «.ِك 34 عَِس نََش ٍع يَاِب، تَاِم» فُندِ ِ يٍر نَ وٌ «ِي؟ ٍع نََش عَ قََل، ٌسلٌٍقٍر،» عَ نُن يّّش ُشنشُرِ «.ندٍٍي
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35 عَِس نََش عَ قََل َحمَ ّب ٍع َش ْدْش .بِْش 36 عَ نََش نَ تَاِم فُندِ ٌسلٌقٍرٍ نُن نَ يّشٍّي تٌنٌف، عَ عََل نُوَِل .َس عَ ٌت ٍع عِفِرَ، عَ نََش ٍع

ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر ِي رَ، ٍع َش ٍع عِتَشُن َحمَ .مَ 37 َحمَ بِرِن نََش ٍع دٍّف هَن ٍع .َس وَ دٌنٍس ْدنشْي قَن نََش مَتٌنٌف هَن دٍٍب ٌسلٌقٍرٍ نََش .رٍَق
38 شّّم مِِش وُُل نَاِن نَن ٍع دٍّف، بٍَق فِنٍّي نُن مٍّي دِ .رَ

39 عَِس ٌت ّف َحمَ رَفبِلٍندٍ، عَ نََش بَِك ُكنكُي كُي، عَ ِسَف مَفَدَن بِْش .مَ

16
ّسنٍِي قَرِ نُن ٍسنٍِي َسدُ َش دَنشَنِيَتَرٍَح
مََرِك ١١؛ ٨ ٬ ٢١

1 ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش َق عَِس .يِرٍ ٍع ٌت نُ مَ وَ فَنتَنِي َسٍق عَ ّب، ٍع نََش عَ مَشْرِن عَ َش تْنشُمَ مَكَابَِش ندٍ مٍَسن ٍع ّب كٍلٍِق
ٌكوٍر .مَ 2 عَِس نََش ٍع يَاِب، نُنَمٍر» نَ عَ ِل وٌ نَّش، كٍُي‹ َ قَنم تَِن، ِ مَ بَر ٌكوٍر ‹.عِفبٍيلِِش 3 كٍُي ّن عَِب وٌ نَّش، تُّن› نُن قٌٍي َ مِنِم ّن ٌت، ِ مَ بَر
ٌكوٍر عِفبٍيلِِش، نُشُيٍي ‹.عِْقوْر وٌ قََت ٌكوٍر ِحنِف تَِف َبَدٍ، ر ْكْن وٌ مُ قََت ِي وََشِت قٍٍي تَن تَِف َبَدٍ .ر 4 ٌت مِشٍِي ٌكِب، ٍع َ بَر فبِلٍن عََل قْْش
.رَ ٍع مَ وَ تْنشُمَ مَكَابَِش تٌٍق، ْكْن تْنشُمَ ٌي مُ قِمَ ٍع مَ بٍَق عَننَِب يُنَُس َش تْنشُمَ «.رَ

نَ َشنِب عَِس نََش كٍِل ٍع ُشن مَ، عَ .ِسَف
5 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش فِرِ ِ نَاكِر مَ، ٍع ُ نّيم تَاِم .مَ 6 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» وٌ يّّت رَتَنَف ّسنٍِي قَرِ نُن ٍسنٍِي َسدُ َش لّبِنِ «.مَ 7 عَِس

َبِرٍّي قْشِر نََش نَ ٍق مٌَت، ٍع َق عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، َع» نَ قَلَِش ّن ِ مَ بَر وٌن مُ قَِش تَاِم «.رَ 8 عَِس ٌت نُ ٍع َش َمحْشُنِي كٌلٌن، عَ نََش عَ مٍَسن
ٍع ّب، ٌو» تَاِم ٍق َ قَلَم وٌ ٍ بٌر ّب مُنٍق رَ؟ وٌ َش َ دَنشَنِي .شُرُن 9 هَن َي وٌ مُ َشِشِل ْسْت؟ كَ وٌ نّيمُِش ّن تَاِم فُندِ ُسوِل ٌت شّّم وُُل ُسوِل َس؟ وَ وٌ
ٌت نَ تَاِم ْدنشْي مَتٌنٌف، وٌ دٍبٍٍي ِ يٍر رٍَق؟ 10 كَ وٌ مَن نّيمُِش ّن تَاِم فُندِ ٌسلٌقٍرٍ ٌت شّّم وُُل نَاِن َس؟ وَ وٌ ٌت نَ قَن ْدنشْي مَتٌنٌف، وٌ دٍبٍٍي ِ يٍر رٍَق؟
11 مُنٍس عَ تٌِش وٌ مُ عَ كٌلٌن عَ ٱ ُ م تَاِم ٍق َش قَلٍَق وٌ ّب؟ وٌ َش وٌ يّّت رَتَنَف ّسنٍِي قَرِ نُن ٍسنٍِي َسدُ َش لّبِنِ «.مَ 12 نَ كُي، ٍع نََش عَ قَهَامُ
عَ عَِس مُ عَ قَلَِش ّش ٍع ّب عَ ٍع َش ٍع يّّت رَتَنَف تَاِم لّبِنِ دَاِش .مَ عَ نُ عَ قَلٍَق ّن ٍع َش ٍع يّّت رَتَنَف ّسنٍِي قَرِ نُن ٍسنٍِي َسدُ َش شَرَنِي .مَ

عَِس قِندِِش ندٍ رَ؟
مََرِك ٢٧؛ ٨ ٬ ،٣٠ لُِك ١٨؛ ٩ ٬ ٢١

13 عَِس ٌت ٍسسَرٍَي قِلِِث بِْش ِل، عَ نََش عَ َبِرٍّي قْشِر مَشْرِن، ِمِشٍي» مُنٍس َ قَلَم مَ عَدَ َش دِ َش ٍق رَ؟ ندٍ لَنِش عَ «مَ؟ 14 ٍع نََش عَ
يَاِب، نٍدٍي» عَ َ قَلَم عَننَِب َ يَي .ُشنَش ندٍٍي عَ َ قَلَم عَننَِب َ .عٍلِي ندٍٍي عَ َ قَلَم عَننَِب ٍ ِم، يٍر َش نَ مُ عَ رَ ّ نَمِْحنم «.فبّّت 15 عَِس نََش ٍع مَشْرِن،
كْْن» وٌ تَن نَّش عَ دِ؟ ندٍ ٱ «نَ؟ 16 ِسمٌن ثِيّرِ نََش عَ يَاِب، َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ ِع رَ، عَبَدَن عََل َش «.دِ 17 عَِس نََش عَ قََل عَ
ّب، ّسيّو» نَ ِع ّب، ِع تَن يُنَُس َش دِ ِسمْن، ِ مَ بَر مَ عِبُنَدَ َش مُ نَ مٍَسنِش ِع .ّب ٱ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ نَ نَن عَ مٍَسنِش ِع .ّب 18 ٱ َش
عَ قََل ِع ّب، ِع قِندِِش ثِيّرِ نَن نَ، نَشَن قَلَِش ‹.فّّم‹ ٱ نَن ٱ َ م دَنشَنِيَتْي َحمَ َ ِتم نَ فّّم نَن .قَرِ هَِل قَّش، عَ مُ َ ْنم ٱ َ م َحمَ .رَ 19 ٱ عََل َش مَنّفَي
َساِب سٌمَ ّن ِع ِي .رَ ِع نَ تْنِي ْدْش ٍق نَشَن مَ دُِنحَ، عََل نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ قَن تْنِي ْدشْمَ ّن نَ ٍق .رَ ِع نَ تِن ٍق نَشَن نَ دُِنحَ، عََل نَشَن نَ
يَننَ، عَرِ عَ قَن َ تِنم ّن نَ ٍق «.رَ 20 نَ تّمُي عَ نََش عَ مَتِنتِن عَ َبِرٍّي قْشِر رَ، عَ ٍع نََش عَ قََل مِِش ٌي ّب، عَ عَ تَن نَن قِندِِش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش .رَ

عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق
مََرِك ٣١؛ ٨ ٬ ،٣٣ لُِك ٢٢؛ ٩

21 كٍِل نَ تّمُي مَ، عَِس نََش عَ تَِف رََب قْْل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، عَ ٌق عَ َش ِسَف َسلَمُ، دَرِ عَ َش تْورّ فبٍفٍب ْسْت يُوِقٍِي َش قٌرٍِي، سّرّّشدُّب
ُكنتِفٍِي، نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر رَ، ٍع عَ قََش، ْكْن عَ مَن َش كٍِل قَّش مَ عَ ِش َسشَن ندٍ .مَ 22 ِ ثِيّر ٌت عَ بّندُن، ٍع َس ِت ٍع َشِت مَ، عَ نََش
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ٌس يّنٍق ْو عَِس رَ، عَ عَ قََل عَ ّب، َعَل» َش ِع تَنَف نَ مَ، ٱ !مَرِِف نَ ٍق ْموِل مُ ِع َ ْستْم ٌ «!قٍو 23 عَِس نََش عَ َي رَقِندِ ثِيّرِ مَ، عَ عَ قََل،
ٍكِل» ٱ َي ِع، ِع تَن !ٍسنتَّن ِع َكتٍَق ّن ِع َش ٱ نَتَنتَن، ِ مَ بَر ِع َشِشِل مُ تِِش عََل قٍٍي َش رَ، عَ تِِش مَ عَدَ قٍٍي نَن «.نَ

بِرٍَق عَِس قْْش رَ
مََرِك ،١؛ ٩— ٣٤؛ ٨ لُِك ٢٣؛ ٩ ٬ ٢٧

24 نَ تّمُي عَِس نََش عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، َش» مِِش وَ بِرٍَق ٱ قْْش رَ، عَ َش عَ يّّت وَْشنٍق فٍرٍ، عَ َش تٌندِ عَ يّّت مَ، عَ تِن تْورّ نُن
قَّش رَ، عَ َ بِر ٱ قْْش .رَ 25 مِِش نَشَن مَ وَ عَ يّّت رَِكِسٍق، نَ َكنِي َ لْيم .ّن نَشَن عَ يّّت َ رَلْيم ٱ تَن مَ ٍق رَ، نَ َكنِي ِكسِمَ .ّن 26 َ دُِنح بِرِن ْستْي
مُنٍس َ قَنم مِِش مَ، َش عَ ِسفَمَ يَهَننَمَ؟ ٍق مُندُن نَ، مِِش َ ْنم عَ َش يَننَ عَرِ مَسَرَدٍ نَشَن نَ؟ 27 َ مَ عَد َش دِ قَمَ قَدٍ عَ بََب َش نْرّ كُي، ٍع نُن عَ
َش ـٍكٍّي .مَل نَ تّمُي عَ مِِش بِرِن سَرٍ قِمَ ّن، َكنَكن نُن عَ .ّكوَِل 28 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش ندٍٍي تِِش وٌ َي مَ ٍب، نَشٍٍي مُ قَشَمَ ٌق ٍع مَ عَدَ
َش دِ ٌت َق رَ عَ َش مَنّفَي «.كُي

17
عَِس نْرٍْق
مََرِك ١؛ ٩ ٬ ،١٣ لُِك ٢٨؛ ٩ ٬ ٣٦

1 ِش ٍسننِ دَنِف َشنِب، عَِس نََش ثِيّرِ، يَِك، نُن يَِك َ ُشني َ يَي َشنِن ٍع ٌ دٌر مَ َ فٍي عِتٍِش ندٍ .قَرِ 2 مّننِ عَِس نََش مَسَرَ، عَ نْرْ ٍع َي .شْرِ عَ
يَتَِف نََش يَنَب عَْل ٌسٍف، عَ َش ٌسسٍٍي نََش قِيّش عَْل .نَءِيَلَنِي 3 نَ تّمُي، عَننَِب َ عٍلِي نُن عَننَِب مُنَس نََش مِِن َبِرٍّي قْشِر َي شْرِ، ٍع نََش ٍع
ٌت ٍع نُن عَِس يّنٍق .ْو

4 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَِس ّب، َمِرِف،» ٍق قَنِي نَن عَ رَ مُُش ٌت نَ ٍب ِي .ِك َش ِع وَ، ٱ َ لِنفِر َسشَن َ يَءِلَنم ٍب، كٍرٍن ِع فٍب، كٍرٍن عَننَِب
مُنَس فٍب، كٍرٍن عَننَِب َ عٍلِي «.فٍب 5 عَ نُ يّنٍق ْو تّمُي نَّش، نُشُي يَنبَِش نََش ٌ فٌر ٍع ُشن نَ، شُي ندٍ قَن نََش مِِن نُشُي كُي، عَ عَ مٍَسن، ٱ» َ م
دِ مَشَنُِش نَن ِي ِك نَشَن ٱ ّكنّنِش ِك قَنِي .رَ وٌ وٌ تُِل مَِت عَ «.رَ 6 َبِرٍّي قْشِر ٌت نَ شُي مّ، ٍع نََش فَاُش ِك قَنِي، ٍع ٍع يَتَِف رَقٍلٍن بِْش .مَ
7 ْكْن عَِس نََش عَ مٌَس ٍع رَ، عَ عَ بّلّّش َس ٍع مَ، عَ عَ قََل، ٌو» .كٍِل وٌ نََش «.فَاُش 8 ٍع ٌت ٍع َي رَكٍِل، ٍع مُ مِِش ٌي ٌت ٌق .عَِس

9 ٍع ٌت نُ نَ فٌرٌٍق َ فٍي قَرِ، عَِس نََش عَ مَتِنتِن ٍع رَ، ٌو» ٍق نَشَن تٌِش، وٌ نََش عَ قََل مِِش ٌي ّب، هَن بٍيمَنُن مَ عَدَ َش دِ َش كٍِل قَّش «.مَ
10 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر سّرِّي َ ْمشٍْي كَر عَ َ قَلَم عَ ٌق عَننَِب َ عٍلِي نَن ِسنٍف َش «َق؟ 11 عَ نََش ٍع يَاِب، نْنِد» نَن عَ .رَ
عَننَِب َ عٍلِي نَن ِسنٍف قَمَ يَِت، عَ ٍق بِرِن .يَءِلَن 12 ْكْن ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عَننَِب َ عٍلِي َحن َ بَر َق، ْكْن ٍع مُ عَ كٌلٌنِش، ٍع َ بَر ٍع وَْشنٍق بِرِن
َ نِي عَ .رَ ٍع مَن قٍَق مَ عَدَ َش دِ تْوْردٍ نَ ِك «.ّن 13 نَ كُي، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ كٌلٌن عَ عَ نُ نَ َ يَي ُشنَش نَن مَ ٍق قَلٍَق ٍع .ّب

ِحنّن كٍرٍِق نَشَن نُ مّدِ دِ قْْش رَ
مََرِك ١٤؛ ٩ ٬ ،٣٢ لُِك ٣٧؛ ٩ ٬ ٤٥

14 ٍع ٌت َحمَ ٍ يِر ِل، شّّم ندٍ نََش َق عَِس ْشن، عَ عَ ِشنِب ِسن عَ بُن مَ، 15 عَ عَ قََل، َمِرِف،» ِكنِِكِن ٱ َ م دِ مَ، َشِشِل قُرٍ عَ َحشَنَكتَِش
ِك .قَنِي عَ َ لُم َ بِر َ ر ّت ْشورَ، عَ نُن ٍي .ْشورَ عَ نَ َ رَبَم .هَن 16 ٱ َ بَر َق عَ رَ ِع َبِرٍّي قْشِر ْشن، ْكْن ٍع مُ نِْش عَ َلَندٍ ي َ «.ر 17 عَِس نََش ٍع
يَاِب، ٌو» تَن بْنسْي دَنشَنِيَتَرٍ، وٌ !ٌكِب ٱ َش ُل وٌ ّسيِت مَ هَن مُن تّمُي؟ ٱ َش ِت وٌ بُن مَ هَن مُن لْشْي؟ وٌ َق نَ دِ رَ ٱ «.ْشن 18 عَِس نََش
ِحنّن يَمَرِ، ِحنّن نََش فبِلٍن مّدِ دِ قْْش رَ، مّدِ دِ نََش َلَن ي كٍرٍن .نَ

19 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَِس رَ، ٍع عَ مَشْرِن ٍع ٌ دٌر مَ، ُمنٍق» َ ر مُُش تَن مُ ْن نَ ِحنّن «كٍرِدٍ؟ 20 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» َش
َ دَنشَنِي نَن .شُرُن ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، َش َ دَنشَنِي نَ وٌ ّب، هَِل عَ شُرُن عَْل ٌكندٍ شْرِ، وٌ نَ عَ قََل ِي َ فٍي ّب، كٍِل‹ ٍب، ِع ِع مَِسَف ‹مّننِ،
عَ مَِسفَمَ .ّن قٍٍق مُ نَ وٌ مُ َ ْنم نَشَن .نَبَدٍ 21 ْكْن ِي ِحنّن ْموِل تَن مُ مَ كٍرِ ٌق عََل مَشَندِ نُن ُسنِي َسابُي «.رَ

عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق َسنمََي قِرِن ندٍ
مََرِك ٣٠؛ ٩ ٬ ،٣٢ لُِك ٤٣؛ ٩ ٬ ٤٦
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22 عَِس َبِرٍّي قْشِر ٌت مَلَن فَلٍِل، عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، مََعَد » َش دِ سَمَ ّن مِشٍِي بّلّّش، 23 ٍع عَ .قََش عَ َش قَّش ِش َسشَن ندٍ مَ،

عَ مَن َ كٍلِم ّن قَّش «.مَ عَ َش يّنِي ْو نََش عَ َبِرٍّي قْشِر نِمَِس ِك .قَنِي
عَِس نُن ثِيّرِ ْ ْمبَنِش هْر دُوِت قٍِق

24 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت ٌس َكثّرّنَمُ، ْ ْمبَنِش هْر دُوِت مَِشلٍِي نََش ثِيّرِ مَشْرِن، ٍث،» ِع َ ْمْش كَر مُ ْ ْمبَنِش هْر دُوِت «قِمَ؟ 25 ِ ثِيّر نََش
ٍع يَاِب، ِعٌي،» عَ عَ «.قِمَ ِ ثِيّر ٌت ٌس بَنِش، عَِس نَن ِسنٍف يّن ْو عَ ّب، ِثيِّر،» ِع عَ تٌِش دِ؟ َ دُِنح مَنّفٍي دُوِت َ مَِشلِم ندٍ مَ، ٍع َش دٍِي كَ
مِِش «فبّتٍّي؟ 26 ِ ثِيّر نََش عَ يَاِب، ِمِش» «.فبّتٍّي عَِس قَن نََش عَ مٍَسن، َن» كُي، مَنّف َش دٍِي تَن مُ دُوِت .قِمَ 27 ْكْن عَلٌَك وٌن نََش
ِي مِشٍِي رَْشْن، ِع َش ِسَف بَا دّ رَ، ِع ْكنِي .وٌِل ِع نَ يّّش نَشَن ِسنٍف ُسُش، عَ رٍَت، ِع عَ دّ .رَِب ِع ْكبِرِ كٌٍل َ تٌم ّن عَ دّ .كُي ِع َش نَ
ٌس دُوِت مَِشلٍِي ِي رَ، عَ َش قِندِ وٌن قِرِن مَ دُوِت «.رَ

18
مِِش نَشَن تِدٍ فٌب
مََرِك ٣٣؛ ٩ ٬ ،٣٧ لُِك ٤٦؛ ٩ ٬ ٤٨

1 نَ تّمُي عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَِس رَ، ٍع عَ مَشْرِن، نٍد» ِنيَِش ب دَنِف بِرِن نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «مَ؟ 2 عَِس نََش مّدِ دِ ندٍ
ِشِل، عَ عَ ِت ٍع تَِف، 3 عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، َش وٌ مُ وٌ يّّت مَفٌرٌ، وٌ ُل عَْل مّدٍِي، دِ وٌ مُ سٌمَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ
4 نَ كُي، مِِش ٌي نَشَن عَ يّّت ٌ مَ مَفٌر عَْل مّدِ، دِ نَ نَن قِندِِش مِِش ُشنفٍب رَ دَنِف بِرِن نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ 5 مِِش ٌي نَشَن ِي مّدِ دِ
ْموِل َ رَ ّسنّم ٱ ِشِل رَ، نَ َكنِي َ بَر ٱ تَن يّّت يَِت «.ّسّن رَ

مِِش رَتَنتَن َسابُي
مََرِك ٤٢؛ ٩ ٬ ،٤٨ لُِك ١؛ ١٧ ٬ ٢

6 ِمِش» ٌي ِي مِِش شُرِ كٍرٍن نَتَنتَن، نَشَن دَنشَنِيَِش ٱ مَ، عَ قَِس نَ َكنِي ّب فّّم بِنٍي َش شِرِ عَ ْكن مَ، عَ ِسن رَ بَا .مَ 7 فبَلٌي نَ َ دُِنح
مِشٍِي ّب ٍع َش مَرَتَنتَنِي َش ٍق .رَ عَ قّيرّ مُ نَ تَن، ٌق مَرَتَنتَنِي َش مِِن، ْكْن فبَلٌي نَ مِِش ّب نَشَن مَ قِندِ نَ َسابُي .رَ 8 َش ِع بّلّّش، َش نَ
مُ ِع َسنِي قِندِ ِع رَتَنتَنٍس رَ، عَ بٌلٌن، ِع عَ .ْوّل ِع ٌسٍق يَننَ عَرِ ِع بّلّّش، َش نَ مُ ِع َسنِي بٌلٌنِش، نَ قَِس ِع ّب دِّن ِع بّلّّش قِرِن نُن ِع َسنِي
قِرِن لُِش نَ، ْكْن ِع وٌِل يَهَننَمَ، ّت مُ َ ُشبٍنم .دّننَّش 9 َش ِع َي قِندِ ِع رَتَنتَنٍس رَ، عَ َب نَ، ِع عَ .ْوّل ِع ٌسٍق يَننَ عَرِ ِع َي كٍرٍن َكنَِش،
نَ قَِس ِع ّب دِّن ِع َي قِرِن ُل نَ، ْكْن ِع وٌِل َ «.يَهَننَم

يّشّي لْيِش َش تَاِل
لُِك ٣؛ ١٥ ٬ ٧

10 -11 ٌو» نََش ٌي ِي مِِش شُرِ ٍسٍس مَ، ِ مَ بَر ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ٍع َش ـٍكٍّي مَل ٱ بََب يَتَِف َ تٌم تّمُي بِرِن، نَشَن نَ يَننَ «.عَرِ
12 ٌو» عَ تٌِش دِ؟ َش يّشّي كّمّ نَ مِِش ندٍ ِي رَ، كٍرٍن َق لْي ٍع َي مَ، عَ مُ نَ يّشّي تٌنٌف ٌسلٌمَنَاِن نُن ٌسلٌمَنَاِن َ لُم ّش َ فٍي قَرِ، عَ ِسَف نَ

كٍرٍنِي قٍندٍ؟ 13 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، َش عَ َس عَ ٌت، عَ َ حّلِّشنم ّن نَ يّشّي كٍرٍنِي َش ٍق رَ، دَنفٍِق يّشّي تٌنٌف ٌسلٌمَنَاِن نُن ٌسلٌمَنَاِن بٌوٍر رَ، نَشٍٍي
مُ .لْي 14 عَ نَ نَ ِك ّن قَن، وٌ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ مُ َ تِنم ِي مِِش شُرِ ٍسٍس َش «.لْي

هَاكّ بٍَق
15 َش» ِع نفَشَكٍرٍنِي َ بَر هَاكّ ْسْت ِع رَ، ِسَف، وٌ قِرِن َش َس ُل يِرٍ كٍرٍن، ِع َش عَ مٍَسن عَ ّب عَ تَنتَنِش ِك .نَّش َش عَ َس ِع شُي مّ،

ِع نفَشَكٍرٍنِي َ بَر رَفبِلٍن ِع .مَ 16 ْكْن َش عَ تٌندِ ِع شُي مّدٍ، ِع َش مِِش كٍرٍن َش نَ مُ مِِش قِرِن قٍن، وٌ بِرِن َش ِسَف عَ يِرٍ عَلٌَك ِكيِت َش
َس ٍسيدٍ قِرِن، َش نَ مُ ٍسيدٍ َسشَن شُي .مَ 17 َش عَ تٌندِ نٍٍي قَن شُي مّدٍ، نَ ٍق مٍَسن دَنشَنِيَتْي َحمَ .ّب َش عَ تٌندِ دَنشَنِيَتْي َحمَ شُي قَن
مّدٍ، عَ َش ُل وٌ ّب عَْل كَاقِرِ، َش نَ مُ عَ رَ، دُوِت .مَِشِل 18 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، وٌ نَ نَشَن شِرِ دُِنحَ، عَ مَ شِرِ ّن ٌكوٍر قَن .مَ وٌ
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نَ نَشَن ُلُن ق دُِنحَ، عَ َ ُلُنم ق ّن ٌكوٍر قَن .مَ 19 ٱ مَن َش عَ قََل وٌ ّب، َش مِِش قِرِن لَن قٍٍق مَ وٌ َي مَ ِي َ دُِنح مَ، ٍع عََل مَشَندِ، ٱ بََب نَشَن نَ
يَننَ، عَرِ عَ نَ ٍق َ رَبَم ّن ٍع .ّب 20 مِِش قِرِن، َش نَ مُ عَ رَ مِِش َسشَن نُ مَلَن ٱ ِشِل رَ دّدّ، ٱ نَ ٍع َي «.مَ

دِّحٍق نفَشَكٍرٍنِي مَ نُن دِحّتَرٍَح َش تَاِل
21 نَ تّمُي، ثِيّرِ نََش عَ مٌَس عَِس رَ، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» مَرِِف، ٱ َ لَنم ٱ َش دِّح ٱ نفَشَكٍرٍنِي َش هَاكّ مَ َسنمََي يٍرِ؟ هَن َسنمََي «ٌسلٌقٍرٍ؟ عَِس

نََش عَ يَاِب، 22 ٱ» َش عَ قََل ِع ّب، َسنمََي ٌسلٌقٍرٍ َش مُ عَ رَ !دٍ ِع َش دِّح عَ مَ َسنمََي ٌسلٌقٍرٍ ْدْش تٌنٌف «.ٌسلٌقٍرٍ
23 َعَل» َش مَنّفَي مَنِيَِش مَنّف ندٍ نَن نَ، نَشَن نُ مَ وَ عَ َش ْكبِرِ ٍق َي عِبٍَق عَ تَن نُن عَ َش وَلـِكٍّي .تَِف 24 عَ ٌت عَ قْْل، ٍع نََش َق

عَ َش وَلِّك ندٍ رَ عَ ْشن، مَنّف َش دٌِن نُ نَشَن مَ هَن فبٍِت كٌِل وُُل كّمّ َسشَن، كٌِل وُُل تٌنٌف .نَاِن 25 ٌكنِي ٌت مُ نُ َ ْنم عَ َش دٌِن قِدٍ، عَ
َش مَنّف نََش يَامَرِ ِق، عَ تَن ٌي، عَ َش فِّن ٌي، عَ َش دٍِي ٌي، ٍع نُن عَ هَرٍِف بِرِن َش مَِت عَلٌَك نَ دٌِن َش .ِق 26 نَ وَلِّك نََش عَ ٌ عِفٌر
بِْش، عَ ُسيِدِ مَنّف ّب، عَ عَ مَشَندِ، يَندِ،› دِّح ٱ َ .م ٱ قَمَ ِع َش دٌِن بِرِن ›.قِدٍ 27 نَ كُي، مَنّف نََش ِكنِِكِن عَ َش وَلِّك مَ، عَ دِّح نَ دٌِن
بِرِن مَ، عَ عَ َش وَلِّك «.رَّبحِن

28 كْْن» عَ تَن وَلِّك ٌت مِِن، عَ نََش عَ بٌوٍر وَلِّك ندٍ ٌت عَ َش فبٍِت كٌِل تَِف دٌِن نُ نَ نَشَن .مَ عَ نََش بَفَن عَ مَ، عَ عَ ْكنِي دٍُكن، عَ
ْسنْش عَ رَ، ‹ٱ َ م دٌِن ›!ِق 29 عَ بٌوٍر نََش ُسيِدِ عَ ّب، عَ عَ مَشَندِ، يَندِ،› دِّح ٱ َ .م ٱ ِع َش دٌِن ›.قِمَ 30 ْكْن عَ نََش .تٌندِ عَ نََش عَ ٌس رَ
فٍيِل كُي، عَ َش ُل مّننِ هَن عَ َش ّف دٌِن «.قِدٍ

31 َع» بٌوٍر وَلـِكٍّي ٌت نَ ٌت، ٍع نََش .ِكنِِكِن ٍع نََش نَ بِرِن دّنتّّف َس مَنّف ّب نَشَن نُ ٍع بِرِن ُشن .مَ 32 نَ كُي، مَنّف نََش نَ وَلِّك
ِسنٍف ِشِل، عَ عَ قََل عَ ّب، ِع‹ تَن وَلِّك !ٌكِب ِع ٌت ٱ مَيَندِ، ٱ تَن دِّح ّن ِع َش دٌِن بِرِن .مَ 33 عَ دِ، عَ مُ َ لَنم ّش نُ ِع قَن َش ِكنِِكِن ِع
بٌوٍر مَ، عَْل ٱ ِكنِِكنِِش ِع تَن مَ ِك ›نَّش؟ 34 عَ َش مَنّف ٌت ْشْن عَ مَ، عَ نََش عَ ٌس ْكِسبِلٍِي ِي، ٍع َش عَ َس فٍيِل، ٍع َش عَ َحشَنَكَت
هَن عَ َش ّف دٌِن بِرِن «.قِدٍ

35 ٱ» بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ نَ نَن َ نِيَم وٌ قَن نَ، َش وٌ مُ دِّح وٌ نفَشَكٍرٍنِي مَ وٌ ّ ْبح بِرِن «.نَ

19
قُِت نُن قَتَنِي
مََرِك ١؛ ١٠ ٬ ١٢

1 عَِس ٌت ّف ِي ٍق بِرِن مٍَسندٍ، عَ نََش كٍِل فَلٍِل بِْش مَ، عَ ِسَف يُدََي بِْش ندٍ مَ نَشَن نُ نَ يُرُدّن ِ نَاكِر .مَ 2 َحمَ فبٍفٍب نََش َ بِر عَ قْْش
رَ نَا، عَ قَن نََش مٍَي قُرٍ َلَن ي َ .ر

3 ّسنٍِي قَرِ نََش َق عَ ٍ يِر عَلٌَك ٍع َش فَنتَنِي ٍت عَ .ّب ٍع نََش عَ مَشْرِن، َع» دََش شّّم َش مّي عَ َش فِّن رَ ٍق بِرِن «مَ؟ 4 عَِس نََش ٍع
يَاِب، ِكتَابُي» نَشَن مٍَسنِش وٌ مُ نُ عَ شَرَن؟ ٍق قْْل قّْل رَ، دَاِل مَنّف نََش شّّم نُن فِّن دَا، 5 عَ َق عَ مٍَسن، نَ‹ كُي، شّّم َ كٍلِم عَ بََب نُن عَ
نَف ُشن مَ، عَ عَ َش فِّن َش قُِت شِرِ، ٍع قِرِن قِندِ كٍرٍن ‹.نَ 6 نَ نَن عَ تٌِش، مِِش قِرِن َش مُ ٍع رَ ْسنْن، ٍع قِرِن َ بَر قِندِ كٍرٍن .نَ عََل َ بَر نَشٍٍي
شِرِ ٍع بٌوٍر رَ، مَ عَدَ نََش نٍٍي «.رَقَتَن

7 ٍع مَن نََش عَِس مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر َق عَننَِب مُنَس عَ يَمَرِِش، شّّم نَشَن مَ وَ مّيٍق عَ َش فِّن رَ، عَ لَن عَ َش قَتَن ّكيدِ ٌس عَ ِي رَ، عَ مّي
عَ «رَ؟ 8 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» ْبحٍّي نَن شْرْْش، نَ نَن عَ نِيَِش عَننَِب مُنَس نََش قّيرّ ِق وٌ مَ، وٌ َش ْن مّيدٍ وٌ َش فِنٍّي رَ، ْكْن عَ مُ نُ نَ نَ
ِك ّش عَ قّْل .رَ 9 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، نَشَن ٌي مّي عَ َش فِّن رَ، َش عَ َش فِّن مُ يّّن َش رَبَِش، عَ َق فِّن فبّّت ْدْش، نَ شّّم َ بَر يّّن «.رََب

10 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ قََل عَ ّب، َش» عَ نَ نَ ِك ّن شّّم ّب عَ َش فِّن مَبِرِ رَ، هَِل عَ مُ فِّن «.ْدْش 11 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب،
ِبِرن» َش مُ َ ْنم ِي مٍَسنِي ُسشُدٍ، ٌق عََل عَ قّيرّ ِق نَشَن .مَ 12 وٌ عَ كٌلٌن، شّّم ندٍٍي ِ بَر ِك نَن عَ نِيَِش ٍع مُ َ ْنم فِّن .ْدْشدٍ ندٍٍي نَ نَ ٍع ٍع بَنَِش
.ّن ندٍٍي قَن نَ، ٍع نَّت نَن تٌنفٌِش ٍع نََش فِّن ْدْش عََل َش وَِل َش ٍق .رَ مِِش نَشَن َ ْنم ِي مٍَسنِي ُسشُدٍ، عَ َش عَ «.ُسُش
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عَِس نُن مّدِ دِ ُشنشُرٍِي
مََرِك ١٣؛ ١٠ ٬ ،١٦ لُِك ١٥؛ ١٨ ٬ ١٧

13 نَ تّمُي مِشٍِي نََش َق مّدٍِي دِ رَ عَِس ْشن، عَلٌَك عَ َش عَ بّلّّش َس ٍع مَ، عَ دَُب ٍع .ّب ْكْن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش يّن ْو نَ مِشٍِي .مَ 14 نَ
كُي، عَِس نََش عَ مٍَسن، ٌو» عَ ُل مّدٍِي دِ َش َق ٱ ٍ .يِر وٌ نََش تْنِي ْدْش ٍع مَ، ِ مَ بَر نَشٍٍي مَنِيَِش ٍع رَ، نٍٍي نَن نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ
15 عَ نََش عَ بّلّّش َس ٍع مَ، عَ دَُب ٍع .ّب نَ َشنِب، عَ نََش .ِسَف

ّسّفتََل بَننَِش
مََرِك ١٧؛ ١٠ ٬ ،٣١ لُِك ١٨؛ ١٨ ٬ ٣٠

16 ّسّفتََل ندٍ نََش َق عَِس ْشن، عَ عَ مَشْرِن، ْمْش،كََر » عَ لَن ٱ َش ٍق قَنِي مُندُن نََب عَلٌَك ٱ َش عَبَدَن ِكِس «ْسْت؟ 17 عَِس قَن
نََش عَ مَشْرِن، ِع» ٱ َ مَشْرِنم ٍق قَنِي مَ مُنٍق رَ؟ عََل كٍرٍن ثٍِت نَن .قَن َش ِع مَ وَ ِع َش ِكِس، عََل َش سّرِّي نَن «.نَبَُت شّّم نََش عَ مَشْرِن،
َعَل» َش سّرِّي «مُندٍُي؟ 18 عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» نََش قَّش .ِت ِع نََش يّّن .رََب ِع نََش ّ ُمح .ِت ِع نََش مِِش .تْوّحّف 19 ِع بََب نُن
ِع نَف .بِنيَ ِع َش ِع نفَشَكٍرٍنِي َشُن عَْل ِع يّّت «.يَِت

20 ّسّفتََل نََش عَِس يَاِب، ٱ» َ بَر نَ بِرِن .نَبَُت مُنٍس َق «لُِش؟ 21 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، َش» ِع مَ وَ ِع َش ّف َكمَلِدٍ ِع َش ّكوَلٍِي
كُي، ِسَف، َس ِع ْستٍْس بِرِن مَِت، ِع عَ ْكبِرِ ِق ٍستَرٍٍي .مَ نَ كُي، ِع قَمَ َ بَننَي ْستْدٍ يَننَ ِ .عَر ِع نَ نَ رََب، َق، ِع َ بِر ٱ قْْش «.رَ 22 ّسّفتََل
ٌت نَ مّ، عَ نََش ِسَف ُسننُنِي كُي، ِ مَ بَر هَرٍِف فبٍفٍب نُ نَ عَ ِي .رَ

23 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، نَاقُِل َكنِي ٌسٍق عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ عَ .شْرْْش 24 ٱ مَن َش عَ قََل وٌ
ّب، ْحشّْم ٌس ْحشُن ّسنّب يٍَل رَ، دِّن بَننَمِِش ٌسٍق عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ 25 ٍع ٌت نَ مّ، عَِس َبِرٍّي قْشِر دّ نََش َ عِشَر ِك قَنِي رَ، ٍع
مَشْرِنِي ِت، نٍد،» َق َ ْنم «ِكِسدٍ؟ 26 عَِس نََش ٍع مٌَت، عَ َق عَ مٍَسن، مََعَد » مُ َ ْنم عَ يّّت رَِكِسدٍ، ْكْن عََل تَن َ ْنم ٍق بِرِن «.نَ

27 نَ كُي، ثِيّرِ نََش عَ قََل عَ ّب، َع» مٌَت، مُُش َ بَر كٍِل ٍس بِرِن ُشن مَ، مُُش َ بِر ِع قْْش .رَ مُنٍس َق َ لُم مُُش «ّب؟ 28 عَِس نََش ٍع
يَاِب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، َ دُِنح ٍق بِرِن نَ َ مَسَر عَ نّيّن رَ، مَ عَدَ َش دِ نََش ٌ مَفٌر عَ َش نْرّ ِكبَنِي كُي، وٌ تَن ٱ َبِرٍّي قْشِر قَن ٌ مَ مَفٌر ّن ِكبَنِي ُق
نُن قِرِن كُي، وٌ َق َيَِل عِسِر بْنسْي ُق نُن قِرِن .مَِكيِت 29 مِِش ٌي نَشَن نَ َس كٍِل عَ َش ٍس ندٍ ُشن مَ ٱ تَن مَ ٍق رَ، عَ قِندِ بَنشٍِي رَ َب،
ُشنيٍَي َب، تَارٍَي َب، بََب َب، نَف َب، بْشٍِي َب، نَ َكنِي نٍٍي ْحْش كّمّ كّمّ نَن ْستْمَ، عَ مَن عَبَدَن ِكِس ْسْت كّ .رَ 30 يَرٍرَِت وُيَِش قَمَ
قِندِدٍ َشنبِرَتٍِي رَ، َشنبِرَِت قَن قِندِ يَرٍرَتٍِي َ «.ر

20
وَِل سَرٍ َش تَاِل

1 َعَل» َش مَنّفَي مِسَالِِش ّش َكنِي نَن نَ، نَشَن مِِن ُسبَّش مَ عَلٌَك عَ َش وَلـِكٍّي تٌنٌف عَ َش ّش وَلٍِق .رَ 2 ٍع ٌت لَن عَ مَ قّيّحن كٍرٍن
َش وَِل سَرٍ َش قِندِ فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كٍرٍن نَ، ّش َكنِي نََش وَلـِكٍّي شّي عَ َش ّش .يِرٍ 3 عَ مَن ٌت مِِن فّيّسّف، ٌسٍف ٌت نُ َ بَر مٍَت، عَ نََش
وَلِّك فبّتٍّي ِل، ٍع تِِش تَا كُي، وَِل ٌي مُ ٍع .ِي 4 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، وٌ‹ قَن َش ِسَف وَلِدٍ ٱ َ م ّش .مَ ٱ وَِل سَرٍ تِنِشنِش قِمَ ّن وٌ ›.مَ 5 ٍع
قَن نََش .ِسَف ّش َكنِي مَن نََش مِِن يَنِي تَِف، عَ وَلِّك فبّتٍّي مَن .تٌنٌف ُنمَرٍ، ن عَ مَن نََش مِِش فبّتٍّي .ْسْت 6 عَ ْدنشْي رَ، لّيرِ ندٍٍي بٍينُ كْي
َش ٌس، عَ نََش مِِن، عَ وَلِّك فبّتٍّي ِل، ٍع .تِِش عَ نََش ٍع مَشْرِن، قّيّحن،› وٌ تِِش ٍب، وٌ مُ .وَلٍِق مُنٍق ‹رَ؟ 7 ٍع نََش عَ يَاِب، مِِش› ٌي نَن مُ
مُُش تٌنفٌِش ‹.وَلِدٍ ّش َكنِي نََش عَ قََل ٍع ّب، وٌ› قَن َش ِسَف وَلِدٍ ٱ َ م ّش «›.يِرٍ

8 نُنَمٍر» ٌت ٌس، ّش َكنِي نََش عَ قََل عَ َش وَلِّك ُشنِي ّب، وَلـِكٍّي‹ ِشِل، ِع َش ٍع سَرٍ .ِق عَ قْْل ْدنشْي سٌي رَ مَ، عَ رَْحن عَ ِسنٍف ‹.مَ
9 نَشٍٍي وَِل قْلِْش لّيرِ ندٍٍي بٍينُ كْي َش ٌس، َكنَكن نََش فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كٍرٍن .ْسْت 10 نَ كُي، وَلـِكٍّي نَشٍٍي ِسنٍف تٌنٌف، نٍٍي ٌت َق ٍع ْحْش
عَ مَ عَ ٍع ْكبِرِ َ ْستْم دَنِف بٌوٍرٍي رَ، ْكْن ٍع قَن نََش فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كٍرٍن .ْسْت 11 ٍع ٌت عَ ُسُش، رَ ٍع نََش يّن ْو ّش َكنِي مَ، 12 ٍع عَ قََل،
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ِي› وَلِّك ْدنْشيٍي، ٍع وََشِت كٍرٍن فبَنسَن نَن وَلِِش، ْكْن ِع َ بَر وَِل سَرٍ ِق ٍع مَ نَشَن نُن مُُش فٍب .لَن عَنُن، مُُش تَن نَن قّيحّنِش وَِل رَ ٌسٍف
ْشّن ‹!بُن 13 عَ نََش مِِش كٍرٍن يَاِب ٍع َي مَ، ‹ٱ بٌوٍر، ٱ ُ م قٍٍق ٌكِب نِيَِش ِع .رَ وٌن مُ لَن فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كٍرٍن َش مَ؟ 14 ِع فٍب تٌنٌف، ِع
.ِسَف ٱ تَن نَن وَِش عَ ْشن ِي وَلِّك ْدنشْي َش وَِل سَرٍ َش لَن ِع فٍب .مَ 15 ٱ ُ م َ ْنم ٱ وَْشنٍق َبَدٍ ر ٱ َ م ْكبِرِ رَ؟ كَ ِع تْونِّش ّن ٱ ٌت ٍق قَنِي
رَبَِش مِِش فبّّت ندٍ ›ّب؟ 16 نَ كُي، َشنبِرَتٍِي قَمَ قِندِدٍ يَرٍرَتٍِي رَ، يَرٍرَتٍِي قَن قِندِ َشنبِرَتٍِي «.رَ

عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق َسنمََي َسشَن ندٍ
مََرِك ٣٢؛ ١٠ ٬ ،٣٤ لُِك ٣١؛ ١٨ ٬ ٣٤

17 عَِس نُن عَ َ ّشير ُق نُن قِرِنِيٍي ٌت نُ تٍٍق َسلَمُ، دَرِ عَِس نََش ٍع ُشن لَن، عَ َق عَ مٍَسن ٍع دٌرٌ ّب َ كِر ْشن مَ، 18 ٌو» عَ مٌَت، وٌن نَ تٍٍق
َسلَمُ دَرِ ّن ِي .ِك َ مَ عَد َش دِ سَمَ ّن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر بّلّّش، ٍع عَ مَِكيِت عَ َش قََش، 19 ٍع عَ ٌس كَاقِرٍِي ِي .رَ ٍع عَ
َ مَيٍلٍم ّن، ٍع عَ بْنْب ّسبّرّ رَ، ٍع َق عَ مَبَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، ْكْن عَ َش قَّش ِش َسشَن ندٍ مَ، عَ مَن َ كٍلِم ّن قَّش «.مَ

يَِك نُن َ يَي نَف َش مَشَندِ
مََرِك ٣٥؛ ١٠ ٬ ،٤٥ لُِك ٢٥؛ ٢٢ ٬ ٢٧

20 نَ تّمُي ٍسبٍدٍ َش دٍِي نَف نََش َق عَِس يِرٍ، عَ نُن عَ َش .دٍِي عَ نََش ُسيِدِ عَ ّب، عَ َش عَ مَشَندِ ٍق ندٍ .مَ 21 عَِس نََش فِّن مَشْرِن،
ِع» مَ وَ مُنٍس «ْشن؟ عَ نََش عَ قََل عَِس ّب، ِع» َش تِن، ِع نَ ِع َش مَنّفَي ْسْت، ٱ َ م ِي دِ قِرِنِيٍي َش ْدْش ِع ّسيِت مَ، كٍرٍن ِع يِرٍقَنِي
مَ، بٌوٍر ِع ْكوَل «.مَ 22 عَِس نََش عَ مٍَسن دِ قِرِنِيٍي ّب، ٌو» ُ م عَ كٌلٌن وٌ ٍق نَشَن .مَشْرِنٍق ٱ قٍَق تْورّ نَشَن تٌدٍ، وٌ َ تِنم نَ «رَ؟ ٍع نََش عَ يَاِب،
ِعٌي،» مُُش َ تِنم عَ «.رَ 23 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» قَن يَِت قَمَ َحشَنَكّت ْستْدٍ عَْل ٱ تَن، ْكْن ْدْشٍق ٱ يِرٍقَنِي نُن ٱ ْكوَل مَ، نَ مُ َ قَتَنم ٱ

تَن َش .رَ نَ نَ مِشٍِي نَن ّب، ٱ بََب نَشٍٍي «.ُسفَندِِش
24 عَِس َبِرّ قْشِر ُق ْدنْشيٍي ٌت نَ ٍق مّ، ٍع نََش ْشْن نَ نفَشَكٍرٍنِي قِرِن .مَ 25 ْكْن عَِس نََش ٍع ِشِل عَ يِرٍ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، َحَمّن» مَنّفٍي

مِشٍِي مَ يَمَرِ عَ شْرْشْي رَ، ٍع ٍع ّسنّب َ رَ مِنِم مِشٍِي مَ عَلٌَك ٍع َش مَنّفَي َش .كٌلٌن 26 ْكْن عَ نََش ُل نَ ِك وٌ تَن .تَِف مِِش نَشَن مَ وَ عَ تِدٍ َش
فٌب وٌ َي مَ، عَ َش قِندِ وٌ َش ٌكنِي نَن .نَ 27 مِِش نَشَن مَ وَ قِندٍِق وٌ َش يَرٍرَِت رَ، عَ َش قِندِ وٌ َش ٌكنِي نَن .نَ 28 وٌ َش ُل ّن عَْل مَ عَدَ
َش .دِ عَ تَن مُ قَِش ّش مِشٍِي َش وَِل عَ تَن .ّب عَ قَِش ّن عَلٌَك عَ تَن نَن َش وَِل مِشٍِي ّب، عَ َش مِِش فبٍفٍب َ ُشنسَر عَ َش قَّش َسابُي
«.رَ

ْدنشُي قِرِن نَيَلَنٍق يٍرِكٌ
مََرِك ٤٦؛ ١٠ ٬ ،٥٢ لُِك ٣٥؛ ١٨ ٬ ٤٣

29 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت مِِن يٍرِكٌ، َحمَ فبٍفٍب نََش َ بِر عَ قْْش .رَ 30 ْدنشُي قِرِن نُ ْدْشِش َ كِر دّ .رَ ٍع ٌت عَ مّ عَ عَِس نَ دَنفٍِق، ٍع
نََش ٍع شُي مِِن، رَ َمِرِف،» َ دَوُد َش دِ، ِكنِِكِن مُُش «!مَ 31 َحمَ نََش يّن ْو ٍع مَ، ٍع َش ٍع َسبَرِ، ْكْن ٍع َحن نََش ٍع شُي عٍِت دَنِف عَ
ِسنٍف رَ، َمِرِف،» َ دَوُد َش دِ، ِكنِِكِن مُُش «!مَ 32 عَِس نََش ِت، عَ ٍع ِشِل، عَ ٍع مَشْرِن، ٌو» مَ وَ ٱ َش مُنٍس رََب وٌ «ّب؟ 33 ٍع نََش
عَ يَاِب، َمِرِف،» مُُش مَ وَ مُُش يٍَي َش ٍس «.ٌت 34 عَِس نََش ِكنِِكِن ٍع مَ، عَ عَ بّلّّش َس ٍع يٍَي .مَ كٍرٍن نَ، ٍع يٍَي نََش ٍس ٌت، ٍع نََش
َ بِر عَِس قْْش .رَ

21

عَِس ٌسٍق َسلَمُ دَرِ
مََرِك ١؛ ١١ ٬ ،١١ لُِك ٢٨؛ ١٩ ٬ ،٤٠ َ يَي ١٢؛ ١٢ ٬ ١٦



ُ مَتِي 21:22 30 ُ مَتِي 21:1
1 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت ّ مَكْر َسلَمُ دَرِ رَ، ٍع نََش ٍتِقٍَف ب ِل، عٌلِوِ َ فٍي .مَبِرِ عَِس نََش عَ َبِرّ قْشِر قِرِن شّي، 2 عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َش ٌس

تَا كُي نَشَن نَ .يَرٍ وٌ نّّق ٌس نَا، وٌ ٌسقٍَل فِّن ندٍ َ لِم عَ شِرِِش نَا، عَ َش دِ نَ عَ ّق .مَ وٌ َش ٍع ُلُن، ق وٌ َق ٍع رَ ٱ ْشن .مَ 3 َش مِِش ندٍ َق وٌ
مَشْرِن، وٌ َش عَ قََل عَ ّب، مَرِِف‹ نَن هَِي نَ ٍع .مَ عَ ٍع َ رَفبِلٍنم «‹.َي

4 نَ رَبَِش ّن، عَلٌَك ّ نَمِْحنم َش مٍَسنِي َش َكمَِل، نَشَن عَ قَلَمَ،
5 ٌو» عَ قََل ِسيٌنِ دِ فِّن ّب،
عَ‹ مٌَت، ِع َش مَنّف نَ قٍَق ِع .مَ
عَ قَمَ يّّت مَفٌرٍ كُي،
عَ ْدْشِش ٌسقٍَل نُن عَ يْرّ «‹.قَرِ

6 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف، ٍع َس عَِس َش ّشيرََي .رََب 7 ٍع ٌت َق ٌسقٍَل نُن ٌسقٍَل َش دِ رَ، ٍع نََش ٍع َش دٌنمٍَي َس ٍع قَرِ، عَِس َق
عَ ٌ مَفٌر ٌسقٍَل .قَرِ 8 َحمَ فبٍفٍب نَشَن نُ نَ، ٍع قَن نََش ٍع َش دٌنمٍَي عِتََل َ كِر ْشن مَ، ندٍٍي قَن نََش قّنّس ّسّف، ٍع نٍٍي قَن َس َ كِر ْشن مَ عَِس
بِنيٍَق .رَ 9 َحمَ نَشٍٍي نُ ّحرٍّق عَِس َي رَ، عَ نُن نَشٍٍي نُ ّحرٍّق عَ َشنِب رَ، ٍع بِرِن نُ ٍع شُي عِتٍٍق، ٍع عَ قََل،
تَنتُي» نَ وٌن نَِكسِمَ ّب، َ دَوُد َش !دِ
َ بَرَك نَ عَ ّب نَشَن قٍَق مَرِِف ِشِل !رَ
تَنتُي نَ وٌن نَِكسِمَ ّب نَشَن نَ ٌكوٍر «!مَ

10 عَِس ٌت ٌس َسلَمُ، دَرِ تَاكٍَي بِرِن نََش كَاَب، ٍع نُ مَشْرِنِي ِت، نٍد» ِي «ِك؟ 11 َحمَ نََش ٍع يَاِب، َعننَِب» عَِس نَن ِي ِك، نَشَن
كٍلِِش نَسَرِّت، فَلٍِل بِْش «.مَ

عَِس ِسفٍَق ْ ْمبَنِش هْر كُي
مََرِك ١٥؛ ١١ ٬ ،١٩ لُِك ٤٥؛ ١٩ ٬ ،٤٨ يَيَ ١٣؛ ٢ ٬ ٢٢

12 عَِس نََش ٌس ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ مَتٍِي سَرٍ نُن سٌي سَرٍ بِرِن ِ كٍر نَشٍٍي نُ نَ .نَ عَ نََش ْكبِرِ مَسَرٍّي َش تٍيبِلٍِي عَ نُن فَنّب مَتٍِي َش ْدْشسٍٍي
َبِرَ، ر 13 عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، َع» ّسبِّش، ‹ٱ َ م بَنِش ِشِل َ قَلَم ّن، َسلِدٍ ›بَنِش، ْكْن وٌ تَن َ بَر عَ قِندِ ُمحّتٍِي ْدْشدٍ «.رَ

14 ْدنشُيٍي نُن نَمَتٍّي نََش َق عَِس ْشن ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ نََش نٍٍي َلَن ي َ .ر 15 ْكْن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر تَن نََش ْشْن ِك قَنِي
ٍع ٌت عَِس َش كَابَنَكٌي ٌت، ٍع مَن ٌت مٍّي دِ ٌت ٍع شُي َ عِتٍم ْ ْمبَنِش هْر كُي، تَنتُي» نَ وٌن نَِكسِمَ ّب، َ دَوُد َش «!دِ 16 ٍع نََش عَ قََل عَِس
ّب، ِع» ُ م ٍع شُي «مِّش؟ عَِس نََش ٍع يَاِب، .ِعٌي» وٌ قَن مُ نُ عَ شَرَن َابُي كِت كُي عَ ٌت ّسبِّش، ِع‹ َ بَر عَ َ نِي مّدٍِي دِ نُن دِيْرٍّي َش ِع
«‹مَتْْش؟ 17 نَ تّمُي، عَِس نََش كٍِل ٍع ُشن تَا كُي، عَ ِسَف بٍتَنِ، عَ كْي رَدَنِف .نَا

عَِس شْرّ بِِل دَنَكٍق
مََرِك ١٢؛ ١١ ٬ ٢٠ ١٤، ٬ ٢٥

18 نَ كٍُي عَِب، عَِس ٌت نُ فبِلٍنٍق تَا كُي، كَامّ نََش عَ .ُسُش 19 عَ ٌت شْرّ بِِل ندٍ ٌت َ كِر رَ، عَ نََش عَ مٌَس عَ رَ ْكْن عَ مُ بٌِف ٌي ٌت
عَ ْكن نَ، ٌق عَ .بُرّشٍّي عَِس نََش عَ قََل شْرّ بِِل ّب، ِع» تَن مُ بٌفِمَ «!ْسنْن شْرّ بِِل نََش َ شَر كٍرٍن .نَ 20 عَِس َبِرٍّي قْشِر ٌت نَ ٌت، ٍع نََش
كَاَب، ٍع عَ مَشْرِن، ِي» شْرّ بِِل شَرَِش عَ عِكْرِّش رَ «دِ؟ 21 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، َش َ دَنشَنِي نَ وٌ ّب، وٌ مُ ِسيّك، وٌ
َ ْنم ّن ِي ٍق ْموِل نَبَدٍ ٱ نَشَن نَبَِش شْرّ بِِل .رَ ْكْن دَنِف نَ رَ، َش وٌ عَ قََل ِي َ فٍي ّب، كٍِل‹ ٍب، ِع َس ِسن بَا ‹مَ، عَ َ رَبَم .ّن 22 نَ نَن عَ
رَ، َش َ دَنشَنِي نَ وٌ ّب، وٌ قٍٍق مَشَندِ عََل مَ، وٌ عَ َ ْستْم «.ّن

عَِس َ وَلِم ندٍ َش يَامَرِ مَ؟
مََرِك ٢٧؛ ١١ ٬ ،٣٣ لُِك ١؛ ٢٠ ٬ ٨
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23 عَِس مَن نََش ٌس ْ ْمبَنِش هْر .كُي عَ ٌت نُ نَ مِشٍِي شَرَنٍق، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي نََش َق عَ يِرٍ، ٍع عَ مَشْرِن، ِع» ِي

قٍٍي َ رَبَم ندٍ َش يَامَرِ مَ؟ ندٍ ِي ّسنّب قِِش ِع «مَ؟ 24 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» قَن َش وٌ مَشْرِن ٍق كٍرٍن .مَ َش وٌ ٱ يَاِب، ٱ عَ َ قَلَم ّن وٌ ّب ٱ

ِي قٍٍي َ رَبَم نَشَن مَ يَامَرِ .مَ 25 َ يَي نُ مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي ْشورَ ندٍ َش يَامَرِ مَ؟ عََل نَن عَ ّشيِش َب، كَ «مَ؟ عَدَ نَ كُي، ٍع نََش ٌس يّنٍق ْو ٍع ٍ بٌر
تَِف، َش» وٌن نَ عَ يَاِب، وٌن نَّش، ‹عََل،‹ عَ عَ َ قَلَم ّن وٌن ّب، مُنٍق› رَ وٌ مُ َق َل عَ ‹رَ؟ 26 ْكْن َش وٌن نَ عَ يَاِب، وٌن نَّش، ‹مَ، عَدَ›

وٌن فَاشُمَ ّن َحمَ َي رَ، ِ مَ بَر بِرِن َ يَي َمحْشُنِش ّ نَمِْحنم نَن «.نَ 27 نَ كُي، ٍع نََش عَِس يَاِب، ُمُش» ُ م عَ «.كٌلٌن عَ قَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب،
ٱ» قَن مُ عَ َ قَلَم وٌ ّب ٱ ِي قٍٍي َ رَبَم نَشَن مَ يَامَرِ «.مَ

دِ شّّم قِرِنِيٍي َش تَاِل
28 ٌو» ِي تَاِل تٌِش دِ؟ دِ شّّم قِرِن نُ نَ شّّم ندٍ .ِي عَ نََش عَ قََل دِ ِسنٍف ّب، ‹ٱ َ م دِ، ِسَف ِع َس وَِل ّش مَ ›.ٌت 29 دِ نََش عَ يَاِب،

‹ٱ ›.تٌندِ ْكْن نَ دَنِف َشنِب، عَ َشِشِل نََش مَسَرَ، عَ ِسَف .وَلِدٍ 30 بَّب ٌت نَ يَامَرِ ِق عَ َش دِ قِرِن ندٍ قَن مَ، عَ نََش عَ يَاِب، ‹ٱ بََب، عَوَ،
ٱ ›.ِسفٍَق ْكْن عَ مُ .ِسَف 31 ِي مِِش قِرِنِيٍي َي مَ، ندٍ عَ بََب َسٌف «رَبَِش؟ ٍع نََش عَ يَاِب، َن» دِ «.ِسنٍف عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع
ّب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، دُوِت مَِشلٍِي نُن لَنفٌيٍي ِسنٍف سٌمَ وٌ ّب عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ 32 عَننَِب َ يَي َق ّن َ كِر تِنِشنِش مٍَسندٍ وٌ ّب، وٌ
مُ َق َل عَ .رَ ْكْن دُوِت مَِشلٍِي نُن لَنفٌيٍي تَن َل ّن عَ .رَ هَِل وٌ ٌت نَ ٌت، وٌ مُ تِن نَّت مَسَرَدٍ، وٌ َش َل عَ «.رَ

بِْش رَوَِل ٌكبٍِي َش تَاِل
مََرِك ١؛ ١٢ ٬ ،١٢ لُِك ٩؛ ٢٠ ٬ ١٩

33 ٌو» وٌ تُِل مَِت تَاِل فبّّت قَن .نَ ّش َكنِي ندٍ نََش ّوِن بِلٍِي .ِس عَ نََش تّّت َبِلِن ر بِْش رَ، عَ بٍَي ِت، عَ يِِل ٍف ّوِن بٌِف مَ بُندُ .دّننَّش
نَ َشنِب، عَ نََش نَ هّرِ بِْش رَوَلٍِي مَ، عَ َق ِيَاِس .ب 34 ّوِن بٌِف َب تّمُي ٌت عَ ِل، بِْش َكنِي نََش ٌكنِي ندٍٍي شّي بِْش رَوَلٍِي ْشن مَ، ٍع َش
عَ فٍب ّوِن بٌِف ٌس عَ ِي .رَ 35 ْكْن بِْش رَوَلٍِي نََش نَ ٌكنيٍِي .ُسُش ٍع نََش كٍرٍن بْنْب، ٍع بٌوٍر قََش، ٍع بٌوٍر مَْفْن فّمٍّي َ .ر 36 بِْش َكنِي مَن
نََش ٌكنِي فبّتٍّي شّي دَنِف عَ ِسنٍف .رَ بِْش رَوَلٍِي نَشَن نََب بٌوٍرٍي رَ، ٍع نََش نَ رََب نٍٍي قَن .نَ 37 عَ ْدنشْي رَ، بِْش َكنِي نََش عَ َمحْشُن، عَ عَ
قََل، ٍع› ٱ َ م دِ تَن َ ِنيَم ب ›.ّن نَ كُي، عَ نََش عَ َش دِ شّي بِْش رَوَلٍِي ْشن .مَ 38 ْكْن ٍع ٌت بِْش َكنِي َش دِ ٌت، ٍع نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ِي›
نَن نَ كّ تٌنفٌمَ .رَ وٌ َق، وٌن َش عَ قََش عَلٌَك عَ كّ َش قِندِ وٌن فٍب ‹.رَ 39 ٍع ٌت عَ ُسُش، ٍع نََش َس عَ َشنِن تّّت َشنِب رَ، ٍع عَ «.قََش

40 َن» كُي، بِْش َكنِي نَ ِسَف ٍع يِرٍ، عَ مُنٍس َ رَبَم نَ بِْش رَوَلٍِي «رَ؟ 41 ٍع نََش عَِس يَاِب، َع» نَ بِْش هّرٍِي َ ْسنتْم ّن عَ حَاِش رَ، عَ
عَ َش بِْش ٌس بِْش هّرِ فبّتٍّي ِي، نَشٍٍي عَ مَبِرِ سٌمَ عَ ِي رَ عَ وََشِت «.مَ

42 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» ُ م نُ ِي مٍَسنِي شَرَن َابُي كِت كُي؟
بَنِشتٍِي‹ مّي فّّم نَشَن نَ،
عَ َ بَر قِندِ تُشُي فّّم هَفِّف .رَ
مَرِِف قِْش نَن عَ .رَ
ٍق مَكَابَِش نَن َي وٌن «‹.ّب

43 َن» نَن عَ تٌِش، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ َ بَم ّن عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، ِس فبّّت َق ٌس رَ نَا نَشَن َ مَ بِر عََل َش يَامَرٍِي قْْش .رَ 44 نَشَن
نَ َ بِر ِي فّّم مَ، عَ َكنِي َ مَ مَفِر ّن .فبّّسُش ِي فّّم نَ َ بِر نَشَن قَن مَ، عَ َكنِي َ بُتُشُنم «.ّن

45 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن ّسنٍِي قَرِ ٌت عَ َش تَالٍِي مّ، ٍع نََش عَ كٌلٌن عَ عَِس نُ نَ يّنٍق ْو ٍع تَن نَن مَ ٍق .رَ 46 ٍع نُ َكتٍَق ٍع َش عَ ُسُش،
ْكْن ٍع نُ فَاُشِش َحمَ َي رَ، ِ مَ بَر َحمَ نُ لَِش عَ رَ، عَ ّ نَمِْحنم نَن نَ عَِس .رَ
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قُتِشِرِ ُشلُنِي َش تَاِل
لُِك ١٥؛ ١٤ ٬ ٢٤

1 عَِس مَن نََش ٌس يّنٍق ْو ٍع ّب تَالٍِي .رَ عَ نََش عَ مٍَسن، 2 َعَل» َش مَنّفَي مِسَالِِش مَنّف نَن نَ، نَشَن ُشلُنِي ِت عَ َش دِ َش قُِت
شِرٍِق مَ، دٌنٍس قَنِي فبٍفٍب َ دٌنم .دّننَّش 3 عَ نََش عَ َش ٌكنيٍِي شّي ٍع َش مِشٍِي ِشِل، ِي ٍق بِنّي نُ َ بَر رَفبِلٍن نَشٍٍي مَ، ْكْن نَ مِشٍِي مُ تِن .قَدٍ
4 مَنّف مَن نََش ٌكنِي فبّتٍّي شّي، ٍع َش عَ قََل نَ مِِش مَِشلِشٍِي ّب، وٌ‹ َي ِت، دٌنٍس َ بَر ّف َلَدٍ، رَق ٱ َ بَر ٱ َ م ِنٍف ن بْرْفّشٍِي قََش، ٍق بِرِن َ بَر ّف
.يَءِلَندٍ وٌ َق ٱ َ م دِ َش قُتِشِرِ ›.ُشلُنِي 5 ْكْن ٍع مُ ّشيرٍَي .دَنشُن ندٍٍي نََش ِسَف ٍع َش ّش يِرٍ، ندٍٍي قَن نََش ِسَف ٍع َش َ ُلّي ي َبَدٍ .ر 6 نَشٍٍي ُل،
ٍع نََش مَنّف َش ٌكنيٍِي ُسُش، ٍع ٍع َحشَنكََت، ٍع ٍع «.قََش

7 َمنّف» نََش ْشْن، عَ عَ َش ْسورٍِي شّي، عَ ٍع َش نَ قَشَتٍِي بِرِن قََش، ٍع ٍع َش تَا .فَن 8 نَ دَنِف َشنِب، عَ نََش عَ قََل عَ َش ٌكنيٍِي
ّب، ‹ٱ َ م دِ َش قُتِشِرِ ُشلُنِي َش ٍق بِرِن َ بَر ّف .يَءِلَندٍ دٌنسٍٍي بِرِن نَقَلَِش، ْكْن مِِش نَشٍٍي نُ مَِشلِِش، عَ مُ دََش ٍع َش نَ بِنّي .ْسْت 9 نَ كُي،
وٌ َش ِسَف تَا كُي، وٌ َس مِشٍِي ِشِل وٌ نَشٍٍي ٌي َ تٌم نَا، ٍع َش َق ٱ َ م دِ َش قُتِشِرِ ›.ُشلُنِي 10 ٌكنيٍِي نََش مِِن كِرٍَي مَ، ٍع نََش مِِش بِرِن ِشِل ٍع
َش .َق مِِش قَنِي ٌي، مِِش ٌكِب ٌي، ٍع بِرِن نََش َق قُتِشِرِ ُشلُنِي، مَنّف ْشنِي نََش رٍَق َحمَ «.رَ

11 َمنّف» ٌت ٌس نَ مِِش مَِشلِشٍِي َي مَ، عَ نََش شّّم ندٍ ٌت ُشلُنِي َ دٌنم مُ نُ رَفٌرٌِش نَشَن .مَ 12 عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ‹ٱ َ م دِ، ِع ٌسِش
ٍب دِ، ِع ٌت مُ مَشِرِِش عَ ُشلُنِي ِك ›مَ؟ ْكْن شّّم مُ ْن يَاِب ٌي .قِدٍ 13 نَ كُي، مَنّف نََش عَ قََل عَ َش وَلـِكٍّي ّب، وٌ› عَ َسنيٍِي نُن عَ بّلّشٍّي
شِرِ، وٌ عَ وٌِل تَندٍ ِم دِ كُي، وَ نُن ِحن مَِشنِي نَ ‹.دّننَّش 14 مِِش فبٍفٍب مَِشلِِش، ْكْن نَشٍٍي ُسفَندِِش، ٍع «.شُرُن

فَنتَنِي تٍٍق عَِس ّب دُوِت َش ٍق رَ
مََرِك ١٣؛ ١٢ ٬ ،١٧ لُِك ٢٠؛ ٢٠ ٬ ٢٦

15 نَ تّمُي، ّسنٍِي قَرِ نََش َس ٍع مَلَن، ٍع نَّت تٌنٌف ٍع فَنتَنِي َ ٍتم عَِس ّب ِك نَّش، ٍع َش عَ مَْسْت يّنِي ْو .كُي 16 ٍع نََش ٍع َبِرٍّي قْشِر نُن هٍرٌدٍ
َش مِِش ندٍٍي شّي عَِس .ْشن نٍٍي نََش عَ قََل عَِس ّب، ْمْش،كََر » مُُش عَ كٌلٌن نْندِ قَّل نَن ِع .رَ ِع مِشٍِي َ شَرَنم عََل َش َ كِر رَ عَ نْندِ ِك .مَ
ِع مُ فَاشُمَ مِِش ٌي ْشن، ِ مَ بَر ِع مُ مِِش رَقِسَمَ ٍع بٌوٍرٍي .ّب 17 نَ كُي، عَ قََل مُُش ّب، ِع عَ تٌِش دِ؟ عَ َ لَنم كَ عَ مُ َ لَنم مُُش َش دُوِت ِق
مَ ْر مَنّف «مَ؟ 18 عَِس ٌت نُ ٍع َشِشِل ٌكِب كٌلٌن، عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» تَن قِلَنَكقُيٍي، وٌ َكتٍَق ٱ مَْستْدٍ مُنٍق رَ؟ 19 وٌ ْكبِرِ كٌٍل مٍَسن ٱ ّب
دُوِت قِمَ نَشَن «.نَ ٍع نََش فبٍِت كٌٍل مِِن رَ عَ .ّب 20 عَِس نََش ٍع مَشْرِن، نٍد» ِشِل نُن ندٍ مِسَاِل نَ ِي ْكبِرِ كٌٍل مَ ِي «ِك؟ 21 ٍع نََش عَ
يَاِب، مَْر » «.مَنّف عَ قَن نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» مَنّف فٍب رَفبِلٍن مَنّف مَ، وٌ عََل قَن فٍب رَفبِلٍن عََل «.مَ 22 ٍع ٌت عَ َش يَاِب مّ، ٍع
نََش .كَاَب ٍع نََش كٍِل عَ ُشن، ٍع .ِسَف

ٍسنٍِي َسدُ عَِس مَشْرِنٍق قَشَمِشٍِي َش مَرَكٍِل مَ
مََرِك ١٨؛ ١٢ ٬ ،٢٧ لُِك ٢٧؛ ٢٠ ٬ ٤٠

23 نَ لْشْي كٍرٍنِي، ٍسنٍِي َسدُ نََش َق عَِس .ْشن ٍع تَن نَن عَ َ قَلَم عَ قَشَمِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش .مَ ٍع نََش عَِس مَشْرِن، 24 ْمْش،كََر » عَننَِب
مُنَس عَ مٍَسن ّن، َش‹ شّّم ندٍ تَارَ قََش، عَ نََش عَ َش فِّن ُل عَ مُ دِ ٌي بَرِ، عَ نَ ُشنيَ نَن نَ فِّن ْدشْمَ، عَلٌَك عَ َش بْنسْي ِق عَ تَارَ ‹.مَ 25 نَ
كُي، شّّم ندٍ نََش دِ شّّم ٌسلٌقٍرٍ ْسْت مُُش َي مَ .ٍب عَ َش دِ ِسنٍف نََش فِّن ْدْش، عَ قََش، عَ مُ بْنسْي ٌي .ُل عَ َشنبِرَتٌي نََش عَ َش كَاّح فِّن
تٌنٌف، 26 ْكْن نَ قَن نََش قََش، عَ مُ بْنسْي ٌي .ُل نَ نَن مَن نََب نَ قَن َشنبِرَتٌي رَ، عَ نُن نَ مِِش نَاِن ْدنشْي .بِرِن ٍع بِرِن نََش قََش، ٍع ٍسٍس
مُ بْنسْي .ُل 27 عَ ْدنشْي رَ، فِّن قَن نََش .قََش 28 نَ كُي، مَرَكٍِل لْشْي، نَ فِّن ٌت ْدْشِش ِي مِِش ٌسلٌقٍرٍ بِرِن ْشن مَ، عَ مَ قِندِ ندٍ فٍب «رَ؟



ُ مَتِي 23:10 33 ُ مَتِي 22:29
29 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» نَ تَنتَنِي كُي، ِ مَ بَر وٌ مُ َابُي كِت كٌلٌن، وٌ مُ عََل ّسنّب قَن .كٌلٌن 30 مِشٍِي نَ كٍِل قَّش مَ مَرَكٍِل لْشْي، شّّم مُ فِّن

ْدشْمَ، فِّن قَن مُ ْدشْمَ شّّم .ْشن ٍع َ لُم ّن عَْل ـٍكٍّي مَل نَ يَننَ عَرِ ِك .نَّش 31 عَ قَلٍَق تَن، عَ قَشَمِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ، عََل نَشَن مٍَسن وٌ ّب، وٌ
مُ نُ عَ شَرَن؟ 32 عَ عَ مٍَسن ّن، ‹ٱ تَن نَن نَ مَرِِف عَلَتََل رَ، عِبُرَهِمَ، عِِسيََف، نُن يَشَُب نَشَن َ ›.بَتُم قَشَمِشٍِي َش مُ عََل بَتُمَ، ٌق مِِش ّ «.ِحح
33 َحمَ ٌت عَِس َش يَاِب مّ، ٍع نََش كَاَب عَ َش قَسَرِ .مَ

ِ يَامَر نَشَن تِدٍ فٌب عَ بِرِن ّب
مََرِك ٢٨؛ ١٢ ٬ ،٣٤ لُِك ٢٥؛ ١٠ ٬ ٣٧

34 ّسنٍِي قَرِ ٌت عَ مّ عَ عَِس نُ َ بَر ٍسنٍِي َسدُ دّ َلَن ب يَاِب قَنِي رَ، ٍع نََش ٍع .مَلَن 35 عََل َش سّرِّي لْننَِل ندٍ نُ نَ ٍع َي .مَ نَ نََش َكَت عَِس
مَْستْدٍ مَشْرِنِي رَ، عَ نَّش، 36 ْمْش،كََر » يَامَرِ مُندُن تِدٍ فٌب عَ بِرِن ّب تَوٍُرَت مُنَس «كُي؟ 37 عَِس نََش عَ يَاِب، ِع‹» َش ِع مَرِِف عََل
َشُن ِع ّ ْبح بِرِن نَ، ِع نِي بِرِن نَ، عَ نُن ِع َشِشِل بِرِن ‹.نَ 38 نَ نَن تِدٍ فٌب، عَ قِندِ يَامَرِ ِسنٍف نَن نَ عََل َش سّرِّي بِرِن َي .مَ 39 عَ قِرِن ندٍ
َ مَنِي نَ ِسنٍف رَ، ِع› َش ِع نفَشَكٍرٍنِي َشُن عَْل ِع ِع يّّت َشنُِش ِك ‹.نَّش 40 تَوٍُرَت مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي َش سّرِّي بِرِن فبَكُِش ِي يَامَرِ قِرِن نَن
«.نَ

َ دَوُد نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش
مََرِك ٣٥؛ ١٢ ٬ ،٣٧ لُِك ٤١؛ ٢٠ ٬ ٤٤

41 ّسنٍِي قَرِ ٌت نُ مَلَنِش نَا، عَِس نََش ٍع قَن مَشْرِن، 42 ٌو» عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق تٌِش دِ؟ ندٍ َش دِ عَ «رَ؟ ٍع نََش عَ يَاِب،
َدُوَد» نَن َش دِ عَ «.رَ 43 عَِس َق ٍع مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر َق، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، َ دَوُد يّّت نََش عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل ‹ٱ ؟›مَرِِف
عَ تَن َ دَوُد نََش عَ مٍَسن،
44 مَرِِف› َ بَر عَ مٍَسن ٱ مَرِِف ّب،
“ِ ٌ مَفٌر ٱ يِرٍقَنِي مَ،
هَن بٍيمَنُن ٱ َش ِع يَشُيٍي ٌ رَفٌر ِع َسنِي «”›.بُن
45 َش» َ دَوُد يّّت يَِت نَّش عَ ّب ‹ٱ ،›مَرِِف عَ تَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ ْنم قِندِدٍ َ دَوُد َش دِ رَ «دِ؟ 46 مِِش ٌي مُ ْن يَاِب ٌي .قِدٍ قْْل نَ
لْشْي مَ، مِِش ٌي مُ َس ُسو مَشْرِنِي تِدٍ عَِس مَ .ْسنْن

23
دِينَّل ٌكبٍِي
مََرِك ٣٨؛ ١٢ ٬ ،٤٠ لُِك ٣٨؛ ١١ ٬ ،٥٢ ٤٥؛ ٢٠ ٬ ٤٧

1 عَِس نََش عَ مٍَسن َحمَ نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، 2 ّسبّلِِتٍي» نُن ّسنٍِي قَرِ مِشٍِي َ شَرَنم عَننَِب مُنَس َش سّرِّي نَن .نَ 3 نَ كُي، وٌ َش نُ ٍع شُي
رَبَُت، وٌ ّحرّ عَ .مَ ْكْن وٌ نََش ٍع وَِل قِْش تَن نََب دٍ، ِ مَ بَر ٍع نَشَن قَلَمَ، ٍع مُ نَ َش َ .رَبَم 4 ٍع ٌكٍت بِنٍيٍي مَ، رَشِرِ ٍع ٍع َس مِشٍِي قَرِ، ْكْن ٍع
تَن مُ َ تِنم ٍع مَلِدٍ هَِل ٍع بّلّّشسٌٍل كٍرٍن .نَ 5 ٍع ٍع َش ّكوَلٍِي بِرِن َ نَبَم عَلٌَك مِشٍِي َش ٍع .ٌت ٍع ٍع َش ّسبٍّي َ َبٍلٍبٍلٍم ر ٍع نَشٍٍي مَ شِرِ ٍع تِِف نُن ٍع
بّلّّش َ .ر لُوِت دّنبّشٍِي نَشٍٍي َ ِسنفَنم َ دٌنم َسنبُنِي رَ عََل َش ٍق مَ، ٍع نٍٍي َ رَُكيَم هَن عَ دَنِف عَ .ِع 6 ٍع نَ ِسَف ٍع دّفٍدٍ مِِش ْشنِي مَلَنِي نَ دّننَّش،
َش نَ مُ ٍع نَ ٌس َسلِدٍ بَنِش، بِنّي ْدْشدٍ رَقَن ٍع مَ ِك .قَنِي 7 ٍع نَ ِسَف تَا كُي، عَ رَقَن ٍع مَ مِشٍِي َش ٍع ّشيُب بِنّي رَ، ٍع نَ عَ قََل ٍع ّب،
«‹.ْمْش كَرَ›

8 كْْن» مِشٍِي نََش عَ قََل وٌ تَن ّب ‹ْمْش، كَرَ‹ ِ مَ بَر َ ْمْش كَر كٍرٍن ثٍِت نَن نَ وٌ ّب، وٌ قَن بِرِن قِندِِش نفَشَكٍرٍنمٍَي نَن .نَ 9 وٌ نََش ِي َ دُِنح
مَدِ عَدَ ِشِل ‹ٱ ›بََب، ِ مَ بَر بَّب كٍرٍن ثٍِت نَن نَ وٌ ّب، وٌ بََب نَشَن نَ يَننَ .عَرِ 10 مِشٍِي مَن نََش عَ قََل وٌ تَن ّب ‹مَنّف،› ِ مَ بَر مَنّف كٍرٍن ثٍِت
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نَن نَ وٌ ّب، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش 11 نَشَن نَ مِِش ُشنفٍب رَ وٌ َي مَ، عَ َش قِندِ وٌ َش وَلِّك نَن .نَ 12 نَشَن نَ عَ يّّت عِفٌب، عَ َش ٍق
قَمَ ّن .عِفٌرٌدٍ نَشَن عَ يّّت ٌ مَ، مَفٌر عَ َش ٍق قَمَ ّن «.عِتٍدٍ

13 -14 كْْن» فبَلٌي نَ وٌ ّب، وٌ تَن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسِن قَرِ قِلَنَكقُيٍي، ِ مَ بَر وٌ نَادّ َ َلَنم ب مِشٍِي َي رَ عَلٌَك ٍع نََش ٌس عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ
نَ كُي، وٌ تَن يّّت مُ سٌمَ، وٌ مَن مُ َ تِنم مِِش فبّتٍّي قَن َش ٌس نَا نَشٍٍي وَِش «.ٌسٍق

15 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، وٌ تَن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسِن قَرِ !قِلَنَكقُيٍي وٌ بَا مَ، عِفِرِ وٌ بِْش بِرِن عَِس عَلٌَك وٌ َش مِِش كٍرٍن نٌَس وٌ َش دِّن، ْكْن
عَ نَ ٌس، وٌ عَ مَ قِندِ َ يَهَننَم دِ نَن نَ، نَشَن ٌكِب ْدْش قِرِن وٌ تَن «.نَ

16 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، وٌ تَن يَرٍرَِت !ْدنشُيٍي وٌ عَ قَلَمَ، َش‹ مِِش عَ كَِل ْ ْمبَنِش هْر رَ، قٍٍق مُ عَ رَ، هَِل عَ َكنِي مُ عَ شُي .رََكمَِل ْكْن َش
مِِش عَ كَِل َ ّشيم رَ نَشَن نَ ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٌق عَ َكنِي َش عَ شُي رََكمَِل ‹.تٍُك 17 وٌ تَن ْدنشُي !َشِشلِتَرٍٍي مُندُن تِدٍ فٌب، ّشيمَ، كَ ْ ْمبَنِش هْر
نَشَن َ ّشيم قِندِِش ٍس ّسنِيّنِش رَ؟ 18 وٌ مَن عَ قَلَمَ، َش› مِِش ندٍ عَ كَِل سّرّّشبَدٍ رَ، قٍٍق مُ عَ رَ هَِل عَ َكنِي مُ عَ شُي .رََكمَِل ْكْن َش مِِش عَ
كَِل سّرّّش رَ نَشَن نَ سّرّّشبَدٍ قَرِ، ٌق عَ َكنِي َش عَ شُي رََكمَِل ‹.تٍُك 19 وٌ تَن !ْدنشُيٍي مُندُن تِدٍ فٌب، سّرّّش، كَ سّرّّشبَدٍ نَشَن سّرّّش قِندِِش
ٍس ّسنِيّنِش رَ؟ 20 نَ كُي، نَشَن ٌي نَ عَ كَِل سّرّّشبَدٍ رَ، عَ َ بَر عَ كَِل نَ رَ، عَ نُن سّرّّش قَن نَشَن بِرِن َسِش عَ .قَرِ 21 نَشَن ٌي نَ عَ كَِل
ْ ْمبَنِش هْر رَ، عَ َ بَر عَ كَِل نَ رَ، عَ نُن نَشَن قَن َسبَتِِش عَ .كُي 22 نَشَن ٌي نَ عَ كَِل يَننَ عَرِ رَ، عَ َ بَر عَ كَِل عََل َش ِكبَنِي رَ، عَ نُن نَشَن قَن
مَفٌرٌِش عَ «.كُي

23 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، وٌ تَن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسِن قَرِ !قِلَنَكقُيٍي وٌ َسنِس ُشنشُرٍِي قَرِّل بَمَ، عَْل َسلَشُي، ُسلٌِح، نُن دِفِيَنِي، ْكْن ٍق نَشٍٍي
قِندِِش عَ هَفِّفٍي رَ عََل َش سّرِّي كُي، عَْل تِنِشنِي، ِكنِِكِن، نُن دَنشَنِيَ، وٌ فبِلٍنِش نٍٍي نَن قْْش .رَ عَ َ لَنم ّن نُ وٌ َش نَ سّرِّي هَفِّفٍي رَبَُت، وٌ
مَن مُ ُ نّيم نَ سّرِّي ُشنشُرٍِي ْدنْشيٍي .مَ 24 يَرٍرَِت !ْدنشُيٍي وٌ مِنٍس َ رَ ّسنّسنم كُِل دِ َش ٍق رَ، وٌ َق ْحشّْم فُندِ «!فٍرُن

25 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، وٌ تَن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسنٍِي قَرِ !قِلَنَكقُيٍي وٌ ثْوِت نُن ثِلٍِت قَرِ مَشَمَ، ْكْن ٍع كُي رَقٍِش َلٌٍس ب نَشَن نَ، وٌ عَ ْستِْش ّ ُمح
نُن َستَرٍَي وَ نَن َسابُي .رَ 26 ِع تَن ّسِن قَرِ !ْدنشُي ثْوِت نُن ثِلٍِت كُي ّسنِيّن رَ ِسندٍن، نَ تّمُي عَ قَرِ قَن َ ّسنِيّنم «.ّن

27 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، وٌ تَن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسِن قَرِ !قِلَنَكقُيٍي وٌ مَنِيَِش فَبُرٍِي نَن نَ، نَشٍٍي قَرِ رَتٌقَنِش، ْكْن ٍع كُي رَقٍِش قَشَمِِش شْرٍِي
نُن ّسنِيّنتَرٍَح ْموِل بِرِن .نَ 28 وٌ قَن، مِِش نَ وٌ ٌت، ٍع وٌ َ َمحْشُنم تِنِشنتْيٍي نَن نَ، ْكْن وٌ ّ ْبح كُي رَقٍِش قِلَنَكقُيَح نُن ٌكبَِح «.رَ

29 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، وٌ تَن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسِن قَرِ !قِلَنَكقُيٍي وٌ فَبُرِ قَنيٍِي َ يَءِلَنم نَمِْحنمٍّي ّب، وٌ تِنِشنتْيٍي َش فَبُرٍِي رَُشنمَمَ، 30 وٌ عَ قََل،
َش› مُُش نُ نَ َ دُِنح مَ مُُش بٍنبٍَي وََشِت، مُُش مُ َكقُمَ ٍع مَ نُ نَمِْحنمٍّي قَشٍَق ‹.رَ 31 نَ كُي، وٌ َ بَر ٍسيدٍْحشْيَ َب وٌ يّّت ِشِل مَ، عَ قَلٍَق رَ عَ
وٌ قِندِِش ّ نَمِْحنم قَشٍّي َش دٍِي نَن .نَ 32 وٌ وٌ بٍنبٍَي َش ّكوَلٍِي رََكمَِل ٍ !يِر 33 وٌ تَن بِْشمٍَس بْنسْي، وٌ رَتَنفَمَ َ يَهَننَم مَ «دِ؟

34 َن» كُي، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ٱ قٍَق نَمِْحنمٍّي، لْننِلٍَي، نُن َ ْمشٍْي كَر ّشيدٍ وٌ يِرٍ، ْكْن وٌ ندٍٍي قَشَمَ ّن، وٌ َحن نٍٍي ندٍٍي َ مَبَنبَنم ّن وُرِ مَفَلَنبُشٍِي
.مَ وٌ ندٍٍي َ بْنبْم ّن ّسبّرّ رَ وٌ َش َسلِدٍٍي كُي، ٍع مَن ِسَف تَا ٌي كُي، وٌ َ مَ بِر ٍع قْْش رَ ٍع َحشَنَكتٍَق .رَ 35 نَ نَن عَ رَ، تِنِشنتْيٍي َش وُِل نَشَن
عِقِلِِش دُِنحّ، عَ بِرِن َ لُم وٌ تَن نَن مَ، كٍلٍِق هَبَِل مَ ْدْش َ بٍرٍكِي َش دِ ِ َسكَر رَ، وٌ نَشَن قََش ْ ْمبَنِش هْر نُن سّرّّشبَدٍ .تَِف 36 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب،
ِي َحشَنَكّت بِرِن قَمَ ّن ٌت مِشٍِي «.ْستْدٍ

عَِس ُسننُنٍق َسلَمُ دَرِ َش ٍق رَ
لُِك ٣٤؛ ١٣ ٬ ٣٥

37 َسلَمُ،َدِر » َسلَمُ، دَرِ تَا نَشَن نَمِْحنمٍّي قَشَمَ، نَشَن عََل َش ّشيرٍَي َ .مَْفنْم َسنمََي وُيَِش ٱ َ بَر وَ ِع َش دٍِي مَلَنٍق ٱ يِرٍ، عَْل تْشْي عَ َش دٍِي
سٌمَ رَ عَ فَبُتٍنِي بُن مَ ِك نَّش، ْكْن وٌ نََش !تٌندِ 38 نَ كُي، عََل َ بَر كٍِل وٌ َش بَنِش ُشن .مَ 39 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ مُ ٱ َ تٌم ْسنْن، هَن وٌ عَ َ قَلَم
تّمُي نَّش، بَرَكَ‹ نَ مِِش ّب نَشَن قٍَق مَرِِف ِشِل «‹!رَ
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ْ ْمبَنِش هْر َش َكّن
مََرِك ١؛ ١٣ ٬ ،٢ لُِك ٥؛ ٢١ ٬ ٦

1 عَِس نََش مِِن ْ ْمبَنِش هْر .كُي عَ نُ ِسفٍَق تّمُي نَّش، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَ رَ، ٍع يّن ْو عَ ّب عَ َش ْ ْمبَنِش هْر مٌَت عَ نُن بَنشٍِي نَشٍٍي
نَ عَ َبِلِنِي، ر ٍع ِت ِك ٌت .تٌقَنِش 2 ْكْن عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ِي بِرِن تٌِش؟ ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ِي فّّم كٍرٍن مُ قَمَ لُدٍ عَ بٌوٍر قَرِ
ٍب، عَ بِرِن َ مَ نَبِر «.ّن

َ دُِنح رَْحنِي تْنشُمٍَي
مََرِك ٣؛ ١٣ ٬ ،٢٣ لُِك ٧؛ ٢١ ٬ ٢٤

3 عَِس نُ مَفٌرٌِش عٌلِوِ َ فٍي قَرِ تّمُي نَّش، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف عَ يِرٍ، ٍع عَ مَشْرِن ٍع ٌ دٌر مَ، َن» ٍق ََس رَبَم مُن تّمُي؟ عَ مَن َس َ كٌلٌنم تْنشُمَ
مُندُن مَ عَ ِع َق وََشِت نُن َ دُِنح رَْحنِي َ بَر «مَكْرّ؟ 4 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» مّننِ وٌ يّّت مَ، مِِش ٌي نََش َق وٌ .رَتَنتَن 5 مِِش وُيَِش قَمَ ٱ ِشِل
َلَدٍ ق ٍع يّّت ُشن مَ عَ قَلٍَق رَ، ‹ٱ تَن نَن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ›.رَ نَ كُي، ٍع قَمَ مِِش فبٍفٍب «.رَتَنتَندٍ

6 ٌو» فٍرٍ ٍق مّمَ ّن، وٌ فٍرٍ ندٍٍي ِشِل مّ، ْكْن وٌ نََش ْكنتْقِِل، ِ مَ بَر ٌق نَ ٍق ْمولٍِي َش .رََب نَ َش مُ مَ قِندِ َ دُِنح رَْحنِي رَ .ِسندٍن 7 سٍِي َ كٍلِم
ّن ٍع بٌوٍر ِشِل مَ، حَمَنٍّي ٍع بٌوٍر .فٍرٍ كَامّ َ ِسنم ّن بِْش وُيَِش مَ، بِْش قَن سّرّن ٍ يِر .فبٍفٍب 8 نَ ٍق بِرِن مَ قِندِ مَنتْوْرلٍِي قّْل نَن «.نَ

9 َن» تّمُي، مِشٍِي وٌ سٌمَ ّن مَنفَسَنِي ِي، ٍع َش وٌ َحشَنَكَت، ٍع وٌ .قََش سٍِي بِرِن وٌ َ ْشنم ّن ٱ ِشِل َش ٍق .رَ 10 دَنشَنِيَتْي فبٍفٍب َ مَ بِر ّن تَنتَنِي
كُي نَ وََشِت، ٍع ٍع بٌوٍرٍي يَنَق َ ْشننَنتٍي .كُي 11 وٍُل قَّل فبٍفٍب قَن ٍع يّّت مَ قِندِ ّن نَمِْحنمٍّي رَ، ٍع مِِش فبٍفٍب .رَتَنتَن 12 ٌكبَِح َ فبٌم ّن هَن مِِش
فبٍفٍب َش َ َشنُنتٍي ِشنبٍِل، 13 ْكْن نَشَن نَ عَ تُننَبِّش هَن عَ رَْحنِي، نَ َكنِي ِكسِمَ .ّن 14 عََل َش مَنّفَي نِينِ ُ ِشبَار قَنِي مَ َكوَندِ ّن َ دُِنح بِرِن كُي،
عَ قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ رَ سٍِي بِرِن .ّب نَ َشنِب، َ دُِنح رَْحنِي قَمَ عَ «.لِدٍ

15 ٌو» تَن نَشٍٍي نَ ِي شَرَنٍق، وٌ وٌ تُِل مَِت !دٍ وٌ نَ ٍس َ مُِش هَر حَاِش ٌت َكسَرّ نَ نَشَن َشنِب رَ، عَ تِِش ٍ يِر ّسنِيّنِش كُي، عَننَِب ِيِّل دَن
نَشَن مَ ٍق قََل، 16 وٌ تَن نَشٍٍي نَ يُدََي، وٌ َ لَنم وٌ َش وٌ ِف فٍيٍَي .قَرِ 17 نَشَن نَ تَندٍ، عَ نََش ٌس ٍسٍس تٌنفٌدٍ عَ َش بَنِش .كُي 18 نَشَن نَ ّش
مَ، عَ نََش فبِلٍن عَ َش ِشنبٍِل َ دٌنم .تٌنفٌدٍ 19 نَ وََشِت مَ قِندِ فبَلٌي نَن نَ قُرُفِنٍّي نُن دِنّفٍي !ّب 20 وٌ عََل مَشَندِ نَ نََش وٌ ِل ّحّم تّمُي، َش نَ مُ
عَ رَ مَلَُب .لْشْي 21 ِ مَ بَر تْورّ عَ َ لِم نَ وََشِت مَ نَشَن مَنِيّ ِسنٍف مُ نُ ٌت َكِب َ دُِنح دَا، عَ مَن مُ َ فبِلٍنم ٌت رَ .عَبَدَن 22 َش مَرِِف مُ عَ رَفِرِِش
نُ ندٍ َش َب نَ ِش ْكنِت رَ، مَ عَدَ ٌي مُ ِكسِمَ .نُ ْكْن عَ ندٍ َ بَم عَ ْكنِت رَ مِِش ُسفَندِشٍِي نَن مَ ٍق «.رَ

23 َن» وََشِت، َش مِِش ندٍ َس عَ قََل وٌ ّب، عَ‹ مٌَت، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ ،‹ٍب َش نَ مُ عَ رَ، عََل› َش مِِش ُسفَندِِش نَ ،‹مّننِ
وٌ نََش َل عَ .رَ 24 ِ مَ بَر وٍُل قَلٍّي قَمَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل َلَدٍ ق ٍع يّّت ُشن، َش نَ مُ ٍع ٍع يّّت قِندِ نَمِْحنمٍّي .رَ ٍع قَمَ تْنشُمَ مَكَابَشٍِي نُن
كَابَنَكٌي َبَدٍ ر عَلٌَك ٍع َش عََل َش مِِش ُسفَندِشٍِي رَتَنتَن، َش ٍع َس َ .ْنم 25 وٌ وٌ تُِل ِت، ٱ َ بَر عَ مٍَسن وٌ ّب ٍينُن ب عَ وََشِت َش عَ «.ِل

26 َن» كُي، َش ٍع َس عَ قََل وٌ ّب، عَ‹ مٌَت، عَ َس نَ وَُل ،‹ِع وٌ نََش ِسَف !دٍ َش ٍع َس عَ قََل وٌ ّب، عَ› مٌَت، عَ نَ بَنِش كُي ،‹ٍب
وٌ نََش َل عَ رَ !دٍ 27 َ مَ عَد َش دِ نَ َق، عَ َ لُم ّن عَْل ٍسيَمَْكنِي نَشَن َ يَنبَم ٌكوٍر مَ كٍلٍِق ٌسفٍتٍدٍ هَن .ٌسفٍفٌرٌدٍ 28 بِنِب› نَ ُل دّننَّش، يُبٍّي َس ٍع
َ مَلَنم مّننِ «‹.ّن

عَِس َش فبِلٍنِي نُن شْرّ بِِل َش مِسَاِل
مََرِك ٢٤؛ ١٣ ٬ ،٣١ لُِك ٢٥؛ ٢١ ٬ ٣٣

29 َن» َحشَنَكّت وََشِت دَنِف َشنِب،
ٌسٍف‹ مَ عِْقوْر ّن،
كٍِك يَنّب َ بَم ّن،
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تُنبُيٍي َ مَ بِر ّن بِْش،
ٍس نَشَن بِرِن نَ ٌكوٍر مَ ٍع َ سّرّنم «‹.ّن
30 َن» تّمُي، مَ عَدَ َش دِ َش تْنشُمَ َ مِنِم ّن ٌكوٍر .مَ َ دُِنح بْنسْي بِرِن َ ُسننُنم .ّن ٍع مَ عَدَ َش دِ َ تٌم ّن َق رَ نُشُي كُي ّسنّب نُن ّ نْر َ .ر 31 عَ عَ َش
ـٍكٍّي مَل َ ّشيم ّن هَن َ دُِنح دَندٍ، ٍع َش َس عَ َش مِِش ُسفَندِشٍِي مَلَن َ سَر شُي رَ كٍِل َ دُِنح تُنشُن نَاِن بِرِن «.مَ

32 ٌو» شْرّ بِِل مٌَت مِسَاِل رَ، وٌ َش َشِشِل .ْسْت عَ َسلٌنِي نَ ِحنِف، عَ بُرّّش نّيّن مِِن، وٌ عَ َ كٌلٌنم ّحّم تّمُي َ بَر ّ .مَكْر 33 َ مَ عَد َش دِ قٍَق قَن
نَ نَ ِك .ّن وٌ نَ ِي ٍق بِرِن ٌت، وٌ َش عَ كٌلٌن عَ عَ َ بَر مَكْرّ، عَ َحن تِِش نَادّ .رَ 34 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ٌت مِشٍِي مُ دَنفِمَ ٌق نَ ٍق بِرِن .نََب
35 ٌكوٍر نُن بِْش دَنفِمَ ّن، ْكْن ٱ َ م مٍَسنِي تَن مُ دَنفِمَ عَبَدَن، عَ مُ َ َكنَم «.مُُك

َ دُِنح رَْحنِي وََشِت كٌلٌنٍق
مََرِك ٣٢؛ ١٣ ٬ ،٣٧ لُِك ٢٦؛ ١٧ ٬ ،٣٠ ٣٤؛ ١٧ ٬ ،٣٦ ٤١؛ ١٢ ٬ ٤٨

36 ِمِش» ٌي مُ عَ كٌلٌن ِي قٍٍي َس َ رَبَم لْشْي نُن وََشِت ٌي .مَ هَِل مَلٍّك نَشٍٍي نَ يَننَ، عَرِ ٍع مُ عَ كٌلٌن، عََل َش دِ قَن مُ عَ كٌلٌن، ٌق بََب
عََل كٍرٍن .ثٍِت 37 َ مَ عَد َش دِ َق لْشْي َ لُم ّن عَْل عَننَِب َ نُه َش .وََشِت 38 ٍينُن ب نَ بَنبَرَنِي بٍلٍبٍٍل َش َ دُِنح ِل، مِشٍِي نُ ٍع دّفٍمَ، ٍع نُ ٍع مِنمَ، ٍع
نُ فِنٍّي ْدشْمَ، ٍع نُ ٍع َش دٍِي قِمَ ّشمٍّي مَ، هَن عَننَِب َ نُه ٌس ُكنكُي كُي لْْش .نَّش 39 ٍع مُ نُ ْكنتْقِلِِش قٍٍق رَ، هَن بَنبَرَنِي نََش ٍع ِل، عَ ٍع
بِرِن .َشنِن َ مَ عَد َش دِ قٍَق قَن َ نَبَم نَ ِك .ّن 40 َش شّّم قِرِن نَ ّش مَ نَ وََشِت، كٍرٍن تٌنفٌمَ ّن، بٌوٍر ُل .نَا 41 َش فِّن قِرِن نَ ٍس دِنٍق مُلُنِي
كٍرٍن كُي، كٍرٍن تٌنفٌمَ ّن، بٌوٍر ُل .نَا 42 نَ كُي، وٌ نََش يَنَق، ِ مَ بَر وٌ مُ وٌ مَرِِف َق لْشْي .كٌلٌن 43 وٌ َش عَ قَهَامُ عَ قَنِي رَ، َش بَنِش َكنِي عَ
كٌلٌن ّن نُ ُمحِّت قَمَ تّمُي نَّش كْي كُي، عَ مُ شِمَ نُ، عَلٌَك ُمحِّت نََش ْن ٌسدٍ عَ .ْشنِي 44 نَ نَن عَ رَ، وٌ قَن َش وٌ تَِف عِشِرِ، وٌ نََش يَنَق، ِ مَ بَر
مَ عَدَ َش دِ قَمَ وََشِت نَن مَ وٌ ْحْش مُ نَشَن «.مَ

45 نٍد» َ لُم عَْل ٌكنِي نَشَن قِندِِش َ َشِشلِم دُفُتّّف رَ؟ عَ مَرِِف َ بَر عَ ِت عَ َش بَنِش وَلـِكٍّي بِرِن ُشن مَ، عَ َش دٌنسٍٍي تَشُن ٍع رَ عَ .وََشِت
46 حّلِّشنِي نَ نَ ٌكنِي ّب، نَشَن مَرِِف عَ َ لِم نَ وَِل .رَ 47 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، نَ مَرِِف عَ هَرٍِف بِرِن تَشُمَ ّن نَ ٌكنِي «.رَ

48 كْْن» َش نَ ٌكنِي قِندِ عَ ٌكِب رَ، عَ عَ َ قَلَم ّن عَ يّّت مَ، ‹ٱ مَرِِف َ بُم ّن قٍَق ›رَ، 49 عَ َق عَ بٌوٍر ٌكنيٍِي بْنْب قْْل، عَ نُ ُل عَ دٍّف رَ،
عَ عَ مِن، ٍع نُن .ِسيِسلٍَي 50 لْْش ندٍ قَمَ، عَ تَن ٌكنِي مُ نَشَن كٌلٌن، عَ ْحْش مَن مُ لْشْي نَشَن مَ، عَ مَرِِف َ فبِلٍنم .ّن 51 عَ نَ َق، عَ نَ ٌكنِي
َ َحشَنَكتَم ّن عَ حَاِش رَ، ٌكنِي فبَلٌي ْسْت ٍع نُن قِلَنَكقُيٍي، عَ وٌِل وَ نُن ِحن مَِشنِي نَ «.دّننَّش

25
مّدِ فِنّدِ ُق َش تَاِل

1 َن» وََشِت، عََل َش مَنّفَي َ لُم ّن عَْل مّدِ فِنّدِ مِِش ُق، نَشٍٍي ٍع َش لَنثُيٍي تٌنٌف ِسفٍَق رَ فِنّْدشْي رَلَندٍ، ٍع َش َس لَن عَ َش قُِت شِرِ .مَ
2 نَ مّدٍِي فِنّدِ َي مَ، ُسوِل، َشِشلِتَرٍٍي، ُسوِل، .َشِشلِمٍَي 3 نَشٍٍي قِندِ َشِشلِتَرٍٍي رَ، ٍع نََش ٍع َش لَنثُيٍي َشنِن، ْكْن ٍع مُ ٍ تُر َشنِن ٍع ُشن نَشَن سَمَ
لَنثُيٍي .كُي 4 نَشٍٍي تَن قِندِ َشِشلِمٍَي رَ، َكنَكن نََش ٍ تُر بِتِرّ َشنِن عَ ُشن، عَ نُن ٍع َش «.لَنثُيٍي

5 ِفنّْدْشي» ٌت ُب قٍَق رَ، ِش ْشِل نََش مّدٍِي فِنّدِ ُسُش، ٍع نََش .ِش 6 كْي تَِف، ْسنشْي شُي نََش مِِن، فِنّْدشْي› َ بَر !َق وٌ َس عَ ‹!رَلَن
7 مّدٍِي فِنّدِ نََش كٍِل، ٍع ٍع َش لَنثُيٍي .يَءِلَن 8 َشِشلِتَرٍٍي نََش عَ قََل َشِشلِمٍَي ّب، وٌ› مُُش ِك وٌ َش تُرٍ ندٍ رَ، ِ مَ بَر مُُش َش لَنثُيٍي نَ ‹.ُشبٍنٍق
9 ْكْن َشِشلِمٍَي نََش ٍع يَاِب، عَدٍ،› عَ مُ وٌن بِرِن َ .نَلِم وٌ ِسَف ٍ تُر مَتٍِي ْشن وٌ َش َس وٌ فٍب َ ‹.سَر 10 نٍٍي ٌت ِسَف تُرٍ سَرَدٍ، فِنّْدشْي نََش .َق
مّدِ فِنّدِ نَشٍٍي نُ َ بَر ٍ تُر َس ٍع َش لَنثُيٍي كُي، نٍٍي تَن نََش َ بِر عَ قْْش رَ، ٍع ٌس قُتِشِرِ ُشلُنِي، نَادّ َق َلَن ب ٍع َشنِب «.رَ

11 َن» دَنِف َشنِب، مّدِ فِنّدِ َشِشلِتَرٍٍي قَن نََش َق، ٍع عَ قََل، مَرِِف،› مَرِِف، نَادّ رَِب مُُش ‹.ّب 12 ْكْن عَ نََش ٍع يَاِب، ‹ٱ َش نْندِ
قََل وٌ ّب، ٱ ُ م وٌ «›.كٌلٌن
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13 َن» كُي، وٌ نََش يَنَق، ِ مَ بَر وٌ مُ نَ لْشْي نُن نَ وََشِت «.كٌلٌن

هَرٍِف تَشُِش َش تَاِل
لُِك ١١؛ ١٩ ٬ ٢٧

14 َع» َ لُم ّن عَْل شّّم ندٍ نَشَن نُ قٍَق ِيَاِسدٍ .ب عَ نََش عَ َش ٌكنيٍِي ِشِل، عَ عَ هَرٍِف تَُش ٍع .رَ 15 عَ نََش َ ّشيم كٌِل ُسوِل ٌس ٌكنِي كٍرٍن ِي،
عَ قِرِن ٌس بٌوٍر ِي، عَ كٍرٍن ٌس عَ َسشَن ندٍ ِي .رَ عَ ٌت َكنَكن بّرّ ٌس عَ ِي، عَ نََش ِيَاِس «.ب

16 ّشيَم» كٌِل ُسوِل تَُش ٌكنِي نَشَن نَ، عَ نََش ِسَف كٍرٍن نَ، عَ َش َس نَ هَرٍِف .رَوَِل عَ نََش َ ّشيم كٌِل ُسوِل فبّّت ْسْت فٍينِ .رَ 17َ ّشيم
كٌِل قِرِن تَُش ٌكنِي نَشَن نَ، عَ قَن نََش نَ هَرٍِف رَوَِل، عَ َ ّشيم كٌِل قِرِن فبّّت ْسْت فٍينِ .رَ 18 ْكْن َ ّشيم كٌِل كٍرٍن تَُش ٌكنِي نَشَن نَ، عَ تَن
نََش َس يِِل ٍف، عَ عَ مَرِِف َش ْكبِرِ نْشُن نَ «.كُي

19 َع» ٌت ُب هَن، ٌكنيٍِي مَرِِف نََش فبِلٍن ٍع ٍ يِر عَلٌَك ٍع َش دّنتّّف َس عَ .ّب 20 َ ّشيم كٌِل ُسوِل تَُش ٌكنِي نَشَن نَ، عَ نََش َق عَ مَرِِف
هَرٍِف رَ، عَ عَ قََل، ‹ٱ مَرِِف، ِع َ ّشيم كٌِل ُسوِل نَن تَُش ٱ .نَ عَ مٌَت، ٱ َ بَر كٌِل ُسوِل مَن َس عَ ُشن فٍينِ ›.رَ 21 عَ مَرِِف نََش عَ قََل عَ ّب،
ِع› .نُوَِل ٌكنِي دُفُتّّف نَن ِع رَ، وَلِّك .قَنِي ٱ ٌت هَرٍِف دٌندٌرٌنِت تَُش ِع رَ، ِع مُ َ لَنلَنتٍي َكَن، ٱ َق هَرٍِف فبٍفٍب نَن تَشُمَ ِع .رَ َق ٱ ْشنِي، وٌ نُن
ِع مَرِِف َش ُل ّسيوّ «›.كُي

22 َن» َشنِب، َ ّشيم كٌِل قِرِن تَُش ٌكنِي نَشَن نَ، عَ قَن نََش َق، عَ عَ قََل، ‹ٱ مَرِِف، ِع َ ّشيم كٌِل قِرِن نَن تَُش ٱ .نَ عَ مٌَت، ٱ َ بَر كٌِل قِرِن
مَن َس عَ ُشن فٍينِ ›.رَ 23 عَ مَرِِف نََش عَ قََل عَ ّب، ِع› .نُوَِل ٌكنِي دُفُتّّف نَن ِع رَ، وَلِّك .قَنِي ٱ ٌت هَرٍِف دٌندٌرٌنِت تَُش ِع رَ، ِع مُ َ لَنلَنتٍي
َكَن، ٱ َق هَرٍِف فبٍفٍب نَن تَشُمَ ِع .رَ َق ٱ ْشنِي، وٌ نُن ِع مَرِِف َش ُل ّسيوّ «›.كُي

24 َع» ْدنشْي رَ، َ ّشيم كٌِل كٍرٍن تَُش ٌكنِي نَشَن نَ، عَ قَن نََش َق، عَ عَ قََل، ‹ٱ مَرِِف، ٱ عَ كٌلٌن ِع َش ٍق .مَشْرْْش ِع َسنِس َشبَمَ، ِع
مُ نَشَن .فَرَنسَن ِع َسنِس بٌِف بَمَ، ِع مُ نَشَن .ِس 25 ٱ فَاُش .ّن ٱ نََش َس ِع َش َ ّشيم كٌِل كٍرٍن نْشُن يِِل .كُي عَ مٌَت، عَ تَن نَن ِي .ِك ِع
هَرٍِف ٍسٍس مُ ›.لْيِش 26 عَ مَرِِف نََش عَ يَاِب، ِع› تَن ٌكنِي ٌكِب !تُننَْشّن ِع نُ عَ كٌلٌن عَ ٱ َسنِس َشبَمَ، ٱ ُ م نَشَن فَرَنسَن، ٱ مَن َسنِس
بٌِف بَمَ، ٱ ُ م نَشَن ِس؟ 27 عَ لَن ّن نُ ِع ٱ َ م ْكبِرِ ٌس ْكبِرِ رَوَلٍِي ِي رَ، عَلٌَك ٱ نَ َق ِع ٍ يِر تّمُي نَّش، ِع ٱ هَرٍِف رَفبِلٍن ٱ مَ، فٍينِ َسِش عَ ُشن
.مَ 28 نَ كُي، وٌ َ ّشيم كٌِل ُسُش رَ عَ ِي، وٌ عَ ٌس ٌكنِي ِي رَ، َ ّشيم كٌِل ُق نَ نَشَن ِي، 29 ِ مَ بَر عَ نَ نَشَن ٌي ِي رَ، عَ فٍب ُشن مَسَمَ ّن، عَ
فٌب ِك .قَنِي ْكْن عَ مُ نَ نَشَن ِي رَ، هَِل نَشَن دِ نَ عَ ِي، نَ يَِت َ بَم ّن عَ ِي .رَ 30 وٌ ِي ٌكنِي قُقَُق وٌِل تَندٍ ِم دِ كُي، وَ نُن ِحن مَِشنِي نَ
«‹.دّننَّش

ِكيِت ْدنشْي
31 مََعَد » َش دِ نَ َق عَ َش نْرّ كُي، عَ نُن عَ َش ـٍكٍّي، مَل عَ عَ ٌ مَ مَفٌر ّن عَ َش ِكبَنِي نْرِْش .كُي 32 ِس بِرِن َ مَلَنم ّن عَ َي .رَ عَ مِِش

َ مَيٍفٍتِم ّن عَْل ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ يّّشيٍي نُن سٍِي َ مَيٍفٍتِم ِك .نَّش 33 عَ يّّشيٍي َ ِتم ّن عَ يِرٍقَنِي مَ، عَ سٍِي قَن ِت عَ ْكوَل «.مَ
34 َن» تّمُي، مَنّف عَ َ قَلَم ّن مِشٍِي ّب نَشٍٍي نَ عَ يِرٍقَنِي مَ، وٌ‹ َق، ٱ بََب نَشٍٍي .بَرََكِش وٌ َق مَنّفَي ْسْت وٌ كّ رَ، مَنّفَي نَشَن يَءِلَنِش وٌ ّب

َكِب َ دُِنح .قّْل 35 ِ مَ بَر كَامّ ٌت نُ ٱ مَ، وٌ نََش ٱ ِك .دٌنٍس ٍي ْشِل ٌت نُ ٱ مَ، وٌ نََش ٱ ِك .ٍي ّ ْشح ٌت نُ ٱ نَ، وٌ نََش ٱ .يِفَِي 36 ٱ مَفٍِل ٌت نُ
عَ رَ، وٌ نََش دُفٍِي ِق ٱ َ .م ٱ ٌت نُ قُرَِش، وٌ نََش َق مّينِ ٱ َ .م ٱ ٌت نُ َسِش فٍيِل، وٌ نََش َق ٱ ٍ يِر «›.مَتٌدٍ

37 َن» تّمُي، تِنِشنتْيٍي عَ َ مَشْرِنم ّن، مَرِِف،‹ مُُش ِع ٌت كَامّ كُي مُن تّمُي، مُُش َق ِع ِك دٌنٍس، َش نَ مُ ٍي ْشِل رَ، مُُش َق ِع ِك ٍي؟
38 مُُش ِع ٌت ْشحَّي رَ مُن تّمُي، مُُش َق ِع يِفَِي، َش نَ مُ ِع مَفٍِل رَ، مُُش َق دُفٍِي ِق ِع مَ؟ 39 مُُش ِع قُرَِش ٌت مُن تّمُي، َش نَ مُ ِع َسِش
فٍيِل، مُُش َق ِسَف ِع ٍ يِر ‹مَتٌدٍ؟ 40 مَنّف ٍع َ يَاِبم ّن، ‹ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، وٌ نَشَن ٌي رََب ٱ نفَشَكٍرٍنِي مِِش شُرِ ندٍ ّب، وٌ عَ رَبَِش ٱ تَن نَن
«›.ّب
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41 َن» َشنِب، عَ عَ َ قَلَم ّن مِشٍِي ّب نَشٍٍي نَ عَ ْكوَل مَ، وٌ‹ وٌ َ مَكُي ٱ نَ، وٌ تَن مِِش دَنَكشٍِي، وٌ َس ٌس ّت ْشورَ نَشَن يَءِلَنِش عِبُلَِس نُن

عَ َش ـٍكٍّي مَل ّب، نَشَن مُ َ ُشبٍنم .عَبَدَن 42 ِ مَ بَر كَامّ ٌت نُ ٱ مَ، وٌ مُ ٱ ِك .دٌنٍس ٍي ْشِل ٌت نُ ٱ مَ، وٌ مُ ٱ ِك .ٍي 43 ّ ْشح ٌت نُ ٱ نَ، وٌ مُ ٱ

.يِفَِي ٱ مَفٍِل ٌت نُ عَ رَ، وٌ مُ دُفٍِي ِق ٱ َ .م ٱ قُرَِش ٌت نُ عَ رَ، ٱ مَن ٌت نُ َسِش فٍيِل، وٌ مُ َق مّينِدٍ ٱ َ «›.م
44 َن» تّمُي، ٍع قَن َعَ مَشْرِنم ّن، مَرِِف،‹ مُُش ِع ٌت مُن تّمُي كَامّ نَ ِع مَ، َش نَ مُ ٍي ْشِل، َش نَ مُ ِع قِندِِش ّ ْشح رَ، َش نَ مُ ِع مَفٍِل

رَ، َش نَ مُ ِع قُرَِش، َش نَ مُ ِع َسِش فٍيِل، مُُش َق تٌندِ ِع ‹مَلِدٍ؟ 45 مَنّف ٍع َ يَاِبم ّن، ‹ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، وٌ مُ نَشَن ٌي رََب ٱ نفَشَكٍرٍنِي
مِِش شُرِ ندٍ ّب، وٌ تٌندِِش عَ َبَدٍ ر ٱ تَن نَن ›.ّب 46 َحشَنَكّت نَن نَفَتَِش نَ مِشٍِي ّب عَبَدَن، ْكْن تِنِشنتْيٍي تَن عَبَدَن ِكِس نَن َ «.ْستْم

26
َ يَنقَنتٍي عَِس ّب
مََرِك ١؛ ١٤ ٬ ،٢ لُِك ١؛ ٢٢ ٬ ،٢ َ يَي ٤٥؛ ١١ ٬ ٥٣

1 عَِس ٌت ّف ِي ٍق بِرِن مٍَسندٍ، عَ نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، 2 ٌو» عَ كٌلٌن، ِش قِرِن نَن لُِش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش عَ .ِل نَ تّمُي،
مَ عَدَ َش دِ سَمَ ّن مِشٍِي بّلّّش ٍع َش عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «.مَ

3 نَ وََشِت، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي نُ مَلَنِش َكيََق ْشنِي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي .ُشنِي 4 ٍع نََش لَن عَ مَ ٍع َش عَِس ُسُش َ يَنقَنتٍي
َسابُي رَ، ٍع َش عَ .قََش 5 ْكْن ٍع نََش عَ قََل، ٌون» نََش عَ ُسُش َسِل لْشْي، َش نَ مُ عَ رَ َحمَ عَ ُشنِي َ عِكٍلِم «.ّن

فِّن ندٍ ٍق قَنِي َبٍَق ر عَِس ّب
مََرِك ٣؛ ١٤ ٬ ،٩ َ يَي ١؛ ١٢ ٬ ٨

6 عَِس ٌت نُ نَ بٍتَنِ، ِسمْن ُكّن َكنِي ْشنِي، 7 فِّن ندٍ نََش َق عَ ٍ .يِر لَبُنّد ٍ تُر نُ نَ عَ ِي رَ، نَشَن سَرٍ شْرْْش ِك .قَنِي عَ نُ َسِش عَ بِتِرّ تٌقَنِي
كُي نَشَن نُ رَقَلَِش َ عَلَبَتِر فّّم .رَ عَِس نُ نَ تٍيبِِل رَ تّمُي نَّش، فِّن نََش َق، عَ نَ لَبُنّد ٍ تُر عِقِِل عَِس ُشنِي .مَ 8 عَِس َبِرٍّي قْشِر ٌت نَ ٌت، ٍع
نََش ْشْن، ٍع عَ قََل، ِي» بِرِن مََكنَِش مُنٍق رَ؟ 9 َش ِي لَبُنّد ٍ تُر َس مَِت نُ، ْكبِرِ فبٍفٍب نَن َ ْستْم نُ عَ َش ٍق رَ، نَ قَن ْن قِدٍ ٍستَرٍٍي «.مَ

10 عَِس ٌت نُ عَ كٌلٌن ٍع نَشَن قَلٍَق ٍع ٍ بٌر ّب، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» نَ ِي فِّن تْوْرٍق مُنٍق رَ؟ ّكوَِل قَنِي نَن ِي ِك، عَ نَشَن نَبَِش ٱ

.ّب 11 ٍستَرٍٍي َ لُم ّن وٌ َي مَ تّمُي بِرِن، ْكْن ٱ تَن مُ َ لُم وٌ ِي رَ ٍب عَبَدَن .ّش 12 ِي فِّن ٌت لَبُنّد ٍ تُر َسِش ٱ قٍَت مَ، عَ عَ رَبَِش ٱ قُرٍ رَفَتٍَق
نَن َش ٍق .مَ 13 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، عََل َش ِشبَارُ قَنِي َس مَ َكوَندِ دّدّ َ دُِنح بِرِن كُي، ِي فِّن َش ّكوَِل َش ٍق قَن َ قَلَم ّن، مِشٍِي َش ٍع رَُت
عَ َش ٍق «.مَ

َ ِس يُد َش َ يَنقَنتٍي
مََرِك ١٠؛ ١٤ ٬ ،١١ لُِك ٣؛ ٢٢ ٬ ٦

14 نَ تّمُي، َ ِس يُد ِيٌِت، عِِسكَر نَشَن نُ نَ عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي َي مَ، عَ نََش ِسَف سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ْشن مَ، 15 عَ ٍع مَشْرِن، ٌو»

مُنٍس سٌمَ ٱ ِي ٱ َش عَِس َس وٌ «بّلّّش؟ ٍع قَن نََش فبٍِت كٌٍل تٌنٌف َسشَن ٌس عَ .ِي 16 كٍِل نَ تّمُي مَ، عَ نََش ٌس وََشِت قٍنٍق عَ َ ْنم عَِس
ٌسدٍ ٍع ِي رَ تّمُي .نَّش

َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل
مََرِك ١٢؛ ١٤ ٬ ،٢١ لُِك ٧؛ ٢٢ ٬ ٢٢ ١٣، ٬ ،٢٣ َ يَي ٢١؛ ١٣ ٬ ٣٠

17 تَاِم لّبِنِتَرٍ َسِل ٌت عَ ِل، عَ لْشْي ِسنٍف مَ، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش َس عَ مَشْرِن، ِع» َ مَ و مُُش َش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي رَقََل ِع ّب
«مِندٍن؟ 18 عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» ِسَف تَا كُي شّّم ندٍ ْشن، وٌ عَ قََل عَ ّب، ْمْش كَرَ‹ نَّش عَ عَ َش وََشِت َ بَر ّ .مَكْر عَ مَ وَ َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل
رَبٍَق ِع ْشنِي، عَ نُن عَ َبِرٍّي «‹.قْشِر 19 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ رََب عَْل عَِس ٍع يَمَرِ ِك نَّش، ٍع َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي .رَقََل
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20 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس، عَِس نُن عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي نُ نَ تٍيبِِل .رَ 21 ٍع نُ ٍع دّفٍٍق تّمُي نَّش، عَ نََش عَ مٍَسن، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش

كٍرٍن نَ وٌ َي مَ نَشَن قَمَ ٱ «.يَنقَدٍ 22 نَ نََش ٍع ُسننُن ِك قَنِي، َكنَكن نََش عَ مَشْرِن، كْْن» ٱ مَرِِف، ٱ تَن مُ عَ رَ دٍ، «كَ؟ 23 عَ نََش ٍع
يَاِب، ٱ» نُن نَشَن َ بَر بّلّّش ٌ رَفٌر ثَاِن كٍرٍن كُي، نَ َكنِي نَن ٱ .يَنقَمَ 24 َ مَ عَد َش دِ ِسفَمَ ّن عَْل عَ َش ٍق ّسبِّش ِك نَّش، ْكْن فبَلٌي نَن نَ مَ عَدَ
َش دِ يَنقَمَ .ّب عَ قَِس نَ َكنِي ّب هَِل عَ مُ ِ بَر «.نُ 25 َ ِس يُد نَشَن نُ قٍَق عَ يَنقَدٍ، عَ نََش عَِس مَشْرِن، ْمْش،كََر » ٱ تَن مُ عَ رَ دٍ، «كَ؟
عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَن عَ «.قَلَِش

مَرِِف َش سّرّّش تْنشُمَ
مََرِك ٢٢؛ ١٤ ٬ ،٢٦ لُِك ١٤؛ ٢٢ ٬ ،٢٠ كٌرِنِت ِع ٢٣؛ ١١ ٬ ٢٥

26 ٍع ٌت نُ ٍع دّفٍٍق، عَِس نََش تَاِم .تٌنٌف عَ ٌت تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ نََش تَاِم عِفِرَ، عَ عَ ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر ِي رَ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب،
عَ نَّش، ٌو» ٱ كٌ، وٌ عَ .دٌن ِي قِندِِش ٱ قٍَت نَن «.نَ 27 نَ دَنِف َشنِب، عَِس نََش تْنبِِل قَن .تٌنٌف عَ مَن ٌت تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ نََش
تْنبِِل ٌس ٍع ِي رَ، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» بِرِن َش عَ .مِن 28 ِي قِندِِش ٱ وُِل نَن نَ، َساّت وُِل نَشَن بَِش مِِش فبٍفٍب ّب ٍع َش يُنُبٍِي َشقَرٍِق
.رَ 29 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ٱ ٌت ِي ّوِن مِنمَ، ٱ ُ م ِي َ مِنم ْسنْن، هَن وٌن بِرِن مَن َس عَ َ مِنم لْْش نَّش ٱ بََب ْشنِي يَننَ «.عَرِ

30 ٍع ٌت ّف بّيِت بَدٍ، ٍع نََش ٍت عٌلِوِ َ فٍي .قَرِ
عَِس عَ قَلٍَق ثِيّرِ ّب عَ عَ يّّت َ رَ َسنم ّن عَ مَ
مََرِك ٢٧؛ ١٤ ٬ ،٣١ لُِك ٣١؛ ٢٢ ٬ ،٣٤ يَيَ ٣٦؛ ١٣ ٬ ٣٨

31 نَ تّمُي عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» بِرِن َ فبِلٍنم ّن ٱ قْْش رَ ٌت كْي رَ، وٌ مّي ٱ َ م ٍق رَ، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش، ‹ٱ ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ قَشَمَ ّن، يّّشيٍي
قَن ‹.يٍنٍسن 32 ْكْن ٱ نَ كٍِل قَّش مَ، ٱ َ ِسفَم وٌ َي رَ «.فَلٍِل 33 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، َهِل» بِرِن فبِلٍن ِع قْْش رَ، ٱ تَن مُ َ فبِلٍنم ِع قْْش «.رَ
34 عَِس نََش ثِيّرِ يَاِب، ٱ» َش نْندِ قََل ِع ّب، ٌت كْي يَِت، ٍينُن ب ٍ ٌكنكٌر َش عَ رٍَت، ِع ِع يّّت َ رَ َسنم ّن ٱ َ م َسنمََي «.َسشَن 35 ِ ثِيّر مَن نََش عَ
يَاِب، َهِل» وٌن بِرِن نَن َس قَشَمَ، ٱ ُ م ٱ يّّت َ رَ َسنم ِع «!مَ عَِس َبِرّ قْشِر بِرِن نََش نَ يّن ْو كٍرٍن .قََل

عَِس عََل مَشَندٍِق فٍتٍٍسمَِن
مََرِك ٣٢؛ ١٤ ٬ ،٤٢ لُِك ٣٩؛ ٢٢ ٬ ٤٦

36 نَ دَنِف َشنِب عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف ٍ يِر ندٍ، دّننَّش ِشِل .فٍتٍٍسمَِن عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ْدْش .ٍب ٱ تَن َش ِسَف مّننِ
عََل «.مَشَندِدٍ 37 عَ نََش ثِيّرِ نُن ٍسبٍدٍ َش دِ قِرِنِيٍي َشنِن عَ ُشن .مَ ُسننُنِي نُن ْكنتْقِِل ٌت عَِس ْبحّ ُسُش، 38 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ُسننُنِي»

َ بَر ْن ٱ ّ ْبح َ ر عَْل عَ َش ٱ .قََش وٌ ُل ٍب، ْكْن وٌ نََش «.ِش

39 عَِس نََش عَ مَِسَف دٌندٌرٌنِت، عَ عَ يَتَِف رَقٍلٍن بِْش مَ، عَ عََل مَشَندِ، ٱ» بََب، َش عَ َس َ ْنم َبَدٍ، ر ِع َش ٱ نَتَنَف ِي َحشَنَكّت .مَ
ْكْن ٱ َسٌف نََش رََب، ِع تَن نَن َسٌف َش «.رََب 40 عَ ٌت فبِلٍن عَ َبِرٍّي قْشِر يِرٍ، عَ نََش ٍع ِل ٍع نَ .ِشٍق عَ نََش عَ قََل ثِيّرِ ّب، ِع» ُ م نِْش
وََشِت كٍرٍن ِش ْشِل َكنَدٍ ٱ َ م ٍق رَ؟ 41 وٌ نََش .ِش وٌ عََل مَشَندِ ّن عَلٌَك وٌ نََش َ بِر تَنتَنِي .كُي َمحْشُن قَنِي نَ مَ عَدَ ّب، ْكْن عَ قٍَت بّنّد تَن
ّسنّب مُ «.نَ

42 عَِس مَن ٌت عَ مَِسَف ٍع رَ، عَ نََش فبِلٍن عََل مَشَندِ رَ، ٱ» بََب، َش ِي َحشَنَكّت مُ َ ْنم بَدٍ ٱ ِي رَ، ٌق ٱ َش تِن عَ رَ، ِع َسٌف نَن َش
«.رََب 43 عَ ٌت فبِلٍن عَ َبِرٍّي قْشِر يِرٍ، عَ مَن نََش ٍع ِل ٍع ِشٍق، ِ مَ بَر ِش ْشِل نُ َ بَر ْن ٍع .رَ 44 عَ نََش ٍع ُل نَا، عَ ِسَف َسنمََي َسشَن ندٍ، عَ
َس عََل مَشَندِ نَ مَشَندِ كٍرٍنِي .رَ 45 نَ تّمُي، عَ نََش فبِلٍن عَ َبِرٍّي قْشِر يِرٍ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ِشٍق ّن؟ وٌ نَ وٌ مَلَبٍُق هَن َي؟ وٌ عَ مٌَت،
وََشِت َ بَر عَ .ِل َ مَ عَد َش دِ قٍَق َسدٍ يُنُبِتْيٍي .بّلّّش 46 وٌ كٍِل، وٌن .شّي وٌ عَ مٌَت، ٱ َ يَنقَم َ بَر «.َق

عَِس ُسشٍُق
مََرِك ٤٣؛ ١٤ ٬ ،٥٠ لُِك ٤٧؛ ٢٢ ٬ ،٥٣ يَيَ ٣؛ ١٨ ٬ ١٢
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47 عَِس َحن مُ نُ فِّش يّندٍ، ْو َ ِس، يُد نَشَن نُ نَ عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي َي مَ، عَ نََش َق ٍع نُن َحمَ فبٍفٍب، َسنتِّدفّمٍَي نُن فبٍنفبٍتٍَي ُسشُِش

ٍع ِي .رَ سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي نَن نُ ٍع .ّشيِش 48 عَِس يَنقَمَ نُن نَ َحمَ نُ َ بَر لَن عَ مَ، عَ عَ َش عَِس مَتْنشُمَ ٍع .ّب عَ نُ َ بَر
عَ قََل ٍع ّب، ٱ» نَ مِِش نَشَن ُسنُب، عَ تَن نَن نَ .ِك وٌ نَ «.ُسُش 49 نَ كُي، ِس يُدَ نََش عَ مٌَس عَِس رَ كٍرٍن نَ، عَ عَ قََل، ْمْش،كََر »
ِع «نُوَِل، عَ َق عَ .ُسنُب 50 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٱ» بٌوٍر، ِع قَِش نَشَن نَبَدٍ، عَ «.رََب نَ تّمُي، نَ مِشٍِي نََش ٍع مٌَس عَِس رَ، ٍع عَ
.ُسُش 51 عَِس َبِرّ قْشِر ندٍ نََش عَ َش َسنتِّدفّمَ مِِن، رَ عَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش ٌكنِي تُِل .بٌلٌن 52 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، َسنِتّدّفَم» َ ٌس ر عَ
تّي .ِع نَشَن ٌي نَ قِندِ عَ َش ٌسٍس فٍرٍ رَ، نَ َكنِي قَن قَشَمَ َسنتِّدفّمَ نَن َسابُي .رَ 53 كَ ِع ْحْش عَ مَ عَ ٱ ُ م َ ْنم ٱ بََب ِشلِدٍ، عَ ـٍكٍّي مَل َسنَب رَ ٱ

َ م كٍرٍن نَ، نَشٍٍي دَنِف مَلٍّك فَِل ُق نُن قِرِن نَ؟ 54 ْكْن َش نَ رََب، َابُيٍي كِت َش مٍَسنيٍِي َق َكمَلِمَ دِ؟ ِ مَ بَر ٍع عَ مٍَسنِش ّن عَ ٌق عَ َش رََب ِي
ِك «.ّن

55 نَ َشنِب، عَِس نََش عَ قََل َحمَ ّب، ٌو» ٌت مِنِِش ٱ ِشِل مَ َسنتِّدفّمَ نُن فبٍنفبٍَت ُسشُِش وٌ ِي رَ، ُسوٍت نَن نَ ٱ نَ؟ لْْش ٌي لْْش، ٱ

ْدْشِش ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٱ َكوَندِ ِتمَ، وٌ مُ ٱ .ُسُش 56 ْكْن ِي بِرِن نَبَِش ّن عَلٌَك نَمِْحنمٍّي نَشَن ّسبِّش َابُي كِت كُي، عَ َش «.َكمَِل
نَ َشنِب، عَِس َبِرٍّي قْشِر بِرِن نََش ٍع ِف عَ ُشن .مَ

عَِس تٍِق يُوِِق ُكنتِفٍِي َي ِع
مََرِك ٥٣؛ ١٤ ٬ ،٦٥ لُِك ٥٤؛ ٢٢ ٬ ٦٣ ٥٥، ٬ ،٧١ يَيَ ١٢؛ ١٨ ٬ ٢٤

57 مِِش نَشٍٍي عَِس ُسُش، ٍع نََش عَ َشنِن سّرّّشدُّب ُكنتِِف َكيََق ْشنِي، سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن قٌرٍِي نُ مَلَنِش .دّننَّش 58 ِ ثِيّر قَن، عَ نُ بِرَِش
عَِس قْْش رَ، ْكْن عَ ندٍدِ نُ مَكُيَِش َحمَ .رَ عَ نََش َ بِر عَ قْْش رَ هَن عَ ٌس سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي َش تّّت .كُي عَ نََش ْدْش ْ ْمبَنِش هْر
َكنتَمٍَي ّق مَ، عَلٌَك عَ َش عَ مٌَت عَِس َش ٍق دَنفِمَ ِك .نَّش

59 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن يُوِقٍِي َش ِكيتَِس ْدنشْي بِرِن، ٍع نُ وٍُل ٍسيدٍ ندٍ نَن قٍنٍق نَشَن َ بَم عَِس ِشِل مَ، ٍع َس َ ْنم عَ قَشَدٍ نَشَن .مَ 60 ْكْن
ٍع مُ ٍس ٌت، هَِل تْوّحّفِت فبٍفٍب ٌت .َق عَ ْدنشْي رَ، شّّم قِرِن نََش َق، 61 ٍع عَ قََل، ِي» شّّم عَ قََل ّن، ‹ٱ تَن َ ْنم عََل َش ْ ْمبَنِش هْر َكنَدٍ، ٱ

مَن َق عَ ِت ِش َسشَن بُن «›.مَ 62 سّرّّشدُّب ُكنتِِف ُشنِي نََش كٍِل، عَ عَِس مَشْرِن، ٍث،» ِع مُ ٍع يَاِبمَ؟ ِي ّشمٍّي مُنٍس َسٍق ِع ُشن مَ ِي
«ِك؟ 63 ْكْن عَِس مُ ٍسٍس .قََل سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» َ بَر ِع يَمَرِ ِع َش ِع كَِل عََل ّ ِحح رَ، ِع عَ قََل مُُش ّب َش ِع
قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ، عََل َش «.دِ 64 عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَن عَ .قَلَِش ٱ مَن َش عَ قََل وٌ ّب، كٍِل ِي وََشِت مَ،
وٌ قَمَ مَ عَدَ َش دِ تٌدٍ، عَ ْدْشِش عََل َ ّسنبّم يِرٍقَنِي مَ، وٌ عَ َ تٌم َق رَ نُشُيٍي «.كُي

65 نَ كُي، سّرّّشدُّب ُكنتِِف نََش عَ يّّت َش َ دٌنم ُسُش، عَ عِبْو ْشّن رَ، عَ عَ قََل، َع» َ بَر عََل !ْسْت رَ وٌن هَِي نَ ٍسيدٍ فبّتٍّي مَ يِرٍ؟ وٌ َ بَر عَ
مّ عَ عََل ْستِْش رَ ِك .نَّش 66 وٌ ِكيِت تٌِش «دِ؟ ٍع نََش عَ يَاِب، َع» َ لَنم عَ َش قََش «.ّن 67 نَ تّمُي، ٍع نََش دٍّي بْشُن عَِس يَتَِف، ٍع كَمُي
ِسن عَ .مَ ندٍٍي نََش عَ دّ رَفَرِن، ٍع نُ عَ قََل، 68 ِع» تَن، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، نَمِْحنمَّح !رََب عَ قََل َب، نَشَن ِع «!بْنبِْش

ِ ثِيّر عَ يّّت َسنٍق رَ عَِس مَ
مََرِك ٦٦؛ ١٤ ٬ ،٧٢ لُِك ٥٦؛ ٢٢ ٬ ،٦٢ يَيَ ١٥؛ ١٨ ٬ ٢٥ ١٨، ٬ ٢٧

69 ِ ثِيّر نُ ْدْشِش تَندٍ، سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش تّّت .كُي ٌكنِي فِّن ندٍ نََش عَ ّ مَكْر عَ رَ، عَ عَ قََل، ِع» تَن، وٌ نُن عَِس ِلٍَك فَل بِرِن نَن نُ عَ
«.رَ 70 ْكْن ثِيّرِ نََش عَ مَتَندِ بِرِن َي شْرِ، عَ عَ قََل، ٱ» ُ م عَ كٌلٌن ِع نَ قٍٍق «!قَلٍَق 71 ِ ثِيّر ٌت مِِن قْْل تّّت نَادّ رَ، ٌكنِي فِّن فبّّت ندٍ نََش عَ
ٌت، عَ عَ قََل مِشٍِي ّب نَشٍٍي نُ نَ نَا، ِي» شّّم نَشَن ِي ِك، ٍع نُن عَِس نَسَرّتَِك نَن نُ عَ «.رَ 72 ِ ثِيّر مَن نََش عَ مَتَندِ، عَ عَ كَِل، ٱ» ُ م نَ شّّم
«!كٌلٌن 73 عَ مُ ُب، نَشٍٍي نُ تِِش نَا، ٍع نََش ٍع مٌَس ثِيّرِ رَ، ٍع عَ قََل عَ ّب، نْنِد» نَن عَ رَ، عَ تَن مِِش ندٍ نَن يَِت ِع رَ، ِ مَ بَر ِع َ يّنم ْو عَْل
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ِلٍَك «.فَل 74 ِ ثِيّر نََش ٌس عَ كَلٍِق، عَ عَ قََل َعَل» َش ٱ !دَنَك ٱ تَن مُ نَ شّّم كٌلٌن ٌ «!قٍو نَ قََل َشنِب، ٌكنكٌرٍ نََش عَ .رٍَت 75 ِ ثِيّر نََش رَُت
َق عَِس َش يّنِي ْو مَ، ٍبيَمنُن» ٍ ٌكنكٌر َش عَ رٍَت، ِع ِع يّّت َ رَ َسنم ّن ٱ َ م َسنمََي «.َسشَن نَ كُي، عَ نََش مِِن، عَ َس وَ .هَن

27
يُوِقٍِي عَِس َشنِنٍق ثِلَِت ْشن
مََرِك ،١؛ ١٥ لُِك ٦٣؛ ٢٢ ٬ ،٧١ َ يَي ٢٨؛ ١٨ ٬ ٣٢

1 كٍُي ٌت عَِب، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي بِرِن نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي ٌت نُ مَلَنِش، ٍع نََش نَّت تٌنٌف ٍع َش عَِس .قََش 2 ٍع ٌت عَِس شِرِ، ٍع نََش عَ
َشنِن ٌمَِن ف ثِلَِت .ْشن

َ ِس يُد َش قَّش
3 َ ِس، يُد عَِس يَنقَمَ، عَ ٌت عَ ٌت ٍع َ بَر عَِس مَِكيِت عَ لَن عَ َش قََش، عَ نََش نِمَِس عَ َش َ يَنقَنتٍي َش ٍق .رَ عَ نََش نَ فبٍِت كٌٍل تٌنٌف

َسشَن نَفبِلٍن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن قٌرٍِي مَ، 4 عَ عَ قََل، ٱ» َ بَر يُنُِب !رََب شّّم نَشَن قَشَمَ ِي ِك، ّسنِيّنتْي نَن عَ رَ، عَ َق ِل ٱ تَن نَن عَ «!يَنقَِش
ٍع نََش عَ يَاِب، َن» ُ م مُُش تَن .مَتٌِش نَ ِع تَن نَن «.مَتٌِش 5 عَ ٌت فبٍِت كٌلٍٍي وٌِل ْ ْمبَنِش هْر كُي، ِس يُدَ نََش ِسَف عَ يّّت فبَكٍُد وُرِ ْكن
.نَ 6 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ٌت فبٍِت كٌلٍٍي مَتٌنٌف، ٍع نََش عَ قََل، َع» ُ م دََش مُُش َش ِي فبٍِت كٌلٍٍي َس ْ ْمبَنِش هْر َش ْكبِرِ ُشن مَ، ِ مَ بَر نِي سَرٍ
نَن عَ «.رَ 7 ٍع ٌت يّن، ْو ٍع نََش ّ ّقح يَءِلَنِي َش ّش يِرٍ َ سَر نَ ْكبِرِ رَ، نَ َش قِندِ فَبُرِ ٍ يِر َ ر ْشحٍّي .ّب 8 نَ نَن عَ تٌِش، هَن ٌت نَ ّش ِشِل َ قَلَم ُوِل»

«.بِْش 9 نَ كُي، عَننَِب ِم يٍرٍ َش مٍَسنِي نََش َكمَِل، عَ ٌت عَ مٍَسن، ٍع» نََش فبٍِت كٌٍل تٌنٌف َسشَن تٌنٌف، يِلـَكٍَي َ عِسِر ندٍٍي سَرٍ نَشَن َسِش عَ
ُشن، 10 ٍع ّ ّقح يَءِلَنِي َش ّش َ سَر نَ ْكبِرِ رَ، عَْل مَرِِف ٱ يَمَرِ ِك «.نَّش

عَِس تٍِق ثِلَِت َي ِع
مََرِك ٢؛ ١٥ ٬ ،١٥ لُِك ٢؛ ٢٣ ٬ ١٣ ٥، ٬ ،٢٥ يَيَ ١٦؛ ١٩— ٢٨؛ ١٨

11 عَِس ٌت ِت ٌمَِن ف ثِلَِت َي ِع، ٌمَِن ف نََش عَ مَشْرِن، ِع» تَن نَن قِندِِش يُوِقٍِي َش مَنّف «رَ؟ عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَن عَ «.قَلَِش
12 ْكْن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن قٌرٍِي نُ عَ تْوّحّفمَ تّمُي نَّش، عَِس مُ يَاِب ٌي .ِق 13 نَ تّمُي ثِلَِت نََش عَ مَشْرِن، ِع» ُ م ِي قٍٍي مِّش ٍع نَشَن
بِرِن َسٍق ِع ُشن مَ ِي «ِك؟ 14 ْكْن عَِس مُ ٍع َش يّنِي ْو ٌي .يَاِب نَ نََش ٌمَِن ف كَاَب ِك .قَنِي

15 ّح ٌي ّح، َسِل تّمُي، ٌمَِن ف دَرٍِق نَن نُ عَ رَ، عَ َش فٍيلِمَِن كٍرٍن نَّبحِن َحمَ ّب، ٍع نَ وَ نَشَن ٌي .ْشن 16 نَ وََشِت، فٍيلِمَِن ندٍ نُ نَ، بِرِن
نُ نَشَن كٌلٌن عَ َش َ حَاُشح .مَ عَ نُ ِشِل َبَِس .بَر 17 َحمَ ٌت مَلَن، ثِلَِت نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» َ مَ و ٱ َش ندٍ رَّبحِن وٌ ّب، َبَِس بَر َب، كَ عَِس،
نَشَن ِشِل َ قَلَم عََل َش مِِش «ُسفَندِِش؟ 18 ثِلَِت نُ عَ كٌلٌن عَ سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُ عَِس َسِش عَ بّلّّش تْوّن نَن .مَ 19 َب نَ رَ، عَ ٌت نُ
ْدْشِش ِكيِت َسدٍ، عَ َش فِّن نََش َ ّشير ِسَف رَ عَ مَ، عَ عَ قََل عَ ّب، ِع» نََش ٌس ِي تِنِشنتْي َش ٍق كُي قٍٍق مَ، ِ مَ بَر ٱ َ بَر شٍِي َس عَ َش ٍق
رَ، شٍِي نَشَن َ بَر ٱ تْوْر ٌت ِك «.قَنِي

20 ْكْن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي نََش َحمَ كُي عٌِس ٍع َش َبَِس بَر مَشْرِن ثِلَِت مَ، عَِس تَن َش .قََش 21 ٌمَِن ف مَن نََش ٍع
مَشْرِن، ِي» مِِش قِرِن َي مَ، وٌ مَ وَ ٱ َش مُندُن نَّبحِن وٌ «ّب؟ ٍع نََش عَ يَاِب، «!بََربَِس» 22 ثِلَِت قَن نََش ٍع مَشْرِن، ٱ» َش مُنٍس رََب
عَِس رَ، نَشَن ِشِل َ قَلَم عََل َش مِِش «ُسفَندِِش؟ َحمَ بِرِن نََش عَ يَاِب، َع» بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «!مَ 23 عَ مَن نََش ٍع مَشْرِن، ُمنٍق» مَ؟ عَ
ٍق حَاِش مُندُن «نَبَِش؟ ْكْن ٍع تَن ْسنشْي نَن تُن ُشن مََس، َع» بَنبَن وُرِ «!مَ

24 ثِلَِت ٌت عَ ٌت عَ عَ مُ نِْش قٍٍق رَ، َحمَ قَن نُ وَِش كٍلٍِق عَ رَ، عَ نََش ٍي تٌنٌف، عَ عَ بّلّّش رََش ٍع َي شْرِ، عَ عَ قََل ٍع ّب، ِي»

شّّم قَشٍَق مُ نَ ٱ تَن مَ !دٍ عَ َ لُم وٌ تَن نَن «.مَ 25 َحمَ بِرِن نََش عَ يَاِب، َع» َش قَّش وُِل َش ُل مُُش نُن مُُش َش دٍِي ُشن «!مَ 26 نَ
كُي، ثِلَِت نََش َبَِس بَر رَّبحِن ٍع .ّب عَ نََش يَامَرِ ِق ْسورٍِي َش عَِس بْنْب ّسبّرّ .رَ نَ َشنِب، عَ نََش عَِس ٌس ٍع ِي ٍع َش َس عَ بَنبَن وُرِ
مَفَلَنبُِش .مَ
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ْسورٍِي عَِس مَيٍلٍٍق
مََرِك ١٦؛ ١٥ ٬ ،٢٠ َ يَي ٢؛ ١٩ ٬ ٣

27 مَ ْر ْسورٍِي ٌت عَِس َشنِن ٌمَِن ف ْشنِي، ٍع نََش ٍع بٌوٍر ْسورٍِي بِرِن ِشِل، ٍع فَِل نََش ِت عَ َبِلِنِي .ر 28 ٍع نََش عَِس َش ٌسٍس َب عَ مَ، ٍع
مَنّف فَُب فبٍيِل ٌ رَفٌر عَ .مَ 29 ٍع نََش تُنبٍٍي مَقِلِن، ٍع ٍع يَءِلَن مَنّف َكتَنِي مَنِيّ رَ، ٍع عَ َس عَ ُشن .مَ ٍع نََش وُرِ ٌس رَ عَ يِرٍقَنِي بّلّّش كُي، ٍع
عَ مَيٍٍل، ٍع نُ ٍع ِشنِب ِسن عَ بُن مَ، ٍع نُ عَ قََل، ِع» ّكَن، يُوِقٍِي َش «.مَنّف 30 ٍع نََش دٍّي بْشُن عَ مَ، ٍع نَ وُرِ َب عَ ِي، ٍع نُ عَ ُشنِي
بْنْب عَ .رَ 31 ٍع ٌت ّف عَِس مَيٍلٍدٍ، ٍع نََش مَنّف فَُب رٍَت عَ مَ، ٍع عَ فٍب دُِف ٌ رَفٌر عَ مَ، ٍع َق عَ مِِن رَ ٍع َش َس عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ

عَِس بَنبَنٍق وُرِ مَفَلَنبُِش مَ
مََرِك ٢١؛ ١٥ ٬ ،٣٢ لُِك ٢٦؛ ٢٣ ٬ ،٤٣ يَيَ ١٧؛ ١٩ ٬ ٢٧

32 ٍع ٌت نُ مِنٍِق تَا رَ، ٍع نََش سِرٍنَِك شّّم ندٍ ٌت نَشَن نُ ِشِل .ِسمْن ْسورٍِي نََش عَ يَمَرِ، عَ تَن َش عَِس َش وُرِ مَفَلَنبُِش .َشنِن 33 ٍع ٌت
يِرٍ ِل نَشَن ِشِل فٌلٌفٌَت، نَ نَن قَلَِش ٍع َش شُي، ُشنكٌنكٌَت» «يِرٍ، 34 ٍع نََش ّوِن ٌس عَ ِي، سٍرِ َسِش نَشَن ُشن، ْكْن عَ ٌت عَ نّمُننّمُن، عَ مُ
تِن عَ .مِندٍ

35 ٍع ٌت ّف عَ مَبَنبَندٍ وُرِ مَ، ٍع نََش َكندَ بُن عَ َش دُفٍِي َش ٍق رَ، عَلٌَك ٍع َش عَ كٌلٌن َكنَكن نَشَن َ .ْستْم 36 نَ دَنِف َشنِب، ٍع نََش
ْدْش عَ .َكنتَدٍ

37 ٍع ٌت نُ مَ وَ بِرِن َش عَ كٌلٌن ٍع عَ بَنبَنِش ٍق نَشَن مَ، ٍع ِي ّسبِّل نَن فبَُك عَ ُشن مَ، ِعَس» نَن َي، يُوِقٍِي َش «.مَنّف 38 نَ تّمُي، ٍع
نََش ُسوٍت مِِش قِرِن قَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشٍِي مَ عَِس ّق مَ، كٍرٍن عَ يِرٍقَنِي مَ، بٌوٍر عَ ْكوَل .مَ

39 مِشٍِي نُ دَنفِمَ عَِس ٌكنِب رَ، ٍع نُ ٍع ُشنِي لِنتَن عَ مَ، 40 ٍع عَ قََل، ِع» تَن نَشَن ْ ْمبَنِش هْر َ َبِر مَ، ر ِع مَن َق عَ ِت ِش َسشَن بُن مَ،
ِع يّّت !رَِكِس َش عََل َش دِ نَن ِع رَ، ٌ فٌر وُرِ ْكن «!نَ 41 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، سّرِّي َ ْمشٍْي، كَر نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي قَن نُ عَ مَيٍلٍٍق، ٍع نُ عَ
قََل، 42 َع» َ بَر مِِش فبّتٍّي رَِكِس، ْكْن عَ مُ َ ْنم عَ يّّت تَن .نَِكِسدٍ َيَِل عِسِر مَنّف َش مُ عَ رَ؟ عَ َش ٌ فٌر وُرِ ْكن نَ ٍب َي، عَلٌَك مُُش َش َل
عَ .رَ 43 عَ َ بَر عَ َشِشِل ِت عََل رَ، عَ مَن َق عَ قََل، ‹ٱ قِندِِش عََل َش دِ نَن ›.نَ يَْكِس، َش عَ رَقَنِش عََل مَ، عَ َش عَ «!رَِكِس 44 ُسوٍت
نَشٍٍي نُ بَنبَنِش عَ ّق مَ، ٍع قَن نُ عَِس ٌكنبٍِق نَ ِك .ّن

عَِس َش قَّش
مََرِك ٣٣؛ ١٥ ٬ ،٤١ لُِك ٤٤؛ ٢٣ ٬ ،٤٩ يَيَ ٢٨؛ ١٩ ٬ ٣٠

45 يَنِي تَِف، ِم دِ نََش ِسن بِْش بِرِن مَ لّيرِ َسشَن بُن .مَ 46 نَ وََشِت مَ، عَِس نََش فبٍلٍفبٍٍل ّسنّب رَ، ٍعلٌِي،» عٍلٌِي، َ لّم «َسبَشَتَنِ؟ نَ نَن
قَلَِش ٍع َش شُي، ٱ» مَرِِف عََل، ٱ مَرِِف عََل، ِع ٱ نَّبحِنِش مُنٍق «رَ؟ 47 مِِش نَشٍٍي نُ نَ نَا، ٍع ٌت عَ شُي مّ، ٍع نََش عَ قََل، َع» نَ عَننَِب
َ عٍلِي نَن «!ِشلٍِق 48 مِِش ندٍ نََش عَ ِف، عَ َس دُنٌكِب ِسن رَ ّوِن ْشّن ْشورَ، عَ عَ ٌس وُرِ دّ ِع، عَ َق عَ ِت عَِس ّب عَلٌَك عَ َش عَ .مِن
49 ْكْن بٌوٍرٍي نََش عَ قََل، ٌو» عَ ُل، وٌن َش عَ مٌَت َش عَننَِب َ عٍلِي قَمَ عَ «.رَِكِسدٍ 50 عَِس مَن نََش عَ شُي عٍِت ّسنّب رَ، عَ َق َ .لَاشِر

51 نَ وََشِت، دُِف ُشنفٍب نَشَن ِسنفَنِش ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ نََش عِبْو قِرِن نَ، كٍِل عَ قٍُف هَن عَ .لَاٍب بِْش نََش سّرّن، فّمٍّي نََش عِبْو،
52 فَبُرٍِي قَن نََش .رَِب ّسنِيّنتْي لَاشِرَِش فبٍفٍب نََش كٍِل قَّش مَ، 53 ٍع مِِن فَبُرٍِي .كُي عَِس ٌت كٍِل قَّش مَ، ٍع ٌس ّن َسلَمُ، دَرِ تَا ّسنِيّنِش
كُي، ٍع َق مِِن مِِش وُيَِش .مَ 54 ْسورِ مَنّف نُن عَ بٌوٍر ْسورٍِي نَشٍٍي نُ عَِس َكنتٍَق، ٍع ٌت بِْش َش سّرّنِي ٌت، عَ نُن نَشَن نََب عَِس قََش
تّمُي، ٍع نََش فَاُش ِك قَنِي، ٍع عَ قََل، نْنِد» نَن عَ رَ يَِت، عََل َش دِ نَن نُ ِي شّّم «!رَ

55 فِّن وُيَِش قَن نُ نَ نَا، ٍع ندٍدِ مَكُيَِش عَِس يِرٍ رَ، ٍع ِي ٍق بِرِن َ .مَتٌم ٍع نُ َ بَر َ بِر عَِس قْْش رَ كٍلٍِق فَلٍِل بِْش مَ، ٍع نُ عَ .مَِل 56 َ يَم مَرِ
مَفِدَلََك نُ نَ ٍع َي مَ، عَ نُن َ مَرِيَم يَِك نُن يُسُُق نَف، عَ نُن ٍسبٍدٍ َش دٍِي .نَف
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عَِس َش مََرفَّت
مََرِك ٤٢؛ ١٥ ٬ ،٤٧ لُِك ٥٠؛ ٢٣ ٬ ،٥٦ يَيَ ٣٨؛ ١٩ ٬ ٤٢

57 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس، مَتٍَك عَرِ بَننَمِِش ندٍ نََش َق نَشَن نُ ِشِل .يُسُُق عَِس َبِرّ قْشِر ندٍ نَن نُ عَ قَن .نَ 58 عَ نََش ِسَف ثِلَِت يِرٍ، عَ عَِس قُرٍ
مَشَندِ عَ .مَ ثِلَِت نََش يَامَرِ ِق ٍع َش عَ ٌس عَ ِي .رَ 59 يُسُُق نََش عَِس قُرٍ تٌنٌف، عَ عَ مَقِلِن َكسَنٍف قَنِي كُي، 60 عَ عَ بّّل فَبُرِ نّيّن كُي،
نَشَن نُ فٍِش فّّم كُي عَ تَن يُسُُق .ّب عَ ٌت فّّم ُشنفٍب َمحِندِفِلِن، عَ عَ ْدْش فَبُرِ دّ مَ، عَ نََش .ِسَف 61 َ يَم مَرِ مَفِدَلََك نُن بٌوٍر َ يَم مَرِ نُ نَ نَا،
ٍع ْدْشِش فَبُرِ َي .رَ

ْسورٍِي تٍِق عَِس َش فَبُرِ َكنتَدٍ
62 مَلَُب لْشْي سٍٍي رَقََل لْشْي كٍُي عَِب، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن ّسنٍِي قَرِ نََش ِسَف ثِلَِت ٍ .يِر 63 ٍع نََش عَ مٍَسن عَ ّب، َمنّف،» مُُش رَتُِش عَ

مَ ِي وٍُل قَّل، ٍينُن ب عَ َش قََش، عَ عَ قََل ّن، ِش‹ َسشَن دَنِف َشنِب، ٱ َ كٍلِم ّن قَّش ›.مَ 64 نَ كُي، ِع َش يَامَرِ ِق عَ َش فَبُرِ َش مََكنَت
هَن عَ ِش َسشَن ندٍ، عَلٌَك عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َق عَ قُرٍ ُمحَ، ٍع َق عَ قََل َحمَ ّب، عَ› َ بَر كٍِل قَّش ‹.مَ َش نَ َس رََب، وٍُل ْدنشْي دَنفِمَ ّن وٍُل
ِسنٍف «.رَ 65 ثِلَِت نََش ٍع يَاِب، َعَو،» ٱ َ بَر ْسورٍِي ٌس وٌ .ِي وٌ َس فَبُرِ مََكنَت عَْل وٌ مَ وَ عَ ْشن مَ ِك «.نَّش 66 ٍع نََش ِسَف، ٍع َس
تْنشُمَ َس فّّم مَ نَشَن نُ نَ فَبُرِ دّ مَ، عَلٌَك َش فَبُرِ َق َس رَِب، عَ َ كٌلٌنم .ّن ٍع نََش ْسورٍِي ُل نَا، نَ َكنتٍَق .رَ

28
عَِس َش مَرَكٍِل قَّش مَ
مََرِك ١؛ ١٦ ٬ ،١٠ لُِك ١؛ ٢٤ ٬ ،١٢ يَيَ ١؛ ٢٠ ٬ ١٠

1 مَلَُب لْشْي كٍُي عَِب، َسندٍ لْشْي ُسبَّش مَ، َ مَرِيَم مَفِدَلََك نُن بٌوٍر مَرِيَمَ، ٍع نََش ِسَف فَبُرِ .مَتٌدٍ 2 نَ تّمُي، بِْش نََش سّرّن ّسنّب رَ، ِ مَ بَر
مَرِِف َش مَلٍّك ندٍ نُ َ بَر ٌ فٌر كٍِل ٌكوٍر، عَ فّّم َمحِندِفِلِن، عَ عَ َب فَبُرِ دّ مَ، عَ َق ْدْش عَ .قَرِ 3 مَلٍّك نُ َ يَنبَم عَْل ٍسيَمَْكنِي، عَ َش ٌسسٍٍي نُ قِيّش
.قْين 4 ْسورِ نَشٍٍي نُ نَ َكنتٍَق، ٍع نََش فَاُش هَن ٍع سّرّن، ٍع ُل عَْل .قَشَمِشٍِي 5 ْكْن مَلٍّك نََش عَ مٍَسن فِنٍّي ّب، ٌو» نََش فَاُش، ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن
وٌ نَ عَِس نَن قٍنٍق، ٍع نَشَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ 6 عَ مُ ٍب، عَ َ بَر كٍِل قَّش مَ، عَْل عَ عَ قََل ِك .نَّش وٌ َق، وٌ عَ مٌَت عَ نُ َسِش .دّننَّش
7 وٌ مَن َش ِسَف مَقُرٍن، وٌ َس عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، عَ‹ َ بَر كٍِل قَّش .مَ عَ نَ ِسفٍَق وٌ َي رَ .فَلٍِل وٌ عَ َ تٌم مّننِ ‹.ّن عَ تَن نَن نَ ِك، ٱ َ بَر
عَ رَفبِلٍن وٌ «.مَ

8 فِنٍّي نََش ٍع ُشلُن، ٍع كٍِل فَبُرِ يِرٍ، فَاشُي نُن ّسيوّ فبٍفٍب رَ، ٍع ِسَف ٍع ِف رَ نَ ِشبَارُ مٍَسندٍ عَِس َبِرٍّي قْشِر .ّب 9 ْكْن عَِس نََش ٍع رَلَن،
عَ ٍع ّشيُب، ٌو» َ «.مَم ٍع ٌت ٍع مٌَس عَ رَ، ٍع نََش ُسيِدِ عَ ّب، ٍع عَ َسنيٍِي .ُسُش 10 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» نََش .فَاُش وٌ َس عَ قََل
ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي ّب ٍع َش ِسَف .فَلٍِل ٍع ٱ َ تٌم مّننِ «.ّن

ْسورٍِي نُن يُوِِق ُكنتِفٍِي وٍُل َشبٍُق
11 فِنٍّي نُ ِسفٍَق تّمُي نَّش، ْسورِ ندٍ نَشٍٍي نُ فَبُرِ َكنتٍَق، ٍع نََش ٌس تَا .كُي ٍق نَشَن بِرِن نََب، ٍع نََش َس عَ دّنتّّف سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي .ّب

12 نٍٍي نُن قٌرٍِي قَن ٌت ٍع مَلَن ٍ يِر كٍرٍن، ٍع نََش نَّت تٌنٌف، ٍع ْكبِرِ فبٍفٍب ِق ْسورٍِي مَ 13 ِي يَامَرِ رَ، ٌو» َش ِي نَن قََل، عَِس‹ َبِرٍّي قْشِر نَن
َق كْي رَ، ٍع عَ قُرٍ َ ُمح مُُش نُ نَ ِشٍق تّمُي ‹.نَّش 14 َش عَ َس ِل ٌمَِن ف نََش ِي ٍق مّ، مُُش َس َ يّنم ْو عَ ّب عَلٌَك ٍسٍس نََش وٌ «.ٌت 15 نَ
كُي، ْسورٍِي نََش ْكبِرِ ُسُش، رَ ٍع ٍق بِرِن نََب عَْل عَ قَلَِش ٍع ّب ِك .نَّش نَ مٍَسنِي نََش يٍنٍسن ّي يُوِقٍِي .تَِف هَن ٌت نَ ٍق .مّمَ

عَِس ّشيرََي قٍِق عَ َبِرٍّي قْشِر مَ
مََرِك ١٤؛ ١٦ ٬ ،١٨ لُِك ٣٦؛ ٢٤ ٬ ،٤٩ يَيَ ١٩؛ ٢٠ ٬ ،٢٣ تَرُشُي ٦؛ ١ ٬ ٨

16 عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُن كٍرٍنِيٍي نََش ِسَف فَلٍِل بِْش مَ، ٍع ٍت َ فٍي قَرِ عَِس دّننَشَن مٍَسن ٍع .ّب 17 ٍع ٌت عَ ٌت، ٍع نََش ُسيِدِ عَ ّب، ْكْن ٍع
مَن نُ .ِسيّكِش 18 عَِس نََش عَ مٌَس ٍع رَ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ّسنّب» بِرِن َ بَر ٌس ٱ ِي رَ ٌكوٍر نُن َ دُِنح .مَ 19 نَ كُي، وٌ َش ِسَف، وٌ َس
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ِس بِرِن قِندِ ٱ َبِرٍّي قْشِر .رَ وٌ َش ٍع ُشنَش ٍي ْشورَ بََب عََل، عَ َش دِ، نُن عَ َشِشِل ّسنِيّنِش ِشِل .رَ 20 وٌ َش ٍع ِنَكن ت ٱ َ م يَامَرِ بِرِن .نَبَتُدٍ وٌ
عَ مٌَت، ٱ نَ وٌ ّق مَ تّمُي بِرِن، هَن َ دُِنح «.رَْحنِي
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عِنيَِل عَِس
عَننَِب مَرَِك نَشَن ّسبِّش

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
َابُي كِت نَشَن ِشِل ِعنِيَل» «عَِس، عَ ْدْش نَاِن نَ عَ .رَ ّ نَمِْحنم نَاِن نَن عِنيَِل عَِس َش تَرُشُي ّسّب عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ ٍع ِشِل ّن

مَتِيُ، مَرَِك، لُِك، نُن َ .يَي
عَننَِب مَرَِك ِي َابُي كِت ّسّب ّن ّح تٌنٌف َسشَن ْحنْدن عَِس قََش .َشنِب عَ نََش عَِس َش دُِنحّءِفِرِ بِرِن مٍَسن عَلٌَك مِشٍِي َش عَ كٌلٌن، عَ

عَِس قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن .نَ عَ عَ ّسّب فِرِّك شُي ّن، ْكْن مُُش َ بَر عَ مَدَنِف ٌسٌس شُي رَ عَلٌَك ٌسسٌي َقَن ْنم عَ قَهَامُدٍ عَ قَنِي .رَ
عَِس َش كَابَنٌَك فبٍفٍب ّسبِّش ِي َابُي كِت كُي عَلٌَك مِِش َش عَ ّسنّب كٌلٌن، عََل نَشَن قِِش عَ .مَ عَ مٍَي قُرٍ َلَن ي َ ر ّن، عَ ِحنّن رَفبِلٍن مِشٍِي

قْْش .رَ عَننَِب مَرَِك َ بَر وَ مِشٍِي َش عَِس َش شَرَنِي قَن .كٌلٌن عَِس ٌت مِشٍِي شَرَن عََل َش مٍَسنِي رَ، ٍع نََش عَ كٌلٌن، عَ عَ نْندِ يَِت يَِت نَن
.مَ َكوَندِ عَ ْدنشْي رَ، ِي َابُي كِت دّنتّّف سَمَ عَِس قََش ِك نَّش، عَ مَن كٍلِِش قَّش مَ ِك .نَّش

نَ بِرِن َ ْنم قَهَامُي قِدٍ وٌن مَ، وٌن َش عَ كٌلٌن ندٍ نَ عَِس .رَ عَ لْننِ نَشَن قِِش وٌن مَ ِي َابُي كِت كُي، عَ َ ْنم وٌن مَلِدٍ وٌن مَ دُِنحّءِفِرِ كُي، عَ مَن
َ ْنم وٌن مَلِدٍ َ .عَلِفِيَم عََل َش عَ ٌس رَ وٌن َشِشِل .مَ .عَمَِن

عِنيَِل عَِس
عَننَِب مَرَِك نَشَن ّسبِّش

عَننَِب َ يَي َكوَندِ تٍِق
ُ مَتِي ١؛ ٣ ٬ ،١٢ لُِك ١؛ ٣ ٬ ٢٢

1 عِنيَِل عَِس قّْل نَن َي، نَشَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٍق مٍَسنمَ، نَشَن قِندِِش عََل َش دِ .رَ 2 عَ ّسبِّش عَننَِب عٍسَِي َش َابُي كِت
كُي،
ٱ» قَمَ ٱ َ م َ ّشير َسنبَدٍ رَ ِع َي رَ،
عَ َش َ كِر رَبْو ِع .ّب
3 عَ عَ شُي َ عِتٍم فبٍنفبٍرٍن يِرٍ،
وٌ› َ كِر يَءِلَن مَرِِف ّب،
وٌ َسنكِرٍَي مَتِنِشن عَ َي «‹.رَ
4 نَ كُي، َ يَي ُشنَش نََش ٌت فبٍنفبٍرٍنِي .مَ عَ نُ َكوَندِ َ ِتم مِشٍِي ّب، ٍع َش ٍع ُشنَش ٍي ْشورَ تُوِب رَ، عَلٌَك عََل َش ٍع َش يُنُبٍِي .َشقَرِ 5 يُدَيَكٍَي
نُن َسلَمَُك دَرِ بِرِن نُ ِسفَمَ عَ ٍ .يِر ٍع نُ ٍع َش يُنُبٍِي َ مٍَسنم ّكّن مَ، َ يَي قَن نُ ٍع ُشنشَمَ يُرُدّن شُرٍ .ْشورَ 6 ْحشّْم َشٍب َ دٌنم نَن نُ رَفٌرٌِش َ يَي مَ،
بّلِّت ِ كِر دَاِش نُ شِرِِش عَ .تَِف عَ نُ َ بَلٌم َكتٌي نُن وَُل كُِم نَن .نَ 7 عَ نُ َكوَندِ ِتمَ، عَ نُ عَ قََل، نََشن» قَمَ قَدٍ ٱ َشنِب رَ، نَ ّسنّب فٌب ٱ

تَن .ّب نَ بِنّي مُ نَ ٱ تَن ِي رَ، ٱ َحن َش ٱ قٍلٍن عَ َش َسنكِرِ لُوِت يَِت ُلُندٍ .ق 8 ٱ تَن َ بَر وٌ ُشنَش ٍي ْشورَ، ْكْن عَ تَن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن
ٌ مَ نَفٌر وٌ «.مَ

عَِس ُشنشٍَق
ُ مَتِي ١٣؛ ٣ ٬ ،١٧ لُِك ٢١؛ ٣ ٬ ،٢٢ يَيَ ٣٢؛ ١ ٬ ٣٤
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9 نَ وََشِت مَ، عَِس نََش َق كٍِل نَسَرِّت، فَلٍِل بِْش مَ، َ يَي نََش عَ ُشنَش يُرُدّن شُرٍ .ْشورَ 10 عَ قّّق ٍت ٍي ْشورَ تّمُي نَّش، عَ نََش ٌكوٍر ٌت

رَِب رَ، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر عَ مَ عَْل .فَنّب 11 شُي ندٍ نََش مّ كٍِل ٌكوٍر مَ، عَ عَ مٍَسن، ٱ» َ م دِ مَشَنُِش نَن نَ ِع .رَ ِع ٱ ّكنّنِش ِك
قَنِي «.رَ

ٍسنتَّن َكتٍَق عَ َش عَِس رَتَنتَن
ُ مَتِي ١؛ ٤ ٬ ،١١ لُِك ١؛ ٤ ٬ ١٣

12 نَ َشنِب عََل َشِشِل نََش عَِس َشنِن فبٍنفبٍرٍنِي .مَ 13 ِش تٌنٌف نَاِن بُن مَ، عَ نُ نَ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ، ٍسنتَّن نُ َكتٍَق عَ .رَتَنتَندٍ وَُل ُسبٍٍي نُ نَ
.نَا ـٍكٍّي مَل نََش عَ بُن .ِت

عَِس َش وَِل قّْل نُن عَ َبِرّ قْشِر ِسنٍفٍي
ُ مَتِي ١٢؛ ٤ ٬ ،٢٢ لُِك ١١؛ ٥— ١٤؛ ٤

14 َ يَي َس َشنِب فٍيِل، عَِس نََش ِسَف فَلٍِل بِْش مَ عََل َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندِ .رَ 15 عَ نُ عَ مٍَسنمَ، َوَشِت» ُسفَندِِش َ بَر عَ ِل، عََل َش
مَنّفَي نِينِ َ بَر ّ .مَكْر وٌ تُوِب، وٌ َل عََل َش ِشبَارُ قَنِي «.رَ

16 عَ ٌت نُ دَنفٍِق فَلٍِل بَا دّ رَ، عَ نََش ِسمْن نُن عَ ُشنيَ عَندٍِر ٌت، ٍع يّّل وٌلٍِق، ِ مَ بَر يّّشسُشُيٍي نَن نُ ٍع .رَ 17 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو»

َ بِر ٱ قْْش .رَ تّمُي دَنفِِش، وٌ نُ يّّش نَن ْستْمَ، ْكْن يَْكِس ٱ عَ َ نِيَم وٌ َش نُ مِشٍِي نَن ْسْت ٱ «.ّب 18 ٍع نََش ٍع َش يّلٍّي ُل نَ كٍرٍن نَ، ٍع َ بِر
عَِس قْْش .رَ 19 ٍع ٌت دَنِف نَ رَ دٌندٌرٌنِت، عَ نََش ٍسبٍدٍ َش دِ يَِك نُن عَ ُشنيَ َ يَي ٌت، ٍع نُ نَ يّلٍّي مَّدفٍّق ٍع َش ُكنكُي .كُي 20 عَِس نََش
ٍع ِشِل كٍرٍن نَ، ٍع قَن نََش ٍع بََب ٍسبٍدٍ نُن وَلـِكٍّي ُل ُكنكُي كُي، ٍع َ بِر عَِس قْْش .رَ

عَِس ِحنّن كٍرٍِق
لُِك ٣١؛ ٤ ٬ ٣٧

21 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٌس ُ .َكثّرّنَم مَلَُب لْشْي مَ، عَِس نََش ٌس َسلِدٍ كُي، عَ َكوَندِ ِت .قْْل 22 مِشٍِي نََش كَاَب عَ َش شَرَنِي مَ،
ِ مَ بَر عَ مُ نُ لُِش عَْل ٍع َش سّرِّي َ .ْمشٍْي كَر عَ تَن نُ َ يّنم ْو مَنّف ّسنّب نَن .نَ 23 نَ وََشِت يَِت، شّّم ندٍ ِحنّن نُ نَشَن قْْش رَ، عَ نََش ْسنشْي
رٍَت قْْل ٍع َش َسلِدٍ بَنِش كُي، 24 ِعَس» نَسَرّتَِك، ِع وَِش مُنٍس ْشن مَ مُُش ّب؟ ِع قَِش مُُش ْسنتْدٍ ّن؟ ٱ عَ كٌلٌن مِِش نَشَن لَنِش ِع .مَ
عََل َش ّسنِيّنتْي نَن نَ ِع «.رَ 25 عَِس نََش يّن ْو عَ مَ عَ شْرْشْي رَ، ِع» ِ .َسبَر فبِلٍن ِي شّّم قْْش «.رَ 26 ِحنّن نََش شّّم رٍَكتُن عَ رَ، عَ ْسنْش،
عَ َق فبِلٍن عَ قْْش .رَ 27 بِرِن دّ نََش عِشَرَ، ٍع نُ َق ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ُمنٍس» ِي ِك؟ شَرَنِي نّيّن عَ نُن !ّسنّب هَِل ِحننٍّي، عَ ٍع مَ، يَمَرِ ٍع عَ شُي
«.رَبَُت 28 عَ مُ ُب، عَ ِشِل نََش دِن فَلٍِل بِْش ٍ يِر بِرِن .نَ

عَِس ِسمْن بِتَنِي نُن مَ قُرٍ فبٍفٍب َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١٤؛ ٨ ٬ ،١٧ لُِك ٣٨؛ ٤ ٬ ٤١

29 ٍع ٌت مِِن َسلِدٍ كُي، عَِس نُن يَِك نُن َ يَي نََش ِسَف ِسمْن نُن عَندٍِر .ْشنِي 30 ِسمْن بِتَنِي َ فِنّم نُ َسِش، عَ قٍَت .وٌلٍنِش ٍع نََش عَ َش ٍق
قََل عَِس ّب كٍرٍن .نَ 31 عَِس نََش عَ مٌَس فِّن رَ، عَ عَ بّلّّش ُسُش، عَ عَ .رَكٍِل قُرٍ نََش عَ ّبحِن، عَ نََش ٍع بُن ِت .قْْل

32 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس، ٌسٍف نََش دَُل، مِشٍِي نََش َق مٍَي قُرٍ بِرِن نَ عَ ْشن، عَ نُن ِحننٍّي بِرَِش نَشٍٍي قْْش .رَ 33 تَا بِرِن نََش ٍع مَلَن نَادّ .رَ 34 عَ
نََش مَ قُرٍ فبٍفٍب َلَن، ي َ ر قُرٍ ْموِل وُيَِش نُ نَشٍٍي .مَ عَ نََش ِحنّن فبٍفٍب قَن كٍرِ مِشٍِي قْْش رَ، ْكْن عَ مُ تِن ِحننٍّي َش يّن، ْو ِ مَ بَر ٍع نُ عَ .كٌلٌن

عَِس َكوَندِ تٍِق فَلٍِل بِْش مَ
ُ مَتِي ،٢٣؛ ٤ لُِك ٤٢؛ ٤ ٬ ٤٤



مَرَِك 2:17 47 مَرَِك 1:35
35 ُسبَّش مَ، عَِس نََش كٍِل، عَ نََش مِِن وَُل ِع عََل .مَشَندِدٍ 36 ِسمْن نُن عَ بٌوٍرٍي َي ٌكٌت نََش ْم عَِس .قٍندٍ 37 ٍع ٌت عَ ٌت، ٍع نََش

عَ قََل عَ ّب، ِبِرن» نَ ِع «.قٍنٍق 38 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌون» شّي تَا فبّتٍّي نَشٍٍي نَ ٍب َبِلِنِي ر عَلٌَك ٱ َش َكوَندِ رََب مّننِ قَن، ِ مَ بَر ٱ قَِش نَ
نَن «.مَ 39 عَ نََش ِسَف فَلٍِل بِْش بِرِن مَ، عَ نُ َكوَندِ ِت ٍع َش َسلِدٍ بَنشٍِي كُي، عَ نُ ِحننٍّي قَن كٍرِ مِشٍِي قْْش .رَ

ُكّن َكنِي َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١؛ ٨ ٬ ،٤ لُِك ١٢؛ ٥ ٬ ١٤

40 ُكّن َكنِي ندٍ نََش َق عَِس يِرٍ، عَ عَ ِشنِب ِسن عَ بُن مَ، عَ عَ مَيَندِ، َش» ِع تِن، ِع َ ْنم ٱ «.نَّسنِيّندٍ 41 عَِس نََش ِكنِِكِن عَ .مَ عَ نََش
عَ بّلّّش عِتََل، عَ عَ َس ُكّن َكنِي مَ، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» .تِنِش ِع َش «.ّسنِيّن 42 ُكّن قُرٍ نََش َب شّّم مَ كٍرٍن نَ، عَ نََش .ّسنِيّن 43 عَِس
ٌت عَ رَفبِلٍن، عَ نََش عَ مَتِنتِن عَ رَ 44 ِي مٍَسنِي رَ، ِع» نََش ِي ٍق قََل مِِش ٌي .ّب ِسَف ِع َس ِع يّّت دّنتّّف سّرّّشدُّب ّب، ِع سّرّّش
َب ِع َش ّسنِيّنِي َش ٍق رَ، عَْل عَننَِب مُنَس عَ يَمَرِِش ِك .نَّش نَ مَ قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ نَن نَ ٍع «.ّب 45 ْكْن شّّم ٌت ِسَف، عَ نََش ٌس ِي ٍق
تَِف َبٍَق ر بِرِن ّب، عَ نُ عَ ِشبَارُ رَيٍنٍسن .ّي نَ نََش عَ َ نِي عَِس مُ ْن ٌسدٍ تَا كُي ْسنْن ّكّن .مَ ٌق عَ ٌت نُ َس َ لُم تَا قَرِ مَ مِِش ٌي مُ َسبَتِِش
.دّننَّش مِشٍِي قَن نُ َ كٍلِم يِرٍ بِرِن قٍَق رَ عَ ٍ .يِر

2
نَمَّت َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١؛ ٩ ٬ ،٨ لُِك ١٧؛ ٥ ٬ ٢٦

1 ِش ندٍٍي ٌت دَنِف، عَِس مَن نََش فبِلٍن َكثّرّنَمُ، مِشٍِي َق عَ مّ عَ عَ نَ .بَنِش 2 َحمَ فبٍفٍب نََش َق عَ يِرٍ، بَنِش كُي نََش رٍَق، تِدٍ نََش
ْحن تَندٍ بِرِن .مَ عَِس نََش ٍع َكوَندِ عََل َش مٍَسنِي .رَ 3 مِِش ندٍٍي نََش َق نَمَّت رَ عَِس .ْشن شّّم نَاِن نَن نُ عَ .َشنِنٍق 4 ْكْن َحمَ ٌت نُ
فٌب، ٍع مُ نُ َ ْنم ٍع مَكْرّدٍ عَِس .رَ نَ كُي، ٍع نََش بَنِش قَرِ ٍ يِر ندٍ مََب عَِس .يَءِلَنِي ٍع نََش نَمَّت ٌ رَفٌر مّننِ رَ عَ َش َسدٍ .قَرِ 5 عَِس ٌت ٍع َش
َ دَنشَنِي ٌت، عَ نََش عَ قََل نَمَّت ّب، ٱ» َ م دِ، ِع َش يُنُبٍِي َ بَر «.َشقَرِ 6 سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍٍي نُ ْدْشِش نَا، ٍع نََش ٍع َشِشِل رَّحرّ، 7 ِي» َ يّنم ْو
ِي ْموِل رَ مُنٍق رَ؟ عَ نَ عََل ْستٍْق رَ ّن ِي !ِك ندٍ َ ْنم يُنُبٍِي َشقَرِدٍ، بٍَق عََل كٍرٍن «نَ؟ 8 عَِس نََش ٍع َش َمحْشُنِي كٌلٌن عَ َشِشِل مَ كٍرٍن .نَ عَ
نََش عَ قََل ٍع ّب، ُمنٍق» َ ر ِي َمحْشُنِي ْموِل نَ وٌ ّ ْبح مَ؟ 9 يّنِي ْو مُندُن ْسونّيَ، عَ قَلٍَق ِي نَمَّت ّب، ِع‹ َش يُنُبٍِي َ بَر ‹َشقَرِ، كَ عَ قَلٍَق عَ ّب،
كٍِل،› ِع َش َسدٍ تٌنٌف، ِع ؟‹ّحرّ 10 ٱ َش عَ مٍَسن وٌ ّب عَ مَ عَدَ َش دِ َ ْنم يُنُِب َشقَرِدٍ َ دُِنح «.مَ عَِس نََش عَ مٍَسن نَمَّت ّب، 11 ٱ» نَّش ِع
ّب، كٍِل، ِع ِع َش َسدٍ تٌنٌف، ِع ِسَف ِع «.ْشنِي 12 عَ نََش كٍِل كٍرٍن نَ، عَ عَ َش َسدٍ تٌنٌف، عَ مِِن بِرِن َي .شْرِ َحمَ بِرِن دّ نََش عِشَرَ، ٍع
نُ َق عََل مَتْْش، َهن» ٌت مُُش ِسنٍف مُ نُ ِي ْحنْدن «.ٌت

لٍوِ بِرٍَق عَِس قْْش رَ
ُ مَتِي ٩؛ ٩ ٬ ،١٣ لُِك ٢٧؛ ٥ ٬ ٣٢

13 عَِس مَن نََش ٌ فٌر بَا دّ .رَ َحمَ بِرِن نََش َق عَ يِرٍ، عَ نُ ٍع .َكوَندِ 14 عَ ٌت نُ دَنفٍِق، عَ نََش عَلَِق َش دِ لٍوِ ٌت، عَ ْدْشِش دُوِت .مَِشلِدٍ
عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ِبَر» ٱ قْْش «.رَ لٍوِ نََش كٍِل، عَ َ بِر عَ قْْش .رَ

15 لْْش ندٍ عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نُ نَ ٍع دّفٍٍق لٍوِ .ْشنِي دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْي فبٍفٍب قَن نُ نَ، ٍع بِرِن نُ ٍع دّفٍٍق ٍ يِر كٍرٍن، ِ مَ بَر نَ مِِش
ْموِل وُيَِش نُ َ بَر َ بِر عَِس قْْش .رَ 16 سّرِّي َ ْمْش كَر نَشٍٍي نُ نَ ّسنٍِي قَرِ َي مَ، ٍع ٌت عَِس ٌت عَ دٍّف رَ ٍع نُن دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْيٍي، ٍع نََش
عَ َبِرٍّي قْشِر مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر عَِس نُن دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْيٍي ٍع دّفٍمَ ٍ يِر «كٍرٍن؟ 17 عَِس ٌت نَ مّ، عَ نََش ٍع يَاِب، ِمِش» َلَنِش ي هَِي مُ نَ
سٍرَِب .مَ مَ قُرٍ نَن هَِي نَ عَ .مَ ٱ ُ م قَِش تِنِشنتْيٍي َش .ِشلِدٍ ٱ قَِش يُنُبِتْيٍي نَن «.ِشلِدٍ

عَِس مَشْرِنٍق ُسنِي مَ
ُ مَتِي ١٤؛ ٩ ٬ ،١٧ لُِك ٣٣؛ ٥ ٬ ٣٩



مَرَِك 3:16 48 مَرَِك 2:18
18 عَننَِب َ يَي َبِرٍّي قْشِر نُن ّسنٍِي قَرِ ٌت نُ نَ ُسنِي، مِشٍِي نََش َق عَِس مَشْرِندٍ، ُمنٍق» َ ر َ يَي َبِرٍّي قْشِر نُن ّسنٍِي قَرِ َبِرٍّي قْشِر ُسنِي ُسشُمَ، ْكْن

ِع فبٍٍي تَن مُ «ُسنمَ؟ 19 عَِس نََش ٍع يَاِب، ِفنٍّقنِي» َش قُتِشِرِ ُشلُنِي، عَ بٌوٍرٍي َ ْنم ُسنِي ُسشُدٍ عَ نَ ٍع ّق مَ تّمُي نَّش؟ َش ٍع نُن فِنّقٍنِي نَ عَ
رَ، ٍع مُ َ ْنم .ُسندٍ 20 لْشْي قَمَ، فِنّقٍنِي َ بَم ّن ٍع َي .مَ نَ وََشِت تَن، ٍع ُسنِي ُسشُمَ .ّن 21 مِِش ٌي مُ دُِف قٌرِ َ لٌنثٌم دُِف نّيّن رَ، َش نَ مُ عَ رَ نَ
دُِف نّيّن ُشنتُنِي دُِف قٌرِ عِبّندُنمَ، دُِف عِبْو دَنِف عَ ِسنٍف .رَ 22 مِِش ٌي مَن مُ ّوِن نّيّن سَمَ لّّب قٌرِ كُي، َش نَ مُ عَ رَ نَ ّوِن نّيّن نَ قُنُت،
ّوِن لّّب قٌرِ َ بُلَم .ّن نَ كُي، ّوِن ٌي، لّّب ٌي، عَ َكنِي َ فَنم ّن ٍع بِرِن .نَ عَ لَن ّن ّوِن نّيّن َش َس لّّب نّيّن نَن «.كُي

مَلَُب لْشْي َش سّرِّي
ُ مَتِي ١؛ ١٢ ٬ ،٢١ لُِك ١؛ ٦ ٬ ١١

23 مَلَُب لْْش ندٍ، عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نُ ّحرٍّق َ َسنكِر مَ شٍّي .تَِف ٍع ٌت نُ دَنفٍِق، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش مّنِف تْنسْي ندٍ َب .قْْل 24 نَ كُي،
ّسنٍِي قَرِ نََش يّن ْو عَِس ّب، ُمنٍق» َ ر ٍع نَ مَلَُب لْشْي سّرِّي «مَتَندٍِق؟ 25 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» ُ م نُ عَ شَرَن َ دَوُد نَشَن نََب كَامّ ٌت عَ
ُسُش، عَ تَن نُن نَشٍٍي نُ نَ عَ قْْش رَ؟ 26 عَ ٌس ّن عََل َش بَنِش كُي، عَبِيَتَرِ نُ قِندِِش سّرّّشدُّب ُكنتِِف رَ تّمُي نَّش، عَ تَاِم دٌن نَشَن قِِش
عََل مَ، عَ ندٍ ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر قَن ِي رَ، هَِل عَ ٌت مُ نُ دََش مِِش ٌي َش نَ دٌن، ٌق «.سّرّّشدُبٍّي 27 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َملَُب»

لْشْي نَ مِِش نَن ّب، مِِش َش مُ دَاِش مَلَُب لْشْي .ّب 28 نَ كُي، مَ عَدَ َش دِ قِندِِش مَرِِف نَن نَ هَِل مَلَُب لْشْي ُشن «.مَ

3
ٍق قَنِي َبٍَق ر مَلَُب لْشْي مَ
ُ مَتِي ٩؛ ١٢ ٬ ،٢١ لُِك ٦؛ ٦ ٬ ١١

1 عَِس مَن نََش ٌس َسلِدٍ .كُي عَ نََش شّّم ندٍ ِل نَا، نَشَن بّلّّش تُوِش عَ .مَ 2 ّسنٍِي قَرِ نُ ٍع َي تِِش عَِس رَ ٍع َش عَ مٌَت َش عَ عَ َ َلَنم ي َ ر
مَلَُب لْشْي مَ، عَلٌَك ٍع َش ْن عَ كَلَمُدٍ ٍق ندٍ .مَ 3 عَِس نََش عَ قََل شّّم ّب نَشَن بّلّّش تُوِش عَ مَ، ٍكِل،» ِع َق ِت ٍب، َحمَ «.تَِف 4 عَ نََش ٍع
مَشْرِن، َع» دََش ٍق قَنِي نَن َش رََب مَلَُب لْشْي، كَ ٍق حَاِش؟ نِي رَِكِسٍق نَن دََش كَ نِي «ْسنتٍْق؟ ْكْن مِِش ٌي مُ عَ .يَاِب 5 عَِس ْشنِْش
نََش ٍع مٌَت، عَ ّ ْبح تْوْرِش ِك قَنِي ِ مَ بَر ِكنِِكنِتَرٍ نَن نُ ٍع .رَ عَ نََش عَ قََل شّّم ّب نَشَن بّلّّش تُوِش عَ مَ، ِع» بّلّّش «.عِتََل عَ نََش عَ عِتََل، عَ
بّلّّش نََش َلَن .ي 6 ّسنٍِي قَرِ نََش مِِن كٍرٍن نَ، ٍع تَن نُن هٍرٌدٍ َبِرٍّي قْشِر نََش َس مَلَنِي رََب عَِس ِشِل .مَ ٍع نََش َ كِر قٍن قْْل عَِس قَشٍَق .مَ

َحمَ مَلَنٍق عَِس يِرٍ
ُ مَتِي ٢٣؛ ٤ ٬ ،٢٥ ١٥؛ ١٢ ٬ ،١٦ لُِك ١٧؛ ٦ ٬ ١٩

7 عَِس نََش كٍِل نَا ٍع نُن عَ َبِرٍّي، قْشِر ٍع نََش ِسَف بَا دّ .رَ َحمَ فبٍفٍب نََش َ بِر ٍع قْْش رَ كٍلٍِق فَلٍِل، يُدََي، 8 َسلَمُ، دَرِ ٍميَ، عِدُ يُرُدّن نَاكِرِ،
عَ نُن ٍ تِر نُن ِسْدن ِلِنيٍِي .نَب َحمَ نُ َ بَر عَ مّ عَِس نُ نَ قٍٍي نَشٍٍي َبٍَق .ر نَ نَن عَ ٌت ٍع فبٍفٍب نََش َق عَ .يِرٍ 9 عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٍع
َش ُكنكُي ندٍ شِرِ عَ ّب بَا دّ رَ، عَلٌَك َحمَ نََش َق عَ .ّشتّن 10 ِ مَ بَر عَ ٌت نُ َ بَر مِِش فبٍفٍب َلَن، ي َ ر مٍَي قُرٍ بِرِن نُ َ َكتَم ٍع َش ٍع بّلّّش دِن عَ .رَ
11 ِحننٍّي نّّق عَِس ٌت، ٍع نُ َ مَ بِر عَ بُن مَ، ٍع نُ فبٍلٍفبٍٍل، َعَل» َش دِ نَن نَ ِع «.رَ 12 ْكْن عَِس نََش تْنِي ْدْش ٍع مَ ٍع نََش مِشٍِي رَكٌلٌن عَ
َش ٍق .مَ

عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِن ُسفَندٍِق
ُ مَتِي ١؛ ١٠ ٬ ،٤ لُِك ١٢؛ ٦ ٬ ١٦

13 نَ َشنِب، عَِس نََش ٍت َ فٍي .قَرِ عَ نََش مِشٍِي ِشِل عَ وَِش نَشٍٍي ْشن، ٍع قَن نََش َق عَ ّق .مَ 14 عَ نََش َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِن ُسفَندِ، عَلٌَك
ٍع َش ُل عَ ّسيِت مَ، عَ مَن َش ٍع شّي َكوَندِ َبَدٍ، ر 15 عَ مَن َش ّسنّب ِق ٍع مَ ِحنّن كٍرٍِق رَ مِشٍِي قْْش .رَ 16 عَ مِِش ُق نُن قِرِن نَن ُسفَندِ؛



مَرَِك 4:12 49 مَرَِك 3:17
ِسمْن، عَ نَشَن ِشِل َس ثِيّرِ، 17 يَِك، ٍسبٍدٍ َش دِ، نُن يَيَ، يَِك ُشنيَ، عَ نََش ِي قِرِنِيٍي قَن ِشِل َس بٌوَنٍرٍِف، نَ نَن قَلَِش ٍسَسِرنِي» َش ،«دٍِي

18 عَندٍِر، قِلُِث، بَرٌتٌلٌمٍ، مَتِيُ، تٌمَِس، عَلَِق َش دِ يَِك، تَدٌَي، ِسمْن َانَك، كَن 19 نُن َ ِس يُد ِيٌِت عِِسكَر نَشَن عَِس يَنَق، عَ عَ َس مِِش ٌكبٍِي .بّلّّش
َشِشِل ّسنِيّنِش ْستٍْق رَ
ُ مَتِي ٢٢؛ ١٢ ٬ ،٣٣ لُِك ١٤؛ ١١ ٬ ،٢٣ ١٠؛ ١٢

20 نَ َشنِب، ٍع نََش فبِلٍن بَنِش، ْكْن َحمَ مَن نََش ٍع مَلَن ٍع ٍ .يِر ٍع َحن مُ ْن ٍع .دّفٍدٍ 21 عَِس َش مِشٍِي ٌت عَ مّ، ٍع نََش ِسَف عَ قْْش
رَ، ِ مَ بَر ٍع نُ عَ قَلٍَق، َع» َ بَر «.دَُش

22 سّرِّي َ ْمْش كَر نَشٍٍي كٍِل َسلَمُ، دَرِ نٍٍي قَن نُ عَ قَلٍَق، َع» ِحننٍّي مَ كٍرِ ِحنّن مَنّف بّلّّسبُُل نَن َسابُي «.رَ 23 عَِس نََش ٍع ِشِل، عَ تَاِل
َس ٍع ّب، ٍسنتَّن» َ ْنم ٍسنتَّن كٍرِدٍ؟ 24 َش حَمَّن عَ يّّت فٍرٍ لَنتَرٍَي كُي، نَ حَمَّن مُ َ .َشنم 25 َش دٍنبَيَ قَن عَ يّّت فٍرٍ لَنتَرٍَي كُي، نَ دٍنبَيَ مُ َ .َشنم
26 ٍسنتَّن قَن، َش عَ عَ يّّت فٍرٍ لَنتَرٍَي كُي، عَ َش ٍق َ بَر ْحن، عَ عَ يّّت َ َكنَم .ّن 27 وٌ َش عَ كٌلٌن، مِِش ٌي مُ َ ْنم ٌسدٍ َ ّسنبّم َش بَنِش كُي، عَ
عَ هَرٍِف َب عَ ِي رَ، َش عَ مُ عَ شِرِ .ِسندٍن نَ تّمُي، عَ َ ْنم ّن عَ هَرٍِف بِرِن «.ُمحَدٍ

28 ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، عََل دِّحمَ ّن مَدٍِي عَدَ َش يُنُِب نُن ْستْي مَرَ بِرِن مَ، 29 ْكْن مِِش نَشَن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْستْمَ، رَ نَ يُنُِب تَن
مُ َ ْنم َشقَرِدٍ نَ َكنِي ّب «.عَبَدَن 30 عَِس ِي ٍق بِرِن مٍَسن ّن ٍع ّب، ِ مَ بَر ٍع نُ عَ قَلٍَق ّن، ِحنّن» َكنِي نَ عَ «.رَ

عَِس َش دٍنبَيَ
ُ مَتِي ٤٦؛ ١٢ ٬ ،٥٠ لُِك ١٩؛ ٨ ٬ ٢١

31 عَِس نَف نُن عَ ُشنيَ ّشمّمٍَي نََش َق، ٍع ِت تَندٍ، ٍع مِِش شّي عَِس .ِشلِدٍ 32 َحمَ نُ ْدْشِش عَِس َبِلِنِي .ر ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، ِع»

نَف نُن ِع ُشنيٍَي نَ تَندٍ، ٍع مَ وَ وٌ َش دّ َ «.مَسَر 33 عَِس نََش ٍع يَاِب، نٍد» قِندِِش ٱ نَف نُن ٱ ُشنيٍَي «رَ؟ 34 عَ نََش عَ َي رٍَف مِشٍِي تَِف
نَشٍٍي نُ ْدْشِش عَ َبِلِنِي، ر عَ َق عَ مٍَسن، َع» مٌَت، ٱ نَف نُن ٱ ُشنيٍَي نَن .َي 35 مِِش ٌي نَشَن عََل وَْشنٍق رَبَمَ، نَ َكنِي نَن قِندِِش ٱ َ ُشني
ّشمّمَ، ٱ مَافِّن، نُن ٱ نَف «.رَ

4
ّش رَوَِل َش تَاِل
ُ مَتِي ١؛ ١٣ ٬ ،٢٣ لُِك ٤؛ ٨ ٬ ١٥

1 عَِس مَن نََش َكوَندِ ِت قْْل بَا دّ .رَ َحمَ فبٍفٍب ٌت ٍع مَلَن، عَ نََش َس ْدْش ُكنكُي كُي، َحمَ نََش ُل بَا دّ .رَ 2 عَ نََش ٍق وُيَِش مٍَسن
ٍع ّب تَالٍِي .رَ عَ َش َكوَندِ كُي، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، 3 ٌو» وٌ تُِل .مَِت ّش رَوَِل ندٍ نَن مِِن َسنِس شْرِ .فَرَنسَندٍ 4 عَ ٌت نُ َسنِس شْرِ
فَرَنسَنمَ، شْرِ ندٍٍي نََش َ بِر َ َسنكِر ْشن، ْشنٍِي نََش َق، ٍع ٍع دٌن .فبِِك 5 شْرِ ندٍٍي قَن نََش َ بِر فّّم يِرٍ، بّنّد ُ م فٌب .دّننَّش نٍٍي نََش بَُل مَقُرٍن نَ، ِ مَ بَر
نَ بّنّد مُ .تِلِن 6 ْكْن ٌسٍف ٌت ْشْن، نَ َسنسٍِي نََش رَفَن، ٍع َ شَر فبٍن، ِ مَ بَر َسنٍك مُ نُ نَ ٍع .ّب 7 َسنِس شْرِ ندٍٍي قَن نََش َ بِر تُنٍب ُكنسٍِي
.تَِف تُنٍب ُكنسٍِي نََش فٌب، ٍع َسنسٍِي عِّشتّن، ٍع ٍع َكَن، ٍع مُ بٌِف ٌي .مِِن رَ 8 َسنِس شْرِ ندٍٍي قَن نََش َ بِر بّنّد قَنِي .مَ نَ شْرٍِي تَن، ٍع كٍرٍن
كٍرٍن بِرِن َسنسٍِي نََش تْنسْي مِِن، رَ ندٍٍي نََش شْرِ تٌنٌف َسشَن نَمِِن، ندٍٍي شْرِ تٌنٌف ٍسننِ، ندٍٍي شْرِ «.كّمّ 9 نَ َشنِب، عَ نََش عَ مٍَسن، َش»

وٌ تُِل ٍق مّمَ، وٌ وٌ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي «.رَ
10 عَِس ٌت ُل عَ َشِت مَ، عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي عَ نُن نَشٍٍي نُ نَ عَ َبِلِنِي، ر ٍع نََش عَ مَشْرِن عَ َش تَالٍِي .مَ 11 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب،

َعَل» َ بَر قَهَامُي ِق وٌ مَ وٌ َش عَ َش مَنّفَي نِينِ فُندٌ كٌلٌن، ْكْن مِِش فبّتٍّي تَن ٍق بِرِن مّمَ تَاِل يّنيٍِي ْو نَن نَ، 12 عَلٌَك
ٍع‹ َش ٍق ٌت عَ قَنِي رَ، ْكْن ٍع نََش عَ .عِفّب
ٍع َش ٍق مّ عَ قَنِي رَ، ْكْن ٍع نََش عَ .قَهَامُ
نَ رَبَِش ّن عَلٌَك ٍع نََش َق ٍع َي رَقِندِ عََل مَ، عََل َق دِّح ٍع «‹.مَ
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13 عَ نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» ٌت مُ َق ِي تَاِل كُي كٌلٌنِش، وٌ تَاِل فبّتٍّي َ كٌلٌنم دِ؟ 14 ّش رَوَِل نَشَن َسنِس شْرِ فَرَنسَنمَ، عَ َ مَنِي مِِش رَ نَشَن عََل

َش مٍَسنِي .مَ َكوَندِ 15 مِِش ندٍٍي مَنِيَِش نَ َسنِس شْرٍِي رَ نَشٍٍي َ بِر َ كِر .ْشن ٍع نّّق عََل َش مٍَسنِي مّ، ٍسنتَّن عَ َب ٍع َشِشِل .مَ 16 َسنِس
شْرِ نَشٍٍي َ بِر فّّم يِرٍ، نٍٍي مِسَالِِش مِشٍِي نَن نَ نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، ٍع عَ ُسُش مَقُرٍن ّسيوّ .رَ 17 ْكْن َسنٍك ٌت مُ نَ ٍع ّب، ٍع َش َ دَنشَنِي
مُ َ .بُم تْورّ نُن َحشَنَكّت نَ ٍع ِل عََل َش مٍَسنِي َش ٍق رَ، ٍع َ فبِلٍنم ّن عََل َش ٍق قْْش رَ كٍرٍن .نَ 18 َسنِس شْرِ نَشٍٍي َ بِر تُنٍب ُكنسٍِي تَِف،
نٍٍي مِسَالِِش مِشٍِي نَن نَ نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، 19 ْكْن ِي َ دُِنح ْكنتْقِِل، نُن نَاقُِل ْشِل، نُن ٍق فبّتٍّي ْشِل نَن ٍع ُسشُمَ هَن ٍع عََل َش مٍَسنِي
.ّبحِن نَ كُي، عََل َش مٍَسنِي مُ َ ْنم ٍع ّ ْبح .مَسَرَدٍ 20 َسنِس شْرِ نَشٍٍي َ بِر بّنّد قَنِي تَن مَ، نٍٍي مِسَالِِش مِشٍِي نَن نَ نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، ٍع مَن
عَ ُسُش، عَ ٍع ّ ْبح َ .مَسَر شْرِ كٍرٍن بٌِف تٌنٌف َسشَن نَمِنِمَ، ندٍٍي بٌِف تٌنٌف ٍسننِ، فبّتٍّي قَن بٌِف «.كّمّ

لَنثُي َش تَاِل
لُِك ١٦؛ ٨ ٬ ١٨

21 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، لَنثُي» َ ْنم ْدْشدٍ دٍٍب بُن مَ، َش نَ مُ َسدٍ بُن مَ؟ عَ مُ ْدشْمَ لَنثُي ْدْشٍس َش قَرِ؟ 22 ِ مَ بَر ٍس نَشَن بِرِن
نْشُنِش، ٌق عَ بِرِن َش .مَّكنّن ٍس نَشَن بِرِن قِندِِش فُندٌ رَ، ٌق عَ بِرِن َش َس ّكّن .مَ 23 َش وٌ تُِل ٍق مّمَ، وٌ وٌ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي «.رَ

24 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» وٌ ْحْش َس ٱ َ م مٍَسنِي .ْشن وٌ مَنِيٍَس نَشَن َ نَوَلِم بٌوٍرٍي ّب، نَ نَن َ نَوَلِم وٌ قَن ّب، عََل مَن ندٍ َس عَ
.ُشن 25 قَهَامُي َكنِي َش قَهَامُي ُشن مَسَمَ، ْكْن قَهَامُتَرٍ، هَِل عَ نَشَن دِ َمحْشُنِش عَ فٍب رَ، نَ قَمَ بَدٍ عَ ِي «.رَ

َسنِس شْرِ َش تَاِل
26 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن، َعَل» َش مَنّفَي مَنِيَِش شّّم نَن نَ نَشَن َسنِس شْرِ َ فَرَنسَنم ّش .مَ 27 َش عَ ِشٍق، َش عَ مُ ِشٍق، كْي نُن يَنِي،

َسنِس َ بُلَم ّن، عَ ٍت، ْكْن عَ تَن مُ عَ كٌلٌن نَ َ رَبَم .ِكيٌِك 28 بِْش نَن َسنِس ْممَ رَ عَ يّّت .مَ عَ َ بُلَم ّن ِسندٍن، عَ ٍت، عَ تْنسْي مِِن، عَ شْرِ
َق .رٍَق 29 عَ نّّق ْم، عَ َكنِي عَ َ َشبَم ّن، ِ مَ بَر عَ َشَب تّمُي َ بَر عَ «.ِل

ٌكندٍ شْرِ َش تَاِل
ُ مَتِي ٣١؛ ١٣ ٬ ،٣٥ لُِك ١٨؛ ١٣ ٬ ١٩

30 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن، ٌون» َ ْنم عََل َش مَنّفَي مِسَالِدٍ مُنٍس رَ؟ وٌن َ ْنم عَ َش ٍق مٍَسندٍ تَاِل يّنِي ْو مُندُن نَ؟ 31 عَ مَنِيَِش ٌكندٍ شْرِ نَن
.نَ عَ ّن سِمَ بِْش تّمُي نَّش، عَ شْرِ شُرُن بِْش َسنِس بِرِن ّب، 32 ْكْن َش عَ َ بَر بَُل، عَ قِندِ عَ رَ، عَ بِِل نُن عَ َسلٌنيٍِي َ فبٌم دَنفٍِق َسنِس بِرِن نَ،
ْشنٍِي نُ َق ٍع تّي َس عَ ْكن نَ، نِينِ بُن «.مَ

33 عَ نُ مِشٍِي مَ َكوَندِ ِي تَاِل يّنِي ْو ْموِل فبٍفٍب نَن نَ ٍع َشِشِل بّرّ َ .ر 34 عَ َحن مُ نُ مٍَسنِي ٌي َ ِتم ٍع ّب َش تَاِل دَاِش َش مَ .رَ ْكْن
َش ٍع نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ٌ دٌر َ بَر ُل عَ رَ، عَ نُ عَ بِرِن تَِف َ رَبَم ّن ٍع .ّب

عَِس قٌٍي بٍلٍبٍٍل رَشَرٍَق
ُ مَتِي ٢٣؛ ٨ ٬ ،٢٧ لُِك ٢٢؛ ٨ ٬ ٢٥

35 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس نَ لْشْي كٍرٍنِي، عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌون» شّي نَاكِرِ «.مَ 36 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش كٍِل َحمَ ُشن، ٍع عَِس َشنِن
ُكنكُي كُي عَ نُ نَشَن .كُي ٍع نََش ُكنكُي فبّتٍّي قَن .َشنِن 37 قٌٍي بٍلٍبٍٍل نََش كٍِل بَا مَ، ْمْرنِي نُ َق َس ُكنكُي .كُي 38 ْكْن عَِس تَن نُ نَ ِشٍق
ُكنكُي شْرّ رَ، عَ ُشنِي َسِش ُشنسٍَس .مَ عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َق عَ رَُشُن، ٍع عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » ِع مُ ْكنتْقِلِِش وٌن قَشٍَق «رَ؟ 39 عَِس
ٌت ُشُن، عَ نََش َشاّح قٌٍي مَ، عَ َق بَا يَمَرِ، !ُدنُد» ِع َ «!رَشَر قٌٍي نََش عِِت، بَا نََش َ رَشَر !يٍن 40 عَِس َق ٍع مَشْرِن، ٌو» فَاُشِش مُنٍق رَ؟ هَن
َي َ دَنشَنِي مُ نَ وٌ «ّب؟ 41 ٍع قَن نََش فَاُش ِك قَنِي، ٍع نُ عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، نٍد» لَنِش ِي مَ؟ هَِل قٌٍي نُن بَا، ٍع عَ شُي َ َبَتُم «.ر
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عَِس ِحننٍّي كٍرٍِق فَدَرَكَ قْْش رَ
ُ مَتِي ٢٨؛ ٨ ٬ ،٣٤ لُِك ٢٦؛ ٨ ٬ ٣٩

1 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َق نَاكِرِ مَ، َ فَدَر بِْش .مَ 2 عَِس ٌت ٌ فٌر ُكنكُي كُي، شّّم ندٍ نََش َق عَ رَلَندٍ، ِحنّن نُ نَشَن قْْش .رَ عَ نُ كٍلِِش
فَبُرٍِي يِرٍ، 3 ِ مَ بَر عَ نُ َسبَتِِش مّننِ .ّن مِِش ٌي مُ نُ َ ْنم عَ شِرِدٍ ْسنْن، هَِل يْلْنْشنِي َ .ر 4 َ َسني وُيَِش، ٍع نُ َ بَر وٍُر َلَن ب عَ َسنيٍِي مَ، ٍع يْلْنْشنِي َلَن ب
عَ بّلّشٍّي قَن .مَ ْكْن عَ نُ يْلْنْشنيٍِي َ بٌلٌنم ّن، عَ وٍُرٍي قَن بِرِن َ .عِفِر مِِش ٌي مُ نُ نَ نَا نَشَن َ ْنم عَ .رَ 5 كْي نُن يَنِي عَ نُ نَ فَبُرٍِي ٍ يِر ّن، عَ نُن
فٍيٍَي .قَرِ عَ نُ فبٍلٍفبٍلٍمَ، عَ نُ عَ يّّت مَْشْن فّّم .رَ

6 عَ ٌت عَِس ٌت كٍِل يِرٍ مَكٍُي، عَ نََش عَ ِف، عَ َس ُسيِدِ عَ .ّب 7 عَ نََش فبٍلٍفبٍٍل، ِعَس،» ِع تَن عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش دِ، ِع مَ وَ
مُنٍس ْشن مَ ٱ ّب؟ ٱ َ بَر ِع مَيَندِ عََل َش ٍق رَ، ِع نََش ٱ «.َحشَنَكَت 8 عَِس نُ َ بَر عَ يَمَرِ، ِع» تَن ِحنّن، فبِلٍن ِي شّّم قْْش «.رَ 9 عَِس مَن
نََش عَ مَشْرِن، ِع» ِشِل «دِ؟ عَ نََش عَ يَاِب، ٱ» ِشِل ّن فَِل، ِ مَ بَر مُُش فَِل نَن عَ «.رَ 10 عَ نََش عَِس مَيَندِ ِك قَنِي، عَ عَ نََش ٍع كٍرِ نَ
بِْش .مَ

11 ْشّس فَِل نُ نَ ٍع مَدٌنٍق دّ َ فٍي ندٍ .مَ 12 ِحننٍّي نََش عَِس مَيَندِ، ُمُش» َ ٌس ر ِي ْشسٍّي عَلٌَك مُُش َش ُل ٍع «.قٍَت 13 عَِس نََش .تِن
ِحننٍّي نََش فبِلٍن نَ شّّم قْْش رَ، ٍع ٌس .ْشسٍّي ْشسٍّي نََش ٌ فٌر ٍع ِف رَ تٍنتٍنِي رَ، ٍع ِسن بَا .مَ ٍع وُُل قِرِن نَن نُ عَ .رَ ٍع بِرِن نََش مَدَُل، ٍع .قََش

14 نَشٍٍي نُ نَ ْشسٍّي مَدٌنٍق، دّ ٍع نََش ٍع .ِف ٍع نََش َس نَ ٍق قََل تَاكٍَي نُن دَاَشكٍَي ّب، مِشٍِي قَن نََش ِسَف نَ ٍق .مَتٌدٍ 15 ٍع ٌت عَِس يِرٍ
ِل، ٍع نََش نَ شّّم ٌت ِحنّن فَِل نُ نَشَن قْْش رَ، عَ ْدْشِش، ٌسٍس رَفٌرٌِش عَ مَ، عَ َ بَر َشِشِل .ْسْت نَ نََش ٍع .فَاُش 16 نَشٍٍي نُ َ بَر عَ ٌت عَِس
ِحننٍّي كٍرِِش شّّم قْْش رَ ِك نَّش، عَ نُن نَشَن نََب ْشسٍّي رَ، ٍع نََش عَ تَِف رََب ٍع بِرِن .ّب 17 نَ َشنِب، نَاكٍَي نََش ٌس عَِس مَيَندٍِق عَلٌَك عَ
َش كٍِل ٍع َش بِْش .مَ

18 عَِس ٌت نُ بَِكٍق ُكنكُي كُي، ِحننٍّي نُ شّّم نَشَن قْْش رَ، عَ نََش عَِس مَيَندِ عَ ٍع بِرِن َش ُل عَ .رَ 19 ْكْن عَِس مُ تِن، عَ عَ قََل عَ
ّب، فِبلٍن» ِع ْشنِي، ِع َش مِشٍِي ٍ .يِر َس دّنتّّف َس ٍع ّب، مَرِِف ٍق نَشَن بِرِن نَبَِش ِع ّب، عَ نُن عَ ِكنِِكنِِش ِع مَ ِك «.نَّش 20 شّّم نََش
ِسَف، عَ َس نَ بِْش عَِس قْْل، نَشَن ِشِل تَا .ُق عَِس نَشَن بِرِن نَبَِش عَ ّب، عَ نََش عَ تَِف رََب نَاكٍَي ّب، بِرِن نََش .كَاَب

مّدِ فِنّدِ رَكٍلٍِق قَّش مَ

نُن فِّن فبّّت َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١٨؛ ٩ ٬ ،٢٦ لُِك ٤٠؛ ٨ ٬ ٥٦

21 عَِس مَن ٌت فِرِ ِ نَاكِر مَ ُكنكُي كُي، َحمَ فبٍفٍب نََش ٍع مَلَن عَ ٍ يِر بَا دّ .رَ 22 َسلِدٍ يَرٍرَِت ندٍ نََش َق عَ ْشن نَشَن ِشِل ُ .يَيِر عَ ٌت عَِس
ٌت، عَ نََش ُسيِدِ عَ .ّب 23 عَ نََش عَ مَيَندِ ِك قَنِي، ٱ» َ م دِ فِّن نَ عَ نِي !مَفَفٍَق يَندِ، َق ِع َق ِع بّلّّش َس عَ مَ عَلٌَك عَ َش َلَن، ي عَ َش
«.ِكِس 24 عَِس نََش ِسَف عَ قْْش .رَ َحمَ فبٍفٍب قَن نََش َ بِر عَِس قْْش رَ، ٍع نُ َق عَ .ّشتّن

25 فِّن ندٍ نُ نَ ٍع َي مَ نَشَن َش كٍِك وَِل مُ نُ عَ َ عِتِم ّح ُق نُن قِرِن بُن .مَ 26 عَ نُ َ بَر تْوْر سٍرَِب وُيَِش ِي، عَ عَ هَرٍِف بِرِن ٌس ٍع ِي
رَ، ْكْن عَ مُ .قَِس عَ َش قُرٍ ُشن نُ مَسَمَ نَن .تُي 27 عَ ٌت نُ َ بَر عَِس َش ٍق مّ، عَ نََش ٌس َحمَ تَِف، عَ َق عَِس َشنِب رَ، عَ عَ بّلّّش دِن
عَ ََش دٌنم .رَ 28 ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر عَ قََل عَ يّّت ّب، َش» ٱ ْن ٱ بّلّّش دِندٍ عَِس ََش دٌنم رَ فبَنسَن، ٱ َ َلَنم ي «.ّن 29 عَ َش كٍِك وَِل نََش دَن كٍرٍن
نَ، عَ نََش عَ كٌلٌن عَ قٍَت مَ عَ عَ َ بَر َلَن .ي 30 عَِس نََش عَ كٌلٌن كٍرٍن نَ عَ ّسنّب ندٍ َ بَر مِِن عَ قٍَت ِي كَابَنٌَك رَبٍَق .رَ عَ نََش عَ َي رَقِندِ
َحمَ مَ، عَ مَشْرِنِي ِت، نٍد» عَ بّلّّش دِنِش ٱ َ م َ دٌنم «رَ؟ 31 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» ُ م َحمَ تٌِش ٍع ِع ّشتّنٍق ِك نَّش؟ ِع مَن نُ َق
مَشْرِنِي ِت، › ندٍ دِنِش ٱ «›نَ؟ 32 ْكْن عَِس نََش عَ َي رٍَف عَ َش عَ َكنِي .كٌلٌن
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33 فِّن ٌت عَ كٌلٌن ٍق نَشَن عَ ْستِْش، عَ نََش فَاُش هَن عَ .سّرّن عَ نََش ُسيِدِ عَِس ّب، عَ نْندِ بِرِن قََل عَ .ّب 34 عَِس نََش عَ قََل فِّن

ّب، ٱ» َ م دِ، ِع َش َ دَنشَنِي َ بَر ِع َلَن ي َ .ر ِسَف ْبحَّس كُي، ِع َش تْورّ َ بَر َب ِع «.مَ
35 عَِس ٌت نُ يّنٍق، ْو مِِش ندٍٍي نََش َق كٍلٍِق َسلِدٍ يَرٍرَِت ْشنِي، ٍع عَ قََل عَ ّب، ِع» َش دِ فِّن َ بَر .قََش هَِل ِع مُ َ ْمْش كَر تْوْر «.ْسنْن

36 ْكْن عَِس مُ ٍع شُي .دَنشُن عَ نََش عَ قََل َسلِدٍ يَرٍرَِت ّب، ِع» نََش .فَاُش ِع تَن َش َل عََل رَ «.تُن 37 عَِس مُ تِن مِِش ٌي َش َ بِر عَ
قْْش رَ، ٌق ثِيّرِ، يَِك، نُن يَيَ، يَِك َ .ُشني 38 ٍع ٌت َسلِدٍ يَرٍرَِت ْشنِي ِل، عَِس نََش مِشٍِي ِل، ٍع وٍَق، ٍع .فبٍلٍفبٍلٍٍق 39 عَ ٌت ٌس بَنِش كُي، عَ
نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» وٍَق مُنٍق رَ؟ وٌ َ فبٍلٍفبٍلٍم مُن مَ؟ ِي مّدِ دِ مُ .قَشَِش عَ نَ ِشٍق «.ّن 40 ْكْن ٍع تَن نََش ٌس عَ .مَيٍلٍٍق

عَِس ٌت ٍع بِرِن نَمِِن، عَ نََش ٌس مّدِ دِ َسِش دّننَّش، عَ تَن نُن عَ َبِرٍّي، قْشِر عَ نُن دِ بََب، نُن عَ .نَف 41 عَِس نََش عَ ُسُش عَ بّلّّش مَ،
عَ عَ قََل عَ ّب، تَلَِت» .«كُِم نَ نَن قَلَِش ٍع َش شُي، مّدِ،ِفنِّد » ٱ نَّش ِع ّب، «!كٍِل 42 مّدِ فِنّدِ نََش كٍِل كٍرٍن نَ، عَ عَ .ّحرّ عَ ّح ُق نُن
قِرِن نَن نُ عَ .رَ نَشٍٍي نُ نَ، ٍع نََش كَاَب ِك قَنِي، ٍع بِرِن دّ نََش َ .عِشَر 43 عَِس نََش عَ مَتِنتِن ٍع رَ، عَ ٍع نََش ِي ٍق تَِف رََب مِِش ٌي .ّب

عَ نََش عَ قََل ٍع ّب ٍع َش دٌنٍس ِق تّمّدِ .مَ

6
نَسَرّتِكٍَي تٌندٍِق لَدٍ عَِس رَ
ُ مَتِي ٥٣؛ ١٣ ٬ ،٥٨ لُِك ١٦؛ ٤ ٬ ٣٠

1 عَِس نََش كٍِل مّننِ، عَ ِسَف عَ ْشنِي، عَ ْمِش .دّننَّش عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َ بِر عَ قْْش .رَ 2 مَلَُب لْشْي، عَ نََش مِشٍِي َكوَندِ قْْل َسلِدٍ .كُي
مِِش فبٍفٍب نََش عَ شُي .مّ ٍع دّ نََش عِشَرَ، ٍع ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، نٍد» ِي مٍَسنِش ِي ّب؟ عَ لْننِ مُندُن ْستِْش ِي ِك؟ عَ نِْش ِي كَابَنٌَك قٍٍي َبَدٍ ر
دِ؟ 3 كَمُّدرِ َش مُ عَ رَ، َ مَرِيَم َش دِ؟ يَِك، يُسُُق، يُدَ، نُن ِسمْن تَارَ َش مُ عَ رَ؟ عَ ُشنيَ فِنّمٍَي قَن مُ نَ وٌن َي مَ «ٍب؟ نَ كُي، ٍع مُ َل عَ رَ،
ٍع ْشْن عَ .مَ

4 عَِس قَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، نَِمْحنّم» ِنيَِش ب ٍ يِر بِرِن، ٌق عَ ْشنِي، عَ ِبٌوٍرٍي، بَر نُن عَ نفَشَكٍرٍنِيٍي «.تَِف 5 عَِس مُ ْن كَابَنٌَك ٌي َبَدٍ ر نَا،
ٌق عَ ٌت عَ بّلّّش َس مَ قُرٍ كٍرٍن كٍرٍن مَ، عَ ٍع َلَن ي َ .ر 6 عَِس نََش كَاَب ٍع َش دَنشَنِيَتَرٍَح .مَ

عَِس عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي ّشيٍق
ُ مَتِي ٥؛ ١٠ ٬ ،٤٢ لُِك ١؛ ٩ ٬ ٦

7 عَِس نََش عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي ِشِل، عَ ٍع شّي قِرِن قِرِن .نَ عَ نََش نْي ِق ٍع مَ ٍع َش ْن ِحننٍّي كٍرِدٍ مِشٍِي قْْش .رَ 8 عَ نََش عَ قََل ٍع
ّب، ٌو» نََش ٍسٍس َشنِن وٌ ُشن مَ، هَِل تَاِم، فبْنْقي، نُن .ْكبِرِ وٌ ُشِل فبَنسَن نَن .َشنِن 9 وٌ َسنكِرٍِي ٌس، ْكْن وٌ نََش َ دٌنم قِرِن َشنِن وٌ «.ُشن
10 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» نَ ٌس بَنِش نَشَن كُي، وٌ َش يِفَِي مّننِ ّن هَن وٌ ِسفَمَ ٍ يِر فبّّت تّمُي .نَّش 11 َش مِِش ندٍٍي تٌندِ وٌ ّسنّدٍ، رَ ٍع مُ ٍع
تُِل مَِت وٌ رَ، وٌ ّن َ كٍلِم نَا، وٌ َش مّننِ بّنّد رَْكنْكن وٌ َسنيٍِي رَ، عَ َش قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ رَ ٍع ّب، وٌ َ بَر ٍع َبٌٌل «.ر

12 نَ كُي، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف َكوَندِ تِدٍ مِشٍِي ّب عَلٌَك ٍع َش .تُوِب 13 ٍع نََش ِحننٍّي كٍرِ مِِش فبٍفٍب قْْش .رَ ٍع نََش ٍ تُر َس مَ قُرٍ
فبٍفٍب مَ، ٍع ٍع َلَن ي َ .ر

عَننَِب َ يَي َش قَّش
ُ مَتِي ١؛ ١٤ ٬ ،١٢ لُِك ٧؛ ٩ ٬ ٩

14 فَلٍِل مَنّف هٍرٌدٍ نََش ِي ٍق مّ، ِ مَ بَر عَِس ِشِل نُ َ بَر ٍت، عَ دِن يِرٍ بِرِن .نَ ندٍٍي نُ عَ قَلَمَ، يََي» ُشنَش نَن كٍلِِش قَّش .مَ نَ نَن عَ تٌِش
نْي نَ عَ ِي عَ َش كَابَنَكٌي «.رََب 15 فبّتٍّي قَن نُ عَ قَلَمَ، َعننَِب» َ عٍلِي نَ عَ «.رَ ندٍٍي قَن نُ عَ قَلَمَ، نَِمْحنّم» نَن عَ رَ نَشَن لُِش عَْل ّ نَمِْحنم
«.دَنفِشٍِي 16 ْكْن هٍرٌدٍ ٌت عَِس َش ٍق مّ، عَ نََش عَ قََل، ٱ» َ يَي نَشَن ُشنِي بٌلٌن، نَ نَن كٍلِِش قَّش «.مَ
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17 عَ نَ قََل ّن، ِ مَ بَر عَ تَن هٍرٌدٍ يَِت نَن مِشٍِي شّي َ يَي ُسشُدٍ، يْلْنْشنِي َش َس عَ مَ، عَ َش َس فٍيِل هٍرٌدِيَِس َش ٍق رَ، عَ تَارَ قِلُِث َش فِّن،

هٍرٌدٍ نَشَن .ْدْش 18 َ يَي نُ عَ َ قَلَم هٍرٌدٍ ّب، َع» ُ م دََش ِع َش ِع تَارَ َش فِّن «.تٌنٌف 19 نَ نََش عَ َ نِي َ يَي نََش رَحَاُش هٍرٌدِيَِس مَ، عَ نََش وَ
عَ َش قَّش .ْشن ْكْن عَ قََش قّيرّ مُ نُ نَ عَ ّب، 20 ِ مَ بَر هٍرٌدٍ مُ نُ سَمَ ُسو َ يَي .رَ عَ نُ عَ كٌلٌن مِِش نَ عَ رَ، نَشَن تِنِشن، عَ مَن .ّسنِيّن نَ نَ
عَ تٌِش، عَ نُ عَ َ .مََكنتَم هٍرٌدٍ نُ عَ تُِل َ ِتم َ يَي رَ تّمُي نَّش، عَ نُ َ ْكنتْقِلِم عَ َش يّنِي ْو رَ، ْكْن عَ مَن نُ رَقَن عَ مَ عَ َش نُ عَ تُِل مَِت عَ .رَ

21 لْْش ندٍ، هٍرٌدِيَِس نََش قّيرّ ْسْت َ يَي قَشٍَق .مَ هٍرٌدٍ نََش حّلِّشن ُشلُنِي ِت عَ ِ بَر لْشْي عِفبِلٍنِي َش ٍق .رَ عَ نََش مِِش بِنٍيٍي ِشِل، عَ َش
ْسورٍِي َش مَنّفٍي، عَ نُن فَلٍِل بِْش مِِش .ُشنفبٍٍي 22 هٍرٌدِيَِس َش دِ فِّن ٌت ٌس مّننِ، عَ قَرٍ بٌرٌن مِشٍِي ّب، عَ نََش رَقَن هٍرٌدٍ نُن عَ َش ْشحٍّي
.مَ مَنّف نََش عَ قََل ِي مّدِ فِنّدِ ّب، ِع» َ مَ و نَشَن ٌي ْشن، عَ قََل ٱ ّب ٱ َش عَ ِق ِع «.مَ 23 عَ نََش عَ كَِل، عَ عَ قََل عَ ّب، ِع» نَ نَشَن
ٌي مَشْرِن ٱ مَ، ٱ نَ سٌمَ ّن ِع ِي رَ، هَِل عَ قِندِ ٱ َ م مَنّفَي ّسيِت «.رَ 24 مّدِ فِنّدِ نََش مِِن عَ َس عَ نَف مَشْرِن، َع» لَن ٱ َش مُنٍس مَشْرِن عَ
«مَ؟ عَ نَف نََش عَ يَاِب، يََي» «.ُشنِي 25 مّدِ فِنّدِ نََش عَ ُشلُن مَقُرٍن ِسفٍَق مَنّف يِرٍ، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» َ مَ و عَ ْشن مَ ّن، ِع َش َ يَي ُشنِي
ٌس ٱ ِي رَ ثِلٍِت مَ كٍرٍن «.نَ 26 مَنّف نََش نِمَِس نَ مَ ِك قَنِي، ْكْن عَ َش مَرَكَِل نُن عَ َش ْشحٍّي َش ٍق رَ، عَ مُ ْن تٌندِدٍ عَ .ّب 27 عَ نََش
ْسورِ شّي كٍرٍن نَ، عَ َش َس َق َ يَي ُشنِي .رَ ْسورِ نََش ِسَف فٍيِل كُي، عَ َس َ يَي ُشنِي بٌلٌن عَ دّ .ِع 28 عَ نََش َق عَ ُشنِي رَ ثِلٍِت مَ، عَ نَ ٌس
مّدِ فِنّدِ ِي .رَ مّدِ فِنّدِ قَن نََش عَ َشنِن عَ نَف ْشن .مَ 29 َ يَي َبِرٍّي قْشِر ٌت ِي ٍق مّ، ٍع نََش َس عَ قُرٍ تٌنٌف، ٍع عَ .رَفََت

عَِس دٌنٍس قٍِق شّّم مِِش وُُل ُسوِل مَ
ُ مَتِي ١٣؛ ١٤ ٬ ،٢١ لُِك ١٠؛ ٩ ٬ ١٧

30 ّشيرٍَي مَن نََش نَرَلَن عَِس .يِرٍ ٍع ٍق نَشٍٍي رََب، ٍع َكوَندِ نَشٍٍي ِت، ٍع نََش عَ بِرِن دّنتّّف َس عَ .ّب 31 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌون»

شّي يِرٍ مَدُندُِش عَلٌَك وٌن دٌرٌ َش ُل يِرٍ كٍرٍن، وٌ َش وٌ «.مَلَُب عَ نَ قََل ّن، ِ مَ بَر مِشٍِي َش َق نُن ِسّف فٌب ٍع ٍ .يِر ٍع َحن مُ َنُ ْنم ٍع يّّت ْستْدٍ،
ٍع َش ٍع .دٍّف 32 نَ كُي، ٍع نََش بَِك ُكنكُي كُي، ٍع دٌرٌ َش ِسَف وَُل .ِع

33 مِِش وُيَِش نََش ٍع ٌت ِسَف رَ، ٍع نََش ٍع .كٌلٌن ٍع فبٍفٍب نََش كٍِل نَ تَاٍي، ٍع ٍع ِف ٍع َسنِي رَ هَن ٍع تَن ِسنٍف َس ٌس عَِس نُن عَ
َبِرٍّي قْشِر نُ ِسفٍَق .دّننَّش 34 عَِس ٌت ٌ فٌر ُكنكُي كُي، عَ نََش َحمَ فبٍفٍب ٌت .نَا عَ نََش ِكنِِكِن ٍع مَ، ِ مَ بَر ٍع نُ لُِش ّن عَْل يّشّي نَشٍٍي َ مََكنتَم
مُ .نَ عَ نََش ٍع َكوَندِ قْْل ٍق فبٍفٍب .رَ

35 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس قْْل، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع مٌَس عَِس رَ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ٌون» نَ وَُل ّن ِي ِك، كْي قَن َ بَر .ٌس 36 َحمَ رَيٍنٍسن عَلٌَك ٍع
َش ِسَف تَاٍي نُن دَاشٍَي نَشٍٍي نَ ٍب َبِلِنِي، ر ٍع َش َس دٌنسٍٍي َ «.سَر 37 ْكْن عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» تَن َش دٌنٍس ٌس ٍع «.ِي ٍع تَن نََش عَ
قََل عَ ّب، َش» مُُش َس تَاِم َ سَر ِي َحمَ بِرِن ّب، نَ ْكبِرِ ِسفَمَ هَن وَلِّك َش كٍِك ٌسلٌمَسَشَن «!سَرٍ 38 عَ نََش ٍع مَشْرِن، تَاِم» ِ يٍر نَ وٌ ِي
رَ؟ وٌ َس نَ «.مٌَت ٍع ٌت عَ مٌَت، ٍع نََش عَ يَاِب، تَاِم» ُسوِل، عَ نُن يّّش «.قِرِن

39 عَ نََش يَامَرِ ِق مِِش بِرِن مَ، ٍع َش ٍع ٌ مَفٌر ٍع ُشنّد ُشنّد مَ ٌحوٍف ِشندٍ .قَرِ 40 نَ كُي، مِشٍِي نََش ِسَف ْدْش رَ ٍع كّمّ كّمّ نُن ٍع تٌنٌف
ُسوِل ُسوِل .مَ 41 عَِس نََش نَ تَاِم ُسوِل نُن نَ يّّش قِرِن تٌنٌف، عَ عَ َي رٍَت ٌكوٍر مَ، عَ َق عََل نُوَِل .َس عَ نََش تَاِمٍي عِفِرَ، عَ َق عَ ٌس عَ
َبِرٍّي قْشِر ِي رَ، ٍع َش ٍع عِتَشُن َحمَ .مَ عَ نََش نَ يّّش قِرِنِيٍي قَن عِتَشُن بِرِن .مَ 42 َحمَ بِرِن نََش ٍع دٍّف هَن ٍع .َس وَ 43 تَاِم نُن يّّش ْدنشْي
ٌت مَتٌنٌف، دٍٍب ُق نُن قِرِن نَن .نٍَق 44 مِِش نَشٍٍي تَاِم دٌن، شّّم وُُل ُسوِل نَن نُ ٍع .رَ

عَِس ّحرٍّق ٍي قَرِ
ُ مَتِي ٢٢؛ ١٤ ٬ ٣٣

45 نَ َشنِب، عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٍع َش بَِك ُكنكُي كُي، ٍع فِرِ ِ نَاكِر .مَ ٍع َش ِسَف عَ َي رَ بٍتٍسَيِدَ، عَ تَن َش نُ َحمَ .رَفبِلٍن
46 عَ ٌت ّف عَ ُحنفُدٍ َحمَ مَ، عَ نََش ٍت عََل مَشَندِدٍ َ فٍي .قَرِ
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47 كْي ٌت ٌس، ُكنكُي نُ نَ بَا .تَِف عَِس كٍرٍن نَن نُ نَ شَرٍ .مَ 48 عَ نََش عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت ٍع نَ تْوْرٍق عَ حَاِش رَ لَاَل بَدٍ، ِ مَ بَر قٌٍي َي

نُ رَقِندِِش ٍع .مَ ُسبَّش، عَِس نََش َق عَ َبِرٍّي قْشِر مَ، عَ ّحرٍّق بَا .قَرِ عَ فٍب مُ نُ لُِش عَ َش دَنِف ٍع رَ، 49 ٍع َق عَ ٌت ّحرّ رَ ٍي .قَرِ ٍع
نََش عَ َمحْشُن تُبَرِ رَ، ٍع ْسنشْي رٍَت، 50 ِ مَ بَر ٍع بِرِن نُ عَِس تٌِش، ٍع بِرِن .فَاُشِش ْكْن عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب كٍرٍن نَ، ٌو» نََش ْكنتْقِِل،
ٱ تَن نَن عَ .رَ وٌ نََش «.فَاُش 51 عَِس نََش ٍت ٍع َش ُكنكُي كُي، قٌٍي قَن نََش عَ َ .رَشَر ٍع بِرِن نََش كَاَب، ٍع دّ َ .عِشَر 52 ٍع مُ نُ تَاِمٍي َش
كَابَنٌَك ٍق قَهَامُِش، ِ مَ بَر ٍع َشِشِل مُ نُ .رَبِِش

عَِس مَ قُرٍ فبٍفٍب َلَنٍق ي َ ر فٍنٍسَرٍِت
ُ مَتِي ٣٤؛ ١٤ ٬ ٣٦

53 ٍع ٌت ّف بَا عِفِرِدٍ، ٍع نََش ٌس فٍنٍسَرٍِت بِْش، ٍع ُكنكُي شِرِ .نَا 54 ٍع ٌت ٌ فٌر ُكنكُي كُي، مِشٍِي نََش عَِس كٌلٌن كٍرٍن نَ، 55 ٍع نََش نَ
بِْش بِرِن .عَِس ٍع نُ عَِس ِشِل مّمَ دّدّ، ٍع نُ قَمَ ٍع ِف رَ مٍَي قُرٍ رَ عَ ْشن، ٍع َسِش ٍع َش َسدٍٍي .مَ 56 عَِس نُ سٌمَ دَاَش نُن تَا ٌي كُي،
مِشٍِي نُ مٍَي قُرٍ سَمَ عَ َي رَ ٍ يِر مَّكنّنشٍِي، ٍع عَ مَيَندِ ٍع َش ٍع بّلّّش دِن عَ َش َ دٌنم َسنبُنِي فبَنسَن .نَ مَ قُرٍ بِرِن نَشٍٍي نَ رََب، ٍع بِرِن نََش َلَن .ي

7
عََل َش سّرِّي نُن مَ عَدَ َش نَامُنِي
ُ مَتِي ١؛ ١٥ ٬ ٢٠

1 ّسنٍِي قَرِ نََش ٍع مَلَن عَِس يِرٍ، ٍع نُن سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍٍي نَشٍٍي نُ َ بَر َق كٍلٍِق .َسلَمُ دَرِ 2 ٍع نََش عَ ٌت، عَ َبِرّ قْشِر ندٍٍي ٍع دّفٍمَ ٍع بّلّّش
ّسنِيّنتَرٍٍي رَ، ٍع مُ ٍع رََشِش نَامُنِي ِك .مَ

3 ّسنٍِي قَرِ نُن يُوِِق بِرِن ّن ٍع دّفٍمَ ٌق ٍع ٍع بّلّّش رََش ِسندٍن ٍع َش نَامُنِي ِك مَ نَشَن قَتَنِش ٍع بٍنبٍَي .رَ 4 َش ٍع كٍِل َحمَ يِرٍ، ٍع مُ ٍع دّفٍمَ
ِسندٍن، ٌق ٍع ّف ٍع مَشَدٍ عَ دِيّن ِك .مَ نَامُنِي وُيَِش مَن نَ ٍع ِي رَ، عَْل تْنبِِل، تُندٍ، نُن ثَاِن مََش .ِك

5 نَ كُي، ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش عَِس مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر ِع َبِرٍّي قْشِر مُ بِرَِش قٌرٍِي َش نَامُنيٍِي قْْش رَ، ٍع نُ ٍع دٍّف ٍع بّلّّش
ّسنِيّنتَرٍٍي «رَ؟ 6 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» تَن قِلَنَكقُيٍي، عَننَِب عٍسَِي نْندِ يَِت نَن مٍَسن وٌ َش ٍق رَ عَ َش َابُي كِت كُي،
ِي‹ َحمَ ٱ َ ِنيَم ب ٍع دّ ّن،
ْكْن ٍع ّ ْبح َ مَكُي ٱ نَ !ثٌن
7 ٍع َش َسِل قُقَُق نَ عَ رَ،
ِ مَ بَر ٍع مِِش َ شَرَنم مَدٍِي عَدَ َش َمحْشُنيٍِي نَن نَ
عَْل نَ نَامُنيٍِي نَن قِندِِش ٱ تَن مَ سّرِّي نَن «›.نَ
8 ٌو» َ بَر عََل َش سّرِّي ّبحِن، وٌ َ بِر مِشٍِي َش نَامُنِي قْْش «.رَ

9 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» قَتَِش !دٍ وٌ فبِلٍنِش عََل َش سّرِّي نَن قْْش رَ عَلٌَك وٌ َش َ بِر وٌ فٍب نَامُنِي قْْش !رَ 10 عَننَِب مُنَس َ بَر
عَ مٍَسن، وٌ‹ َش وٌ بََب نُن وٌ نَف ‹.بِنيَ عَ مَن َ بَر عَ مٍَسن، مِِش› ٌي نَشَن عَ بََب نُن عَ نَف ٌكنِب، عَ لَن ّن نَ َكنِي َش ‹.قََش 11 ْكْن وٌ
تَن نَّش، َش مِِش ندٍ عَ قََل عَ بََب َش نَ مُ عَ نَف ّب، ِع› نُ َ لَنم ِع َش نَشَن ْسْت ٱ نَ ِع مَلٍِس رَ، ٱ َ بَر عَ ِق عََل ›مَ، 12 هَِل نَ َكنِي مُ
قٍٍق رََب عَ بََب نُن عَ نَف .ّب 13 نَ كُي، وٌ عََل َش سّرِّي مَ مَتَندِ وٌ َش نَامُنيٍِي َسابُي رَ، وٌ مَن َق نٍٍي نَن َ مٍَسنم وٌ َش دٍِي .ّب وٌ نَ ٍق ْموِل
فبٍفٍب نَن نَبَمَ، بٍَق ِي «.رَ

14 عَِس مَن نََش َحمَ ِشِل، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» بِرِن َش وٌ تُِل مَِت ٱ نَ، وٌ َش قَهَامُي .ْسْت 15 -16 دٌنٍس نَشَن كٍِل عَ قَرِ مَ، عَ ٌس
مِِش قٍَت ِع، عَ ٍسٍس مُ نَ نَشَن َ ْنم عَ َكنِي قِندِدٍ مِِش ّسنِيّنتَرٍ .رَ ٍق ٌكِب نَشٍٍي َ كٍلِم مِِش ّ ْبح مَ، نٍٍي نَن عَ َكنِي مَ قِندِ مِِش ّسنِيّنتَرٍ «.رَ
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17 عَِس ٌت َ بَر كٍِل َحمَ ُشن، عَ ٌس بَنِش، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ مَشْرِن ِي تَاِل يّنِي ْو .مَ 18 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، يََش» وٌ قَن مُ قَهَامُي

ْسْت؟ وٌ مُ عَ كٌلٌن، عَ دٌنٍس ٌي كٍِل عَ قَرِ مَ، عَ ٌس مِِش قٍَت ِع، نَ مُ َ ْنم عَ َكنِي قِندِدٍ مِِش ّسنِيّنتَرٍ رَ؟ 19 ِ مَ بَر نَ مُ سٌمَ ّ ْبح َش كُي، عَ
ٌ مَ فٌر قُرِ ّن، عَ َق مِِن مِِش قٍَت «.ِع نَ كُي، عَِس عَ مٍَسن ّن، عَ دٌنٍس بِرِن .ّسنِيّن 20 عَ مَن نََش عَ مٍَسن، ٍق» ٌكِب نَشَن َ كٍلِم مِِش ّ ْبح
مَ، نَ نَن عَ َكنِي مَ قِندِ مِِش ّسنِيّنتَرٍ .رَ 21 ِ مَ بَر َشِشِل ٌكِب َ قَتَنم مِِش ّ ْبح نَن نَ، عَْل لَنفٌيَح، ُمحّ، قَّش تٍِق، 22 يّّن، َستَرٍَي، وَ حَاشُي، يَنقَنتٍيَ،
ّحنّفَي، تْوّن، ٌكنِب، يّّت عِفبٌي، نُن َ .دَُشح 23 نَ ٍق ٌكبٍِي بِرِن َ كٍلِم مِِش ّ ْبح نَن مَ، ٍع عَ َكنِي قِندِ مِِش ّسنِيّنتَرٍ «.رَ

سِرَِي قٍنِسِيَ فِّن َش َ دَنشَنِي
ُ مَتِي ٢١؛ ١٥ ٬ ٢٨

24 عَِس نََش كٍِل مّننِ، عَ ِسَف تِرٍ بِْش .مَ عَ نََش ٌس عَ .يِفِيَدٍ عَ مُ نُ مَ وَ مِِش ٌي َش عَ يِرٍ كٌلٌن، ْكْن عَ مُ ْن عَ .نْشُندٍ 25 فِّن ندٍ نُ
نَ، ِحنّن نُ نَشَن َش دِ فِّن قْْش .رَ عَ ٌت عَِس َش ٍق مّ، عَ نََش َق عَ يِرٍ، عَ ُسيِدِ عَ .ّب 26 يُوِِق َش مُ نُ ِي فِّن رَ، عَ نُ بَرِِش سِرَِي
قٍنِسِيَ .ّن عَ نََش عَِس مَيَندِ، عَ َش ِحنّن كٍرِ عَ َش دِ فِّن قْْش .رَ 27 عَِس نََش عَ يَاِب، َع» ُل مٍّي دِ نَن ِسنٍف َش ٍع دٍّف، ِ مَ بَر عَ مُ لَن
تَاِم َش َب مّدٍِي دِ ِي رَ، عَ َس بَرٍٍي «.بُن 28 فِّن قَن نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» ِع نْندِ، ْكْن بَرٍدِ نَشٍٍي نَ تٍيبِِل بُن مَ، ٍع قَن مٍّي دِ َش دٌنٍس
َ دٌنم نَشَن َ مَ بِر «.بِْش 29 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» َش يَاِب َش ٍق رَ، ِسَف، ِحنّن َ بَر فبِلٍن ِع َش دِ فِّن قْْش «.رَ 30 فِّن ٌت فبِلٍن عَ
ْشنِي، عَ نََش عَ َش دِ ِل عَ َسِش َسدٍ مَ، ِحنّن َ بَر فبِلٍن عَ قْْش .رَ

عَِس ُلِشْرِ ت بٌبٌِش َلَنٍق ي َ ر
31 عَِس نََش كٍِل تِرٍ بِْش، عَ دَنِف ِسْدن، عَ فبِلٍن فَلٍِل بَا مَبِرِ، تَا ُق بِْش .مَ 32 ٍع نََش َق ُلِشْرِ ت ندٍ رَ عَ ْشن مَ، يّنٍق ْو شْرْْشِش نَشَن مَ،

ٍع عَِس مَيَندِ عَ َش عَ بّلّّش َس عَ .مَ 33 عَِس نََش ُلِشْرِ ت تٌنٌف َحمَ يِرٍ، ٍع َس ِت ٍع َشِت .مَ عَِس نََش عَ بّلّّشسٌلٍٍي َ ٌس ر ُلِشْرِ ت ُلٍِي ت كُي، عَ عَ
يّّت َكن دٍّي َس عَ نّنِي .مَ 34 عَ نََش عَ َي رٍَت ٌكوٍر، عَ عَ ّحنِف رٍَت عَ بٍلٍبٍٍل َ .ر عَ َق عَ قََل ُلِشْرِ ت ّب، «!ٍعَقَقَت» نَ نَن قَلَِش ٍع َش
شُي، ِع» َش «!رَِب 35 عَ ُلٍِي ت نََش ٍق مّ كٍرٍن نَ، عَ نّنِي قَن نََش كٍِل، عَ نََش يّن ْو قْْل عَ قَنِي .رَ

36 عَِس نََش ٍع يَمَرِ، عَ ٍع نََش ِي ٍق قََل مِِش ٌي .ّب ْكْن هَِل عَِس ٌت نُ تْنِي ْدشْمَ ٍع مَ ِكيٌِك، ٍع تَن نُ ِسفَمَ عَ َش ِشبَارُ قََل رَ نَن
.تُي 37 ٍع نُ َ بَر كَاَب ِك قَنِي، ٍع نُ عَ قََل، َع» ٍق قَنِي ْموِل بِرِن َ !نَبَم عَ عَ َ نِيَم ُلِشْرِ ت َش ٍق مّ، بٌبٌي قَن َش يّن «!ْو

8
عَِس دٌنٍس قٍِق شّّم مِِش وُُل نَاِن مَ
ُ مَتِي ٣٢؛ ١٥ ٬ ٣٩

1 نَ َسشَنِي، َحمَ فبٍفٍب مَن نُ َ بَر ٍع .مَلَن دٌنٍس ٌت مُ نُ ٍع ِي رَ، عَِس نََش عَ َبِرٍّي قْشِر ِشِل، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، 2 ٱ» َ بَر ِكنِِكِن ِي َحمَ
مَ، ِ مَ بَر عَ ِش َسشَن نَن ِي ِك، ٍع نَ ٱ ٍ .يِر دٌنٍس ٌي مُ ٍع ّب ِي .ِك 3 ٱ نَ عَ قََل َي، ٍع َش ِسَف ٍع ْشنِي كَامّ رَ ٍع مَ، ٍع مَ تْوْر ّن َ كِر ْشن ِك
.قَنِي ندٍٍي نَ ٍع َي مَ، ٍع كٍلِدٍ َ «.مَكُي 4 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ يَاِب، تَاِم» َ ْستْم دِ ِي وَُل كُي نَشَن ِي َحمَ «سَمَ؟ وَ 5 عَِس نََش ٍع مَشْرِن،
تَاِم» فُندِ ِ يٍر نَ وٌ «ِي؟ ٍع نََش عَ يَاِب، «.ٌسلٌٍقٍر»

6 عَِس نََش عَ قََل َحمَ ّب ٍع َش ْدْش .بِْش عَ نََش نَ تَاِم فُندِ ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف، عَ عََل نُوَِل .َس عَ ٌت ٍع عِفِرَ، عَ نََش ٍع ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر
ِي رَ، ٍع َش ٍع عِتَشُن َحمَ .مَ ٍع قَن نََش عَ رََب نَ .ِك 7 يّّش َ لَنم ندٍٍي قَن نُ نَ ٍع ِي .رَ عَِس ٌت عََل نُوَِل َس ٍع َش ٍق رَ، عَ نََش عَ
قََل، عَ ٍع قَن َش .عِتَشُن 8 َحمَ نََش عَ دٍّف هَن ٍع .َس وَ دٌنٍس ْدنشْي قَن نََش مَتٌنٌف هَن دٍٍب ٌسلٌقٍرٍ نََش .رٍَق 9 مِِش وُُل نَاِن ْحنْدن نَن
نُ نَ .نَا عَِس ٌت ٍع رَفبِلٍن، 10 عَ نََش ٍت ُكنكُي كُي كٍرٍن نَ، ٍع نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف دَلَمَنَُت بِْش .مَ

ّسنٍِي قَرِ نُن ٍسنٍِي َسدُ َش دَنشَنِيَتَرٍَح
ُ مَتِي ١؛ ١٦ ٬ ١٢
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11 ّسنٍِي قَرِ نََش َق، ٍع نُن عَِس نََش يّن ْو .قْْل ٍع ٌت نُ مَ وَ عَ مَتٌٍق، ٍع نََش عَ مَشْرِن عَ َش تْنشُمَ مَكَابَِش ندٍ مٍَسن ٍع ّب كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ

12 نَ نََش عَِس ّ ْبح تْوْر ِك .قَنِي عَ نََش عَ مٍَسن، ُمنٍق» َ ر ِي وََشِت مِشٍِي ٱ َ مَشْرِنم تْنشُمَ مَكَابَِش مَ؟ ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، تْنشُمَ ٌي مُ قِمَ ِي
وََشِت مِشٍِي «.مَ 13 نَ َشنِب عَ نََش كٍِل ٍع ُشن مَ، عَ مَن بَِك ُكنكُي كُي فِرٍِق رَ ِ نَاكِر .مَ

14 عَ َبِرٍّي قْشِر نُ َ بَر ُ نّيم قَدٍ تَاِم ندٍ رَ ٍع .ُشن تَاِم فُندِ كٍرٍن ثٍِت نَن نُ نَ ٍع ِي رَ ُكنكُي .كُي 15 عَِس نََش ِي مَتِنتِن ٍع رَ، ٌو» وٌ يّّت رَتَنَف
ّسنٍِي قَرِ نُن هٍرٌدٍ َش لّبِنِ «.مَ 16 ٍع نََش ٌس يّنٍق ْو ٍع ٍ بٌر ّب نَ ٍق مَ، عَ عَ نَ قَلَِش ّن ِ مَ بَر تَاِم مُ نَ ٍع ِي .رَ 17 عَِس ٌت ٍع َش يّنِي ْو كٌلٌن،
عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» تَاِم ٍق َ قَلَم وٌ ٍ بٌر ّب مُنٍق رَ؟ هَن َي وٌ مُ َشِشِل ْسْت، وٌ مُ ٍق قَهَامُ؟ وٌ َشِشِل مُ رَبِِش؟ 18 َي نَ وٌ ّب، ْكْن وٌ
مُ ٍس َ .تٌم تُِل نَ وٌ ّب، ْكْن وٌ مُ ٍق .مّمَ وٌ نّيمُِش ّن؟ 19 ٱ تَاِم فُندِ ُسوِل عِتَشُن مِِش وُُل ُسوِل مَ دّننَّش، وٌ دٍٍب ِ يٍر رٍَق تَاِم ْدنشْي «رَ؟ ٍع
نََش عَ يَاِب، ُق» نُن «.قِرِن 20 ٱ» مَن ٌت تَاِم فُندِ ٌسلٌقٍرٍ عِتَشُن شّّم وُُل نَاِن مَ، وٌ دٍٍب ِ يٍر رٍَق تَاِم ْدنشْي «رَ؟ ٍع نََش عَ يَاِب، «.ٌسلٌٍقٍر»
21 عَ َق ٍع مَشْرِن، َهن» َي وٌ مُ قَهَامُي «ْسْت؟

ْدنشُي َلَنٍق ي َ ر
22 ٍع ٌت ٌس بٍتٍسَيِدَ، مِشٍِي نََش َق ْدنشُي ندٍ رَ عَِس ْشن، ٍع عَ مَيَندِ عَ َش عَ بّلّّش َس عَ .مَ 23 عَِس نََش ْدنشُي بّلّّش ُسُش، عَ مِِن عَ

رَ تَا قَرِ .مَ عَ نََش عَ دٍّي َس عَ َي مَ، عَ عَ بّلّّش َس عَ مَ، عَ َق عَ مَشْرِن، ِع» ٍس ندٍ «تٌمَ؟ 24 ْدنشُي نََش عَ َي رَِب، عَ َق عَ قََل، ٱ» َ بَر
مِشٍِي ٌت ّحرّ رَ، ْكْن ٍع لُِش عَْل وُرِ «.بِلٍِي 25 عَِس مَن نََش عَ بّلّّش َس عَ َي .مَ ْدنشُي ٌت عَ َي رَِب ْسنْن، عَ نُ َ بَر َلَن، ي عَ ٍس بِرِن َ عِفبّم
عَ قَنِي .رَ 26 نَ تّمُي، عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، فِبلٍن» ِع ْشنِي كٍرٍن نَ، هَِل ِع مُ ٌس تَا «.كُي

ِ ثِيّر عَِس كٌلٌنٍق عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ
ُ مَتِي ١٣؛ ١٦ ٬ ،٢٠ لُِك ١٨؛ ٩ ٬ ٢١

27 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر مَن نََش مِِن ِسفٍَق رَ تَا نَشٍٍي نَ ٍسسَرٍَي قِلِِث َبِلِنِي .ر َ كِر ْشن، عَِس نََش عَ َبِرٍّي قْشِر مَشْرِن، ِمِشٍي» مُنٍس َ قَلَم ٱ

َ م ٍق رَ؟ ندٍ لَنِش ٱ «مَ؟ 28 ٍع نََش عَ يَاِب، نٍدٍي» عَ قَلَمَ، عَننَِب َ يَي .ُشنَش ندٍٍي عَ قَلَمَ، عَننَِب عٍلِيَ، َش نَ مُ عَ رَ ّ نَمِْحنم «.فبّّت 29 عَِس
مَن نََش ٍع مَشْرِن، كْْن» وٌ تَن نَّش دِ؟ ندٍ ٱ «نَ؟ ِ ثِيّر نََش عَ يَاِب، َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ ِع «.رَ 30 عَِس نََش عَ مَتِنتِن ٍع رَ، عَ
ٍع نََش عَ َش ٍق قََل مِِش ٌي .ّب

عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق
ُ مَتِي ٢١؛ ١٦ ٬ ،٢٨ لُِك ٢٢؛ ٩

31 عَِس نََش عَ مٍَسن قْْل ٍع ّب، عَ ٌق مَ عَدَ َش دِ َش تْورّ فبٍفٍب .ْسْت يُوِقٍِي َش قٌرٍِي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر مُ َ لَم عَ
رَ، ٍع عَ قََش، ْكْن ِش َسشَن دَنِف َشنِب، عَ مَن َ كٍلِم ّن قَّش .مَ 32 عَ نََش ِي يّنِي ْو بِرِن مٍَسن ٍع ّب عَ قِيّش .رَ ِ ثِيّر ٌت عَ بّندُن، ٍع َس
ِت ٍع َشِت مَ، عَ نََش ٌس يّنٍق ْو عَِس مَ، عَ َش َب نَ ْموِل .قَلٍَق 33 ْكْن عَِس نََش عَ َي رَقِندِ عَ َبِرٍّي قْشِر مَ، عَ َق عَ قََل ثِيّرِ ّب، ٍكِل» ٱ

َي ِع، ِع تَن !ٍسنتَّن ِع َشِشِل مُ تِِش عََل قٍٍي َش رَ، عَ تِِش مَ عَدَ قٍٍي نَن «.نَ
34 نَ َشنِب، عَِس نََش َحمَ ِشِل عَ نُن عَ َبِرٍّي، قْشِر عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، َش» مِِش وَ بِرٍَق ٱ قْْش رَ، عَ َش تٌندِ عَ يّّت مَ، عَ تِن تْورّ نُن

قَّش رَ، عَ َ بِر ٱ قْْش .رَ 35 مِِش نَشَن مَ وَ عَ يّّت رَِكِسٍق، نَ َكنِي َ لْيم .ّن نَشَن عَ يّّت َ رَلْيم ٱ تَن مَ ٍق رَ عَ نُن ٱ َ م ُ ِشبَار قَنِي َش ٍق رَ، نَ َكنِي
ِكسِمَ .ّن 36 َ دُِنح بِرِن ْستْي مُنٍس َ قَنم مِِش مَ، َش عَ ِسفَمَ يَهَننَمَ؟ 37 ٍق مُندُن نَ، مِِش َ ْنم عَ َش يَننَ عَرِ مَسَرَدٍ نَشَن نَ؟ 38 نَشَن ٌي يَافِمَ ٱ

تَن نُن ٱ َ م يّنِي ْو َش ٍق رَ ِي وََشِت مِِش ٌكبٍِي نُن يُنُبِتْيٍي تَِف، ٱ تَن مَ عَدَ َش دِ قَمَ ٱ بََب َش نْرّ كُي تّمُي نَّش ٱ نُن مَلٍّك ّسنِيّنشٍِي، ٱ قَن يَافِمَ
ّن نَ َكنِي َش ٍق «.رَ
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1 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش ندٍٍي تِِش وٌ َي مَ ٍب، نَشٍٍي مُ قَشَمَ ٌق ٍع عََل َش مَنّفَي نِينِ ٌت َق رَ ّسنّب
«.كُي

عَِس نْرٍْق
ُ مَتِي ١؛ ١٧ ٬ ،١٣ لُِك ٢٨؛ ٩ ٬ ٣٦

2 ِش ٍسننِ دَنِف َشنِب، عَِس نََش ثِيّرِ، يَِك، نُن َ يَي َشنِن ٍع ٌ دٌر مَ َ فٍي عِتٍِش ندٍ .قَرِ مّننِ عَِس نََش مَسَرَ، عَ نْرْ ٍع َي .شْرِ 3 عَ َش ٌسسٍٍي
نََش قِيّش عَ ْموِل ندٍ رَ نَشَن مُ َ تٌم َ دُِنح .مَ 4 عَننَِب َ عٍلِي نُن عَننَِب مُنَس نََش مِِن َبِرٍّي قْشِر َي شْرِ، ٍع نََش ٍع ٌت نَا ٍع نُن عَِس يّنٍق .ْو

5 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَِس ّب، ْمْش،كََر » ٍق قَنِي نَ عَ رَ مُُش ٌت نَ ٍب ِي .ِك مُُش ََش لِنفِر َسشَن يَءِلَن، كٍرٍن ِع فٍب، كٍرٍن عَننَِب مُنَس
فٍب، كٍرٍن عَننَِب َ عٍلِي «.فٍب 6 ِ ثِيّر نَ قََل ّن عَ ٌت مُ نُ ٍسٍس كٌلٌن عَ نَشَن قَلَمَ، ِ مَ بَر عَ تَن نُن عَ بٌوٍرٍي نُ َ بَر فَاُش ِك قَنِي .رَ 7 نَ َشنِب،
نُشُي نََش ٌ فٌر ٍع ُشن مَ، شُي ندٍ نََش مِِن نُشُي كُي، عَ عَ مٍَسن، ٱ» َ م دِ مَشَنُِش نَن ِي .ِك وٌ وٌ تُِل مَِت عَ «.رَ 8 نَ عِكْرِْش رَ، عَِس َبِرٍّي قْشِر
ٌت ٍع َي رٍَف، ٍع مُ مِِش ٌي ٌت ٍع ٍ يِر ٌق .عَِس

9 ٍع ٌت نُ نَ فٌرٌٍق َ فٍي قَرِ، عَِس نََش عَ مَتِنتِن ٍع رَ، ٍع ٍق نَشَن تٌِش ٍع َي رَ، ٍع نََش عَ قََل مِِش ٌي ّب، هَن بٍيمَنُن مَ عَدَ َش دِ َش كٍِل
قَّش .مَ 10 ٍع نََش نَ رَفََت ٍع َشِشِل مَ، ٍع نُ ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، َع» ٌت عَ قََل عَ عَ َ كٍلِم قَّش مَ، نَ مُنٍس «مٍَسنِش؟

11 ٍع نََش عَِس مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر سّرِّي َ ْمشٍْي كَر عَ َ قَلَم عَ ٌق عَننَِب َ عٍلِي نَن ِسنٍف َش «َق؟ 12 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، نْنِد» نَ عَ .رَ
عَننَِب َ عٍلِي نَن ِسنٍف قَمَ يَِت، عَ ٍق بِرِن .يَءِلَن عَ مَن ّسبِّش مُنٍق رَ، عَ ٌق مَ عَدَ َش دِ َش تْورّ فبٍفٍب ْسْت، مِشٍِي عَ مَبٍرٍ؟ 13 ْكْن ٱ َش عَ
قََل وٌ ّب، عَننَِب َ عٍلِي َحن َ بَر َق، ْكْن ٍع َ بَر ٍع وَْشنٍق بِرِن َ نِي عَ رَ، عَْل عَ َش ٍق ّسبِّش ِك «.نَّش

عَِس ِحنّن كٍرٍِق مّدِ دِ قْْش رَ
ُ مَتِي ١٤؛ ١٧ ٬ ،٢٣ لُِك ٣٧؛ ٩ ٬ ٤٥

14 نَ َشنِب، ٍع نََش َس َبِرّ قْشِر بٌوٍرٍي ِل، ٍع نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُ نَ شْرْْشٍق ٍع َش يّنيٍِي ْو كُي، َحمَ فبٍفٍب قَن نُ نَ ٍع َبِلِنِي .ر 15 َحمَ قّّق
عَِس ٌت، ٍع نََش كَاَب، ٍع ٍع ِف، ٍع َش َس عَ .ّشيُب 16 عَِس نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» نُن يٍٍي نَ يّنٍق ْو ِي ْموِل رَ مُنٍق «مَ؟ 17 شّّم ندٍ نََش
عَ يَاِب َحمَ تَِف، ْمْش،كََر » ٱ قَِش ٱ َ م دِ شّّم نَن نَ ِع ْشن، ِ مَ بَر ِحنّن نَ عَ قْْش رَ نَشَن َ بَر عَ دّ .بٌٌب 18 عَ نَ كٍِل عَ رَ دّدّ، عَ عَ َ َبِر مَ ر ّن
بِْش، عَ دّ ُشنّق نُ َق مِِن، عَ نُ عَ ِحنِي رَِشن، عَ قٍَت بِرِن شْرْْش عَ .رَ ٱ َ بَر ِع َبِرٍّي قْشِر مَيَندِ ٍع َش ِي ِحنّن كٍرِ عَ قْْش رَ، ْكْن ٍع مُ «.ْن

19 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» تَن دَنشَنِيَتَرٍ بْنسْي، ٱ َش ُل وٌ ّسيِت مَ هَن مُن تّمُي؟ ٱ َش ِت وٌ بُن مَ هَن مُن لْشْي؟ وٌ َق نَ دِ رَ ٱ «.ْشن 20 ٍع
نََش َق عَ رَ عَ .ْشن ِحنّن ٌت عَِس ٌت، عَ نََش دِ َ َبِر ر كٍرٍن نَ، عَ نُ َق عَ َمحِندِفِلِن بِْش، عَ دّ ُشنّق نُ .مِِن 21 عَِس نََش عَ بََب مَشْرِن،
ِي» َ رَبَم عَ رَ َكِب مُن «تّمُي؟ عَ نََش عَ يَاِب، كَِب» عَ مّدِ دِ .تّمُي 22 َسنمََي وُيَِش ِي ِحنّن عَ َ َبِر مَ ر ّت ْشورَ، َش نَ مُ ٍي، عَلٌَك عَ َش عَ
.قََش ْكْن َش ِع َ ْنم ٍق ندٍ رَ، مُُش .مَِل ِكنِِكِن مُُش «!مَ 23 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِع» نَّش، َش ٱ َ .ْنم قٍٍق مُ نَ نَشَن مُ َ ْنم َبَدٍ ر مِِش
ّب َش َ دَنشَنِي نَ عَ «.ّب 24 دِ بََب قَن نََش عَ شُي عٍِت كٍرٍن نَ عَِس مَيَندٍِق رَ، َدنَشِنَي» نَ ٱ ّب، ْكْن ٱ مَِل ٱ َ م دَنشَنِيَتَرٍَح َش ٍق «!رَ

25 عَِس ٌت َحمَ ٌت، ٍع قٍَق ٍع ِف رَ، عَ نََش يّن ْو ِحنّن رَ، ِع» تَن ِحنّن نَشَن َ بَر ِي دِ دّ بٌٌب، ِع عَ تُِل شْرِ، ٱ َ بَر ِع يَامَرِ، فبِلٍن عَ قْْش رَ،
ِع مَن نََش عَ تْوْر «!ْسنْن 26 ِحنّن نََش ْسنْش، عَ دِ رٍَكتُن عَ رَ عَ حَاِش رَ، عَ َق فبِلٍن عَ قْْش .رَ دِ نََش ُل عَْل عَ قَشَِش .ّن مِِش فبٍفٍب
نََش عَ قََل، َع» َ بَر «.قََش 27 ْكْن عَِس نََش عَ ُسُش عَ بّلّّش مَ، عَ عَ رَكٍِل، دِ قَن نََش .ِت

28 عَِس ٌت ٌس بَنِش، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ مَشْرِن ٍع ٌ دٌر مَ، ُمنٍق» َ ر مُُش تَن مُ ْن نَ ِحنّن «كٍرِدٍ؟ 29 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ِي»

ِحنّن ْموِل تَن ِ مَ كٍر مِِش قْْش رَ عََل مَشَندِ نَن تُن «.نَ
عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق َسنمََي قِرِن ندٍ
ُ مَتِي ٢٢؛ ١٧ ٬ ،٢٣ لُِك ٤٣؛ ٩ ٬ ٤٦
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30 ٍع نََش كٍِل مّننِ، ٍع فَلٍِل بِْش .عِفِرِ عَِس مُ نُ مَ وَ مِشٍِي َش عَ يِرٍ كٌلٌن، 31 ِ مَ بَر عَ نُ نَ عَ َبِرٍّي قْشِر شَرَنٍق .ّن عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب،

مََعَد » َش دِ سَمَ ّن مِشٍِي بّلّّش، ٍع عَ .قََش عَ َش قَّش ِش َسشَن دَنِف َشنِب، عَ مَن َ كٍلِم ّن قَّش «.مَ 32 ْكْن عَ َبِرٍّي قْشِر مُ عَ َش يّنِي ْو
قَهَامُ، ٍع مَن مُ َس ُسو عَ .مَشْرِندٍ

مِِش نَشَن تِدٍ فٌب
ُ مَتِي ١؛ ١٨ ٬ ،٥ لُِك ٤٦؛ ٩ ٬ ٤٨

33 ٍع نََش ٌس ُ .َكثّرّنَم ٍع مَن ٌت ٌس بَنِش كُي، عَِس نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» نُ نَ يّنِي ْو مُندُن َ كِر «ْشن؟ 34 ْكْن ٍع مُ ٍسٍس قََل، ِ مَ بَر ٍع
ٌت نُ َ يّنم ْو ٍع ٍ بٌر ّب َ كِر ْشن، ٍع نُ مَ وَ عَ كٌلٌنٍق ّن نَشَن تِدٍ فٌب ٍع َي .مَ 35 نَ كُي، عَِس ٌت عَ مَفٌرٌ، عَ نََش ِي مِِش ُق نُن قِرِن ِشِل، عَ
عَ مٍَسن ٍع ّب، َش» مِِش ٌي وَ قِندٍِق يَرٍرَِت رَ، ٌق نَ َكنِي َش قِندِ بِرِن َش َشنبِرَِت رَ، عَ قِندِ بِرِن هَِي َ قَنم «.رَ

36 عَِس نََش مّدِ دِ ندٍ تٌنٌف، عَ عَ ِت ٍع .تَِف عَ نََش مّدِ دِ ْدْش عَ َسن مَ، عَ َق عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، 37 ِمِش» ٌي نَشَن ِي مّدِ دِ
ْموِل َ رَ ّسنّم ٱ ِشِل رَ، نَ َكنِي َ بَر ٱ تَن يّّت يَِت .ّسّن رَ مِِش ٌي ٱ نَّسّن، نَ َكنِي مُ ٱ تَن فبَنسَن َش .ّسنِّش رَ عَ َ بَر ٱ َ ّشيم قَن «.نَّسّن

قِندٍِق عَِس َبِرّ قْشِر رَ
لُِك ٤٩؛ ٩ ٬ ٥٠

38 َ يَي نََش عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » مُُش َ بَر شّّم ندٍ ٌت عَ ِحنّن مَ كٍرِ مِِش قْْش رَ ِع ِشِل َسابُي .رَ مُُش َ بَر َكَت عَ َش َب نَ مَ، ِ مَ بَر
عَ مُ بِرَِش وٌن قْْش «.رَ 39 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٌو» نََش عَ رَتْن، ِ مَ بَر مِِش ٌي كَابَنٌَك رََب ٱ ِشِل َسابُي رَ، نَ َكنِي مُ َ ْنم ٍق حَاِش َلَدٍ ق ٱ َ م
ٍق رَ .مَقُرٍن 40 نَ كُي، مِِش نَشَن مُ عَ عِكٍلِِش وٌن ِشِل مَ، عَ َكنِي نَ وٌن ّب .ّن 41 مِِش ٌي وٌ ِك ٍي ٱ ِشِل رَ وٌ ٌت بِرَِش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش قْْش رَ، ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، نَ َكنِي مُ َ فَنم عَ بَرَاِي َ ر «.مُُك

مََرتَنتَنِي َسابُي
ُ مَتِي ٦؛ ١٨ ٬ ،٩ لُِك ١؛ ١٧ ٬ ٢

42 ِمِش» ٌي ِي مِِش شُرِ كٍرٍن نَتَنتَن، نَشَن دَنشَنِيَِش ٱ مَ، عَ قَِس نَ َكنِي ّب فّّم بِنٍي َش شِرِ عَ ْكنِي رَ، عَ ِسن رَ بَا .مَ 43 -44 َش ِع
بّلّّش قِندِ ِع رَتَنتَنٍس رَ، عَ .بٌلٌن ِع ٌسٍق يَننَ عَرِ ِع بّلّّش كٍرٍن بٌلٌنِش، نَ قَِس ِع ّب دِّن ِع بّلّّش قِرِن لُِش نَ، ِع َق ِسَف يَهَننَمَ، ّت مُ َ ُشبٍنم
.دّننَّش 45 -46 َش ِع َسنِي قِندِ ِع رَتَنتَنٍس رَ، عَ .بٌلٌن ِع ٌسٍق يَننَ عَرِ ِع َسنِي كٍرٍن بٌلٌنِش، نَ قَِس ِع ّب دِّن ِع َسنِي قِرِن لُِش نَ، ِع َق وٌِل
َ .يَهَننَم 47 َش ِع َي قِندِ ِع رَتَنتَنٍس رَ، عَ َب .نَ ِع ٌسٍق يَننَ عَرِ ِع َي كٍرٍن َكنَِش، نَ قَِس ِع ّب دِّن ِع َي قِرِن لُِش نَ، ِع َق وٌِل يَهَننَمَ،
48 كُِل مُ قَشَمَ دّننَّش، ّت قَن مُ َ «.ُشبٍنم

ُ مَتِي ،١٣؛ ٥ لُِك ٣٤؛ ١٤ ٬ ٣٥
49 ّت» َ سَم ّن مِِش بِرِن مَ، عَْل قّْش سَمَ دٌنٍس مَ ِك .نَّش 50 قّْش قِندِِش ٍق قَنِي نَن نَ، ْكْن َش قّْش مّّشمّّشنِي َ بَر َب، عَ َق َ مّّشمّّشنم

دِ؟ قّْش َش ُل وٌ ِع، وٌ َش ُل ْبحَّس كُي وٌ ٍ بٌر «.تَِف
10

قُِت نُن قَتَنِي
ُ مَتِي ١؛ ١٩ ٬ ،٩ لُِك ١٨؛ ١٦

1 عَِس نََش كٍِل مّننِ، عَ ِسَف يُدََي بِْش عَ نُن يُرُدّن ِ نَاكِر .مَ َحمَ فبٍفٍب مَن نََش ٍع مَلَن عَ يِرٍ، عَ قَن نََش ٍع َكوَندِ قْْل، عَْل عَ نُ دَرِِش
عَ رَ ِك .نَّش

2 ّسنٍِي قَرِ نََش َق عَِس يِرٍ عَلٌَك ٍع َش فَنتَنِي ٍت عَ .ّب ٍع نََش عَ مَشْرِن، َع» دََش شّّم َش مّي عَ َش فِّن «رَ؟ 3 عَِس نََش ٍع يَاِب،
َعننَِب» مُنَس وٌ يَمَرِ مُنٍس «رَ؟ 4 ٍع قَن نََش عَ يَاِب، َعننَِب» مُنَس عَ قََل ّن، عَ َش شّّم وَ مّيٍق عَ َش فِّن رَ، عَ َش قَتَن ّكيدِ نَن نَقََل،
عَ َق مّي فِّن «.رَ
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5 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َعننَِب» مُنَس ِي يَامَرِ ّسبِّش ّن وٌ ّب وٌ َشِشِل ٌت .شْرْْش 6 ْكْن َ دُِنح قْْل قّْل رَ، عََل نََش شّّم نُن فِّن .دَا

7 نَ‹ كُي، شّّم َ كٍلِم عَ بََب نُن عَ نَف ُشن مَ، عَ عَ َش فِّن َش قُِت شِرِ، 8 ٍع قِرِن قِندِ كٍرٍن ‹.نَ نَ نَن عَ تٌِش، مِِش قِرِن َش مُ ٍع رَ ْسنْن، ٍع
قِرِن َ بَر قِندِ كٍرٍن .نَ 9 عََل َ بَر نَشٍٍي شِرِ ٍع بٌوٍر رَ، مَ عَدَ نََش ٍع «.رَقَتَن

10 ٍع ٌت ٌس بَنِش، عَِس َبِرٍّي قْشِر مَن نََش عَ مَشْرِن نَ مٍَسنِي .مَ 11 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ِمِش» ٌي مّي عَ َش فِّن رَ، عَ َس فبّّت
ْدْش، عَ َكنِي َ بَر يّّن .رََب 12 َش فِّن قَن مّي عَ َش شّّم رَ، عَ َس ْدْش شّّم فبّّت ْشن، عَ قَن َ بَر يّّن «.رََب

عَِس نُن مّدٍِي دِ
ُ مَتِي ١٣؛ ١٩ ٬ ،١٥ لُِك ١٥؛ ١٨ ٬ ١٧

13 مِشٍِي نُ قٍَق مّدٍِي دِ رَ عَِس ْشن، عَلٌَك عَ َش عَ بّلّّش َس ٍع مَ، ْكْن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش يّن ْو نَ مِشٍِي .مَ 14 عَِس ٌت نَ ٍق ٌت، عَ نََش
ْشْن، عَ َق عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌو» عَ ُل مّدٍِي دِ َش َق ٱ ٍ .يِر وٌ نََش تْنِي ْدْش ٍع مَ، ِ مَ بَر نَشٍٍي مَنِيَِش ٍع رَ، نٍٍي نَن سٌمَ عََل َش مَنّفَي نِينِ
بُن .مَ 15 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش نَشَن مُ َ تِنم عََل َش مَنّفَي نِينِ رَ عَْل مّدِ، دِ نَ َكنِي مُ سٌمَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ ٌ «!قٍو 16 عَ نََش مّدٍِي دِ
ْدْش عَ َسن مَ، عَ عَ بّلّّش َس ٍع مَ، عَ دَُب ٍع .ّب

ّسّفتََل بَننَِش
ُ مَتِي ١٦؛ ١٩ ٬ ،٣٠ لُِك ١٨؛ ١٨ ٬ ٣٠

17 عَِس ٌت نُ َ بَر َ كِر ُسُش، شّّم ندٍ نََش َق عَ ِف رَ عَ قْْش رَ، عَ عَ ِشنِب ِسن عَ بُن .مَ عَ نََش عَِس مَشْرِن، ْمْشكََر » قَنِي، عَ لَن ٱ

َش مُنٍس رََب عَلٌَك ٱ َش عَبَدَن ِكِس ْسْت كّ «رَ؟ 18 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ُمنٍق» َ ر ِع ٱ َ ِشلِم َ ْمْش كَر قَنِي؟ مِِش ٌي مُ .قَن عََل
كٍرٍن ثٍِت نَن .قَن 19 ِع سّرِّي كٌلٌن؛ ِع› نََش قَّش .ِت ِع نََش يّّن .رََب ِع نََش ّ ُمح .ِت ِع نََش مِِش .تْوّحّف ِع نََش ُق مِِش .مَ ِع بََب نُن
ِع نَف «‹.بِنيَ

20 شّّم نََش عَِس يَاِب، ْمْش،كََر » ٱ َ بَر نَ بِرِن نَبَُت َكِق ٱ مّدِ دِ «.تّمُي 21 عَِس نََش شّّم مٌَت، عَ نََش عَ .َشُن عَ نََش عَ مٍَسن عَ ّب،
ٍق» كٍرٍن نَن َق لُِش ِع .ّب ِسَف، ٍس نَشَن بِرِن نَ ِع ِي رَ، ِع َس عَ مَِت، ِع عَ ْكبِرِ ِق ٍستَرٍٍي .مَ نَ كُي، ِع قَمَ َ بَننَي ْستْدٍ يَننَ ِ .عَر ِع نَ
نَ رََب، َق، ِع َ بِر ٱ قْْش «.رَ 22 شّّم ٌت نَ يّنِي ْو مّ، عَ نََش ِسَف ُسننُنِي كُي، ِ مَ بَر هَرٍِف فبٍفٍب نُ نَ عَ ِي .رَ

23 عَِس نََش عَ َي رٍَف عَ َبِلِنِي، ر عَ َق عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌسٍق» عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، عَ شْرْْش نَاقُِل َكنيٍِي ّب ِك «!قَنِي
24 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش كَاَب عَ َش يّنِي ْو مَ، ْكْن عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َ م دٍِي، ٌسٍق عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، عَ شْرْْش ِك !قَنِي
25 ْحشّْم ٌس ْحشُن ّسنّب يٍَل رَ، دِّن بَننَمِِش ٌسٍق رَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ 26 عَِس َبِرٍّي قْشِر دّ نََش َ عِشَر ِك قَنِي رَ، ٍع نُ ٍع ٍ بٌر مَشْرِن،
نٍد» َق َ ْنم ِكِسدٍ «َق؟ 27 عَِس نََش ٍع مٌَت، عَ َق عَ مٍَسن ٍع ّب، مََعَد » مُ َ ْنم عَ يّّت رَِكِسدٍ، ْكْن عََل تَن َ ْنم ٍق بِرِن «.نَ

28 ِ ثِيّر نََش يّن ْو قْْل عَِس ّب، َع» مٌَت، مُُش َ بَر كٍِل ٍس بِرِن ُشن مَ، مُُش َ بِر ِع قْْش «.رَ 29 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ
ّب، مِِش ٌي نَشَن نَ كٍِل عَ َش ٍس ندٍ ُشن مَ ٱ تَن نُن ٱ َ م ُ ِشبَار قَنِي َش ٍق رَ، عَ قِندِ بَنِش رَ َب، ُشنيٍَي َب، تَارٍَي َب، بََب َب، نَف
َب، دٍِي َب، بْشٍِي َب، 30 نَ َكنِي قَمَ نَ بِرِن ْحشْي كّمّ كّمّ نَن .ْستْدٍ قْْشيٍي ٌي، ُشنيٍَي ٌي، تَارٍَي ٌي، بَبٍَي ٌي، نفٍَي ٌي، بْشٍِي ٌي، عَ ٍع َ ْستْم
ِي َ دُِنح مَ عَ نُن َحشَنَكّت رَ، عَ مَن َق عَبَدَن ِكِس ْسْت َ .عَلِفِيَم 31 يَرٍرَِت وُيَِش قَمَ قِندِدٍ َشنبِرَتٍِي رَ، َشنبِرَتٍِي قَن قِندِ يَرٍرَتٍِي َ «.ر

عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق َسنمََي َسشَن ندٍ
ُ مَتِي ١٧؛ ٢٠ ٬ ،١٩ لُِك ٣١؛ ١٨ ٬ ٣٤

32 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َ كِر ُسُش تٍٍق َسلَمُ، دَرِ عَِس تِِش ٍع َي .رَ عَ َبِرٍّي قْشِر نُ ْكنتْقِلِِش، نَشٍٍي قَن نُ بِرَِش ٍع قْْش رَ، نٍٍي قَن نُ
.فَاُشِش عَِس مَن نََش عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِن ُشن لَن، عَ ٌس ٍق تَِف َبٍَق ر ٍع ّب نَشَن قَمَ عَ تَن .لِدٍ 33 عَ نََش عَ مٍَسن، ٌو» عَ مٌَت، وٌن نَ
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تٍٍق َسلَمُ دَرِ ّن ِي .ِك َ مَ عَد َش دِ سَمَ ّن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر بّلّّش، ٍع عَ مَِكيِت قَّش ِكيِت رَ، ٍع عَ ٌس كَاقِرٍِي ِي .رَ
34 ٍع عَ َ مَيٍلٍم ّن، ٍع دٍّي بْشُن عَ مَ، ٍع عَ بْنْب ّسبّرّ رَ، ٍع مَن َق عَ .قََش ْكْن عَ َش قَّش ِش َسشَن دَنِف َشنِب، عَ مَن َ كٍلِم ّن قَّش «.مَ

ٍسبٍدٍ َش دٍِي َش مَشْرِنِي
ُ مَتِي ٢٠؛ ٢٠ ٬ ،٢٨ لُِك ٢٤؛ ٢٢ ٬ ٤٧

35 نَ َشنِب، ٍسبٍدٍ َش دٍِي، يَِك نُن يَيَ، ٍع نََش ٍع مٌَس عَِس رَ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » مُُش مَ وَ عَ ْشن مَ ّن، مُُش نَ ٍق نَشَن
ٌي مَشْرِن ِع مَ، ِع َش نَ رََب مُُش «.ّب 36 عَِس نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» َ مَ و ٱ َش مُنٍس رََب وٌ «ّب؟ 37 ٍع نََش عَ يَاِب، ِتن» مُُش ّب،
كٍرٍن َش ْدْش ِع يِرٍقَنِي مَ، بٌوٍر قَن َش ْدْش ِع ْكوَل مَ ِع َش نْرّ «.كُي 38 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ُ م عَ كٌلٌن وٌ ٍق نَشَن .مَشْرِنٍق وٌ َ ْنم
ِندٍ ت تْورّ رَ، عَْل ٱ تَن َ تِنم عَ رَ ِك نَّش؟ وٌ َ ْنم تِدٍ تْورّ َي ِع نَشَن قٍَق ٱ «لِدٍ؟ 39 ٍع نََش عَ يَاِب، ُمُش» َ «.ْنم عَِس قَن نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» قَن
يَِت قَمَ َحشَنَكّت ْستْدٍ عَْل ٱ .تَن وٌ قَن قَمَ تِدٍ ٱ َ م تْورّ بُن مَ نَشَن قٍَق ٱ .لِدٍ 40 ْكْن ْدْشٍق ٱ يِرٍقَنِي نُن ٱ ْكوَل مَ، نَ مُ َ قَتَنم ٱ تَن َش .رَ نَ نَ
مِشٍِي نَن ّب، عَ رَفَتَِش نَشٍٍي «.ّب

41 ّ َبِر قْشِر ُق ْدنشْي ٌت نَ ٍق مّ، ٍع ّ ْبح نََش ٍت قْْل يَِك نُن َ يَي .مَ 42 عَِس نََش ٍع ِشِل عَ يِرٍ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» عَ كٌلٌن، نَشٍٍي كٌلٌنِش
حَمَّن مَنّفٍي رَ، ٍع مِشٍِي مَ يَمَرِ عَ شْرْشْي رَ، ٍع ٍع ّسنّب َ رَ مِنِم ٍع مَ عَلٌَك ٍع َش مَنّفَي َش .كٌلٌن 43 ْكْن عَ نََش ُل نَ ِك وٌ تَن .تَِف مِِش نَشَن
مَ وَ عَ تِدٍ َش فٌب وٌ َي مَ، عَ َش قِندِ وٌ َ مَلِم نَن .نَ 44 مِِش نَشَن مَ وَ قِندٍِق وٌ َش يَرٍرَِت رَ، عَ َكنِي َش قِندِ بِرِن َش ٌكنِي نَن .نَ 45 هَِل
مَ عَدَ َش دِ عَ قَِش نَ نَن .مَ عَ مُ قَِش ّش مِشٍِي َش وَِل عَ تَن .ّب عَ قَِش ّن عَلٌَك عَ تَن نَن َش وَِل مِشٍِي ّب، عَ َش مِِش فبٍفٍب َ ُشنسَر
عَ َش قَّش َسابُي «.رَ

عَِس يٍرِكٌ ْدنشُي َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ٢٩؛ ٢٠ ٬ ،٣٤ لُِك ٣٥؛ ١٨ ٬ ٤٣

46 ٍع نََش ٌس .يٍرِكٌ عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر مَن ٌت نُ كٍلٍِق نَا، ٍع نُن َحمَ فبٍفٍب، تِمٌٍي َش دِ شّّم بَرِتِمٌٍي نُ ْدْشِش َ كِر دّ رَ كُّل .مَتِدٍ ْدنشُي
نَن نُ عَ .رَ 47 عَ ٌت عَ مّ عَ عَِس نَسَرّتَِك نَن نُ دَنفٍِق نَا، عَ نََش ٌس عَ ِشلٍِق عَ شُي عِتٍِش رَ، ِعَس،» َ دَوُد َش دِ، ِكنِِكِن ٱ َ «.م 48 َحمَ
نََش يّن ْو ْدنشُي مَ عَ عَ َش عَ َسبَرِ، ْكْن عَ َحن نََش عَ شُي عٍِت دَنِف عَ ِسنٍف رَ، عَ نُ ِشِل ِت، َدُوَد» َش دِ، ِكنِِكِن ٱ َ «.م 49 عَِس
نََش ِت، عَ عَ قََل، ٌو» عَ «.ِشِل ٍع نََش ْدنشُي ِشِل، ٍع عَ قََل عَ ّب، !لَِمِنَي» كٍِل، عَِس نَ ِع «!ِشلٍِق 50 ْدنشُي نََش عَ ََش دٌنم بِنٍي ْوّل
كٍرٍن نَ، عَ كٍِل، عَ تُفَن، عَ ِسَف عَِس .يِرٍ 51 عَِس نََش عَ مَشْرِن، ِع» مَ وَ ٱ َش مُنٍس رََب ِع «ّب؟ ْدنشُي نََش عَ يَاِب، ْمْش،كََر » ٱ

مَ وَ ّن ٱ َي َش ٍس «.ٌت 52 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِسَف،» ِع َش َ دَنشَنِي َ بَر ِع «.رَِكِس عَ َي نََش ٍس ٌت كٍرٍن نَ، عَ َق َ بِر عَِس
قْْش رَ َ كِر .ْشن

11
عَِس ٌسٍق َسلَمُ دَرِ
ُ مَتِي ١؛ ٢١ ٬ ،١١ لُِك ٢٨؛ ١٩ ٬ ،٤٤ يَيَ ١٢؛ ١٢ ٬ ١٦

1 ٍع ٌت ّ مَكْر َسلَمُ دَرِ رَ، ٍع نَ ٍتِقٍَف ب نُن بٍتَنِ ٍ يِر ِل، ِ عٌلِو َ فٍي مَبِرِ، عَِس نََش عَ َبِرّ قْشِر مِِش قِرِن شّي، 2 عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َش ٌس تَا كُي
نَشَن نَ ٍ .يَر وٌ نّّق ٌس نَا، وٌ ٌسقٍَل َ لَنم َ لِم عَ شِرِِش نَ، مِِش ِسنٍف مُ نُ ْدْش نَشَن .قَرِ وٌ َش عَ ُلُن، ق وٌ َق عَ رَ ٱ ْشن .مَ 3 َش مِِش ندٍ َق َس
وٌ مَشْرِن، وٌ‹ عَ ُلُنٍق ق مُنٍق ‹رَ، وٌ َش عَ يَاِب، مَرِِف› نَن هَِي نَ عَ .مَ عَ عَ َ رَفبِلٍنم «‹.َي

4 ٍع ٌت ِسَف، ٍع نََش عَ ِل ٌسقٍَل َ لَنم شِرِِش نَادّ ندٍ ّسيِت مَ َ كِر دّ .رَ ٍع ٌت عَ ُلُن، ق 5 مِِش نَشٍٍي نُ تِِش نَا، ٍع نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» مُنٍس
رَبٍَق، وٌ ٌت ِي ٌسقٍَل َ لَنم ُلُنِش؟ «ق 6 ٍع نََش ٍع يَاِب عَْل عَِس عَ مٍَسن ٍع ّب ِك .نَّش نٍٍي قَن نََش ٍع ُل ٍع َش .ِسَف 7 ٍع ٌت َق ٌسقٍَل َ لَنم َ ر
عَِس ْشن، ٍع نََش ٍع َش دٌنمٍَي َس عَ قَرِ، عَِس َق عَ ٌ مَفٌر عَ .مَ
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8 مِِش فبٍفٍب نََش ٍع َش دٌنمٍَي عِتََل َ كِر ْشن مَ، ندٍٍي قَن نََش قّنّس ّسّف، ٍع نٍٍي قَن َس َ كِر ْشن مَ عَِس بِنيٍَق .رَ 9 َحمَ نَشٍٍي نُ ّحرٍّق

عَِس َي رَ، عَ نُن نَشٍٍي نُ ّحرٍّق عَ َشنِب رَ، ٍع بِرِن نُ ٍع شُي عِتٍٍق، ٍع عَ قََل،
تَنتُي» نَ وٌن نَِكسِمَ !ّب

َ بَرَك نَ عَ ّب نَشَن قٍَق مَرِِف ِشِل !رَ
10 َ بَرَك نَ وٌن بََب َ دَوُد َش مَنّفَي ّب نَشَن نَ !قٍَق
تَنتُي نَ وٌن نَِكسِمَ ّب نَشَن نَ ٌكوٍر «!مَ

11 عَِس ٌت ٌس َسلَمُ، دَرِ عَ نََش ِسَف ْ ْمبَنِش هْر .كُي عَ ٌت ّف نَا َبِلِنِي ر بِرِن مَتٌدٍ، ٍع نُن عَ َبِرّ قْشِر مِِش ُق نُن قِرِنِيٍي نََش ِسَف بٍتَنِ،
ِ مَ بَر كْي نُ َ بَر .ٌس

عَِس شْرّ بِِل دَنَكٍق
ُ مَتِي ١٨؛ ٢١ ٬ ٢٢

12 نَ كٍُي عَِب، ٍع ٌت نُ كٍلٍِق بٍتَنِ، كَامّ نََش عَِس .ُسُش 13 عَ ٌت شْرّ بِِل ندٍ ٌت، عَ ندٍدِ مَكُيَِش ٍع رَ، عَ بُرّّش نَ عَ ْكن نَ، عَ نََش
َس نَ مٌَت، َش عَ َ ْنم عَ بٌِف ندٍ .مَْستْدٍ ْكْن عَ ٌت ّ مَكْر شْرّ بِِل رَ، عَ مُ ٍسٍس ِل عَ ْكن نَ ٌق عَ بُرّّش، ِ مَ بَر شْرّ بٌِف تّمُي مُ نُ عَ .لِِش
14 عَِس نََش عَ قََل شْرّ بِِل ّب، ِمِش» ٌي نََش ِع تَن بٌِف دٌن «!ْسنْن عَ َبِرٍّي قْشِر قَن نََش عَ شُي .مّ

عَِس مَتٍِي سَرٍ كٍرٍِق ْ ْمبَنِش هْر كُي
ُ مَتِي ١٢؛ ٢١ ٬ ،١٧ لُِك ٤٥؛ ١٩ ٬ ،٤٨ يَيَ ١٣؛ ٢ ٬ ١٦

15 ٍع ٌت ِسَف َسلَمُ، دَرِ عَِس نََش ٌس ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ مَتٍِي سَرٍ نُن سٌي سَرٍ كٍرِ قْْل، نَشٍٍي نُ نَ .نَا عَ نََش ْكبِرِ مَسَرٍّي َش تٍيبِلٍِي نُن فَنّب
مَتٍِي َش ْدْشسٍٍي َ َبِر .ر 16 عَ مَن مُ تِن مِِش ٌي َش دَنِف ْ ْمبَنِش هْر َسنسَنِي كُي، ٍع نَ قِندِ ٍع َش ٌكٍت مَشَنِن َ كِر .رَ 17 عَ نََش ٍع َكوَندِ، عَ
عَ مٍَسن، َع» ُ م ّسبِّش ّش، ‹ٱ َ م بَنِش ِشِل َ قَلَم ّن، ِس بِرِن مَ َسلِدٍ ؟›بَنِش ْكْن وٌ تَن َ بَر عَ قِندِ ُمحّتٍِي ْدْشدٍ «.رَ 18 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن
سّرِّي َ ْمشٍْي كَر ٌت ِي ٍق مّ، ٍع نََش قّيرّ قٍن قْْل ٍع َ ْنم عَِس قَشَدٍ ِك .نَّش ٍع نُ فَاُشِش عَ َي رَ، ِ مَ بَر عَ نُ َحمَ بِرِن دّ َ مَ عِشَر عَ َش َكوَندِ .رَ
19 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس، عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر مَن نََش كٍِل تَا .كُي

شْرّ بِِل شَرٍ نُن عََل مَشَندٍِق
ُ مَتِي ٢٠؛ ٢١ ٬ ٢٢

20 نَ كٍُي عَِب، ٍع ٌت نُ دَنفٍِق، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش شْرّ بِِل ٌت عَ َ بَر َ شَر هَن عَ .َسنٍك 21 ِ ثِيّر ٌت رَُت، عَ نََش عَ قََل عَِس ّب، ْمْش،كََر »
عَ مٌَت، ِع شْرّ بِِل نَشَن دَنَك، عَ َ بَر َ شَر «.فبٍن

22 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» َش َ دَنشَنِي عََل .مَ 23 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، َش وٌ عَ قََل ِي َ فٍي ّب، كٍِل‹ ٍب، ِع َس ِسن بَا ‹مَ، َش نَ
َكنِي مُ ِسيّك عَ ّ ْبح مَ، عَ َل عَ رَ، عَ نَشَن قَلَِش عَ َ رَبَم ّن، نَ ٍق َ رَبَم ّن نَ َكنِي .ّب 24 نَ نَن عَ رَ، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ نَ عََل مَشَندِ قٍٍق
رَ، َش وٌ َل عَ رَ عَ وٌ َ بَر عَ ْسْت، وٌ عَ َ ْستْم .ّن 25 -26 وٌ نَ ِت عََل مَشَندِدٍ تّمُي نَّش، َش ٍق ندٍ نَ وٌ نُن مِِش ندٍ تَِف، وٌ َش دِّح عَ مَ، عَلٌَك
وٌ بََب نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ قَن َش دِّح وٌ َش يُنُبٍِي «.مَ

عَِس َ وَلِم ندٍ َش يَامَرِ مَ؟
ُ مَتِي ٢٣؛ ٢١ ٬ ،٢٧ لُِك ١؛ ٢٠ ٬ ٨

27 ٍع مَن نََش ٌس .َسلَمُ دَرِ عَِس ٌت نُ عَ ّحرٍّق ْ ْمبَنِش هْر كُي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، سّرِّي َ ْمشٍْي، كَر نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي نََش َق عَ يِرٍ، 28 ٍع
عَ مَشْرِن، ِع» ِي قٍٍي َ رَبَم ندٍ َش يَامَرِ مَ؟ ندٍ ِي ّسنّب قِِش ِع مَ، ِع َش ِي قٍٍي «رََب؟ 29 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» قَن َش وٌ مَشْرِن ٍق كٍرٍن
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َ .م َش وٌ ٱ يَاِب، ٱ عَ َ قَلَم ّن وٌ ّب ٱ ِي قٍٍي َ رَبَم نَشَن مَ يَامَرِ .مَ 30 َ يَي ٌت نُ مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي ْشورَ، عََل نَن عَ ّشيِش َب، كَ مَ؟ عَدَ وٌ ٱ

«.يَاِب
31 نَ كُي ٍع نََش ٌس يّنٍق ْو ٍع ٍ بٌر تَِف، َش» وٌن نَ عَ يَاِب، وٌن نَّش، ‹عََل،‹ عَ عَ َ قَلَم ّن وٌن ّب، مُنٍق› رَ وٌ مُ َق َل عَ ‹رَ؟ 32 ْكْن وٌن

نَ عَ يَاِب، ‹مَ، عَدَ› نَ قَن مَ قِندِ ٍق نَن نَ وٌن «.ّب ٍع نُ فَاُشِش َحمَ نَن َي رَ، ِ مَ بَر بِرِن َ يَي َمحْشُنِش ّ نَمِْحنم يَِت نَن .نَ 33 نَ كُي، ٍع نََش
عَِس يَاِب، ُمُش» ُ م عَ «.كٌلٌن عَِس قَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» قَن مُ عَ َ قَلَم وٌ ّب ٱ ِي قٍٍي َ رَبَم نَشَن مَ يَامَرِ «.مَ

12
بِْش رَوَِل حَاشٍِي َش تَاِل
ُ مَتِي ٣٣؛ ٢١ ٬ ،٤٦ لُِك ٩؛ ٢٠ ٬ ١٩

1 عَِس مَن نََش ٌس تَاِل يّنيٍِي ْو قَلٍَق ٍع ّب، عَ عَ مٍَسن، ّشّم» ندٍ نََش ّوِن بِلٍِي .ِس عَ نََش تّّت َبِلِن ر بِْش رَ، عَ بٍَي ِت، عَ يِِل ٍف ّوِن
بٌِف مَ بُندُ .دّننَّش نَ َشنِب، عَ نََش نَ هّرِ بِْش رَوَلٍِي مَ، عَ َق ِيَاِس «.ب

2 ّوِن» بٌِف َب تّمُي ٌت عَ ِل، بِْش َكنِي نََش ٌكنِي ندٍ شّي بِْش رَوَلٍِي ْشن مَ، ٍع َش ّوِن بٌِف ندٍ ٌس عَ ِي .رَ 3 ْكْن، بِْش رَوَلٍِي نََش نَ
ٌكنِي ُسُش، ٍع عَ بْنْب، ٍع عَ رَفبِلٍن عَ بّلّّش عِفٍِل «.رَ

4 بِْش» َكنِي مَن نََش ٌكنِي فبّّت شّي ٍع ْشن .مَ ٍع نََش نَ قَن بْنْب عَ ُشنِي مَ، ٍع عَ ٌكنِب عَ مَيَافِِش .رَ 5 بِْش َكنِي مَن ٌت مِِش فبّّت
شّي، ٍع نََش نَ تَن .قََش بِْش َكنِي مِِش وُيَِش فبّتٍّي شّي ّن ٍع ْشن مَ نَ .ِك ٍع نََش ندٍٍي بْنْب، ٍع ندٍٍي «.قََش

6 بِْش» َكنِي َش دِ َشنُِش كٍرٍنِي نَن نُ َق .لُِش عَ ْدنشْي رَ، عَ نََش نَ شّي ٍع ْشن مَ، ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر عَ قََل، ٍع› ٱ َ م دِ تَن َ ِنيَم ب ›.ّن 7 ْكْن
ِي بِْش رَوَلٍِي نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ِي› نَن نَ كّ تٌنفٌمَ رَ، وٌ َق، وٌن َش عَ قََش عَلٌَك كّ َش قِندِ وٌن فٍب ‹.رَ 8 ٍع نََش عَ ُسُش، ٍع عَ قََش،
ٍع َق عَ وٌِل تّّت َشنِب «.رَ

9 َن» كُي، بِْش َكنِي مُنٍس َ رَبَم َق؟ عَ ِسفَمَ ّن نَا، عَ بِْش رَوَلٍِي قََش، عَ عَ َش بِْش ٌس مِِش فبّتٍّي .ِي 10 وٌ مُ نُ ِي مٍَسنِي شَرَن َابُي كِت
كُي؟
بَنِشتٍِي‹ مّي فّّم نَشَن نَ،
عَ َ بَر قِندِ تُشُي فّّم هَفِّف .رَ
11 مَرِِف قِْش نَن عَ .رَ
ٍق مَكَابَِش نَن َي وٌن «‹.ّب

12 عَ نُ يّنٍق ْو نَشٍٍي ّب، ٍع نََش عَ كٌلٌن عَ عَِس ِي تَاِل يّنِي ْو مٍَسنِش ٍع تَن نَن .ّب ٍع نُ َكتٍَق ٍع َش عَ ُسُش، ْكْن ٍع نُ فَاُشِش َحمَ
نَن َي .رَ نَ كُي، ٍع نََش كٍِل عَ ُشن، ٍع .ِسَف

فَنتَنِي تٍٍق عَِس ّب دُوِت َش ٍق رَ
ُ مَتِي ١٥؛ ٢٢ ٬ ،٢٢ لُِك ٢٠؛ ٢٠ ٬ ٢٦

13 ٍع نََش ّسِن قَرِ نُن هٍرٌدٍ َبِرّ قْشِر ندٍٍي شّي عَِس ْشن عَلٌَك ٍع َش فَنتَنِي ٍت عَ ّب، ٍع َش عَ مَْسْت يّنِي ْو .كُي 14 ٍع ٌت ِسَف عَ يِرٍ، ٍع
نََش عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » مُُش عَ كٌلٌن نْندِ قَّل نَن ِع .رَ ِع مُ فَاشُمَ مِِش ٌي ْشن، ِ مَ بَر ِع مُ مِِش رَقِسَمَ ٍع بٌوٍرٍي .ّب ِع مِشٍِي َ شَرَنم عََل
َش َ كِر نَن نَ عَ نْندِ ِك .مَ عَ َ لَنم كَ عَ مُ َ لَنم مُُش َش دُوِت ِق مَ ْر مَنّف مَ؟ مُُش َش عَ ِق، كَ مُُش نََش عَ «ِق؟

15 عَِس ٌت ٍع َش قِلَنَكقُيَح كٌلٌن، عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» َكتٍَق ٱ مَْستْدٍ مُنٍق رَ؟ وٌ َق فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كٍرٍن نَ ٱ ْشن مَ، ٱ َش عَ «.مٌَت
16 ٍع ٌت َق كٍرٍن نَ، عَ نََش ٍع مَشْرِن، نٍد» ِشِل نُن مِسَاِل نَ ِي ْكبِرِ كٌٍل مَ ِي «ِك؟ ٍع نََش عَ يَاِب، مَْر » مَنّف «.فٍب 17 عَِس نََش عَ
قََل ٍع ّب، ٌو» مَنّف فٍب رَفبِلٍن مَنّف مَ، وٌ عََل قَن فٍب رَفبِلٍن عََل «.مَ ٍع قَن نََش كَاَب عَِس َش ٍق .مَ
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ٍسنٍِي َسدُ عَِس مَشْرِنٍق قَشَمِشٍِي َش مَرَكٍِل مَ
ُ مَتِي ٢٣؛ ٢٢ ٬ ،٣٣ لُِك ٢٧؛ ٢٠ ٬ ٤٠

18 ٍسنٍِي، َسدُ نَشٍٍي عَ َ قَلَم عَ قَشَمِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ، ٍع نََش َق ِي مَشْرِنِي رَ عَِس ْشن مَ، 19 ْمْش،كََر » عَننَِب مُنَس ِي نَن ّسّب مُُش
ّب َابُي كِت كُي، َش‹ شّّم ندٍ تَارَ قََش، عَ نََش عَ َش فِّن ُل عَ مُ دِ ٌي بَرِ، عَ نَ ُشنيَ نَن نَ فِّن ْدشْمَ، عَلٌَك عَ َش بْنسْي ِق عَ تَارَ ‹.مَ 20 نَ
كُي، شّّم ندٍ نََش دِ شّّم ٌسلٌقٍرٍ .ْسْت عَ َش دِ ِسنٍف نََش فِّن ْدْش، عَ قََش، عَ مُ بْنسْي ٌي .ُل 21 عَ َشنبِرَتٌي نََش نَ كَاّح فِّن تٌنٌف، ْكْن عَ
قَن نََش قََش، عَ مُ بْنسْي ٌي .ُل نَ نَن مَن نََب نَ قَن َشنبِرَتٌي .رَ 22 ِي مِِش ٌسلٌقٍرٍ بِرِن، ٍع ٍسٍس مُ بْنسْي .ُل عَ ْدنشْي رَ، فِّن قَن نََش .قََش
23 نَ كُي، مَرَكٍِل لْشْي، نَ فِّن ٌت ْدْشِش ِي مِِش ٌسلٌقٍرٍ بِرِن ْشن مَ، عَ َس مَ قِندِ ندٍ فٍب «رَ؟

24 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ُ م عََل َش َابُي كِت كٌلٌن، وٌ مُ عََل ّسنّب قَن .كٌلٌن وٌ َش تَنتَنِي كٍلِدٍ َش مُ نَ ِك؟ 25 مِشٍِي نَ كٍِل قَّش مَ
مَرَكٍِل لْشْي، شّّم مُ فِّن ْدشْمَ، فِّن قَن مُ ْدشْمَ شّّم .ْشن ٍع َ لُم ّن عَْل ـٍكٍّي مَل نَ يَننَ عَرِ ِك .نَّش 26 عَ قَلٍَق تَن، عَ قَشَمِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ، وٌ مُ
نُ عَننَِب مُنَس َش َابُي كِت شَرَن، وُرِ بِِل َش ٍق قَلَِش دّننَّش؟ عََل عَ مٍَسن ّن عَ ّب، ‹ٱ تَن نَن نَ مَرِِف عَلَتََل رَ، عِبُرَهِمَ، عِِسيََف، نُن يَشَُب
نَشَن َ ›.بَتُم 27 قَشَمِشٍِي َش مُ عََل بَتُمَ، ٌق نَشٍٍي َلٌِش .ب نَ تَن قِندِِش وٌ ّب تَنتَنِي نَن «.نَ

ِ يَامَر نَشَن تِدٍ فٌب عَ بِرِن ّب
ُ مَتِي ٣٤؛ ٢٢ ٬ ،٤٠ لُِك ٢٥؛ ١٠ ٬ ٣٧

28 سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍ نََش عَ مٌَس ٍع رَ، عَ عَ تُِل مَِت ٍع َش يّنِي ْو .رَ عَ ٌت عَ ٌت عَ عَِس َ بَر يَاِب قَنِي ِق، عَ نََش عَ مَشْرِن، ّسِرّي»

مُندُن تِدٍ فٌب سّرِّي بِرِن َي «مَ؟ 29 عَِس نََش عَ يَاِب، َع» ِسنٍف نَن ِي ِك، َيَِل،‹ عِسِر ِع تُِل مَِت، وٌن مَرِِف عََل، مَرِِف كٍرٍن ثٍِت نَ
عَ .رَ 30 ِع َش ِع مَرِِف عََل َشُن ِع ّ ْبح بِرِن نَ، ِع نِي بِرِن نَ، ِع َشِشِل بِرِن نَ، عَ نُن ِع ّسنّب بِرِن ‹.نَ 31 عَ قِرِن ندٍ نَن ِي ِك، ِع› َش ِع
نفَشَكٍرٍنِي َشُن عَْل ِع ِع يّّت َشنُِش ِك ‹.نَّش سّرِّي فبّّت ٌي مُ نَ نَشَن دَنِف نٍٍي «.رَ

32 سّرِّي َ ْمْش كَر نََش عَ قََل عَِس ّب، ِع» نْندِ، َ .ْمْش كَر ِع َ بَر نْندِ مٍَسن عَ عََل كٍرٍن ثٍِت نَن عَ رَ، عَ بٌوٍر مُ نَ، ٌق عَ .كٍرٍن 33 مِِش
َش عَ َشُن عَ ّ ْبح بِرِن نَ، عَ َشِشِل بِرِن نَ، عَ نُن عَ ّسنّب بِرِن .نَ مِِش مَن َش عَ نفَشَكٍرٍنِي َشُن عَْل عَ عَ يّّت َشنُِش ِك .نَّش نٍٍي َبَتٍُق ر دَنِف
سّرّّش فَن دَاِش نُن سّرّّش بِرِن «.نَ 34 عَِس ٌت عَ ٌت، عَ عَ َ بَر َشِشلِمََي يَاِب ِق، عَ نََش عَ مٍَسن عَ ّب، َع» فٍب مُ لُِش ِع َش ٌس عََل
َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ نَ َشنِب، مِِش ٌي مُ َس ُسو عَِس مَشْرِندٍ .ْسنْن

َ دَوُد نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش
ُ مَتِي ٤١؛ ٢٢ ٬ ،٤٦ لُِك ٤١؛ ٢٠ ٬ ٤٤

35 عَِس نََش َكوَندِ ِت قْْل ْ ْمبَنِش هْر .كُي ُمنٍق» َ ر سّرِّي َ ْمشٍْي كَر عَ قَلَمَ، عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش قِندِِش َ دَوُد َش دِ نَن نَ؟ 36 عََل
َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، َ دَوُد يّّت عَ مٍَسن ّن،
مَرِِف› َ بَر عَ مٍَسن ٱ مَرِِف ّب،
“ِ ٌ مَفٌر ٱ يِرٍقَنِي مَ،
هَن بٍيمَنُن ٱ َش ِع يَشُيٍي ٌ رَفٌر ِع َسنِي «”›.بُن
37 َدُوَد» يّّت يَِت عَ َ قَلَم عَ ّب، ‹ٱ .›مَرِِف َ دَوُد َق َ ْنم قِندِدٍ عَ بََب رَ «دِ؟

َحمَ فبٍفٍب نُ ٍع تُِل َ مَتِم عَ رَ، عَ َش َكوَندِ نُ رَقَن ٍع .مَ

دِينَّل ٌكبٍِي
ُ مَتِي ١؛ ٢٣ ٬ ،٣٩ لُِك ٣٧؛ ١١ ٬ ،٥٢ ٤٥؛ ٢٠ ٬ ٤٧
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38 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب عَ َش َكوَندِ كُي، ٌو» وٌ يّّت رَتَنَف سّرِّي َ ْمشٍْي كَر .مَ عَ رَقَن ٍع مَ ٍع َش ٍع ّ َمحّر فَُب ُشنفٍب رَفٌرٌِش ٍع مَ،

مِشٍِي َش نُ ٍع ّشيُب تَا كُي بِنّي ّشيبُيٍي .رَ 39 ٍع مَ وَ ْدْشٍق َسلِدٍ َسّق ِسنٍفٍي، ٍع مَن َش بِنّي ْسْت .ُشلُنِي 40 ٍع كَاّح فِنٍّي هَرٍِف .ُمحَمَ ٍع َ َسلِم
عَ ْشنكٍُي رَ، عَلٌَك مِشٍِي َش ٍع .ٌت فبَلٌي نَشَن نَفَتَِش ٍع ّب، عَ فٌب ِك «.قَنِي

كَاّح فِّن َش هَدَِي
لُِك ١؛ ٢١ ٬ ٤

41 عَِس نََش ْدْش َسلِدٍ كُي، عَ َي رَقِندِِش ْكبِرِ َ َكنكِر مَ، عَ نُ مِشٍِي مٌَت ٍع ْكبِرِ سَمَ عَ كُي ِك .نَّش بَننَمِِش وُيَِش نُ ْكبِرِ فبٍفٍب .َسٍق
42 كَاّح فِّن مِِسِكيّن قَن ٌت َق، عَ تَن نََش ْكبِرِ كٌٍل قِرِن َس نَشٍٍي يُِس مُ .فٌب 43 نَ كُي، عَِس نََش عَ َبِرٍّي قْشِر ِشِل، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب،
ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، ِي كَاّح فِّن مِِسِكيّن َش ْكبِرِ َسِش فٌب دَنِف بِرِن فٍب رَ نَشٍٍي َ بَر ْكبِرِ َس َ َكنكِر .كُي 44 ٍع تَن َش هَدَِي كٍلِِش ٍع
َش نَاقُِل نَن كُي، ْكْن ِي كَاّح فِّن تَن َش هَدَِي كٍلِِش عَ َش َلٌي ب نَن «.كُي

13
ْ ْمبَنِش هْر َش مِسَاِل
ُ مَتِي ١؛ ٢٤ ٬ ،٢ لُِك ٥؛ ٢١ ٬ ٦

1 عَِس ٌت مِِن ْ ْمبَنِش، هْر عَ َبِرّ قْشِر كٍرٍن نََش عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » ِي بَنشٍِي مٌَت، ٍع تِِش فّّم ُشنفٍب نَشٍٍي رَ، ٍع ِت ِك مَن تٌقَنِش
ِك «!نَّش 2 عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» ِي بَنِش بٍلٍبٍلٍٍي تٌِش؟ ِي فّّم كٍرٍن مُ َ لُم عَ بٌوٍر قَرِ ٍب، عَ بِرِن َ مَ نَبِر «.ّن

مََرتَنتَنِي، تْورّ، نُن َحشَنَكّت
ُ مَتِي ٣؛ ٢٤ ٬ ،١٤ لُِك ٧؛ ٢١ ٬ ١٩

3 عَِس ٌت نُ مَفٌرٌِش عٌلِوِ َ فٍي قَرِ، عَ َي رَقِندِِش ْ ْمبَنِش هْر مَ، ثِيّرِ، يَِك، يَيَ، نُن عَندٍِر نََش عَ مَشْرِن ٍع ٌ دٌر مَ، 4 َن» ٍق ََس رَبَم مُن تّمُي؟
عَ مَن َس َ كٌلٌنم تْنشُمَ مُندُن مَ عَ عَ قٍَق َبَدٍ؟ «ر

5 عَِس نََش ٌس يّنٍق ْو ٍع ّب، ٌو» وٌ .مّينِ 6 مِِش وُيَِش قَمَ ٱ تَن ِشِل َلَدٍ ق ٍع يّّت ُشن مَ عَ قَلٍَق رَ، ‹ٱ تَن نَن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ›!رَ
نَ كُي، ٍع قَمَ مِِش فبٍفٍب .رَتَنتَندٍ 7 وٌ نَ فٍرٍ ٍق مّ، وٌ نَ فٍرٍ ندٍ ِشِل مّ، وٌ نََش ْكنتْقِِل، ِ مَ بَر ٌق نَ ٍق ْمولٍِي َش .رََب نَ َش مُ مَ قِندِ َ دُِنح رَْحنِي
رَ .ِسندٍن 8 سٍِي َ كٍلِم ّن ٍع بٌوٍر ِشِل مَ، حَمَنٍّي ٍع بٌوٍر .فٍرٍ بِْش قَمَ ّن سّرّندٍ ٍ يِر وُيَِش، كَامّ قَن ِسن بِْش .مَ نَ بِرِن مَ قِندِ مَنتْوْرِل قّْل نَن «.نَ

9 ٌو» َش مّينِ وٌ يّّت مَ، ِ مَ بَر ٍع وٌ سٌمَ ّن ِكيتِسٍَي ِي رَ، ٍع وٌ بْنْب َسلِدٍ بَنشٍِي .كُي وٌ َ ِتم ّن ٌمِنٍَي ف نُن مَنّفٍي َي ِع ٱ تَن مَ ٍق رَ، وٌ مَ قِندِ ّن ٱ َ م
ٍسيدٍٍي رَ ٍع تَن .ّب 10 ٌق ِشبَارُ قَنِي َش َكوَندِ ِس بِرِن ّب .ِسندٍن 11 ٍع نَ وٌ َشنِن وٌ مَِكيتِدٍ تّمُي نَّش، وٌ نََش ْكنتْقِِل وٌ َش مٍَسنِي َش ٍق رَ
ٍينُن ب وٌ َش عَ .ِت عََل نَ يّنِي ْو نَشَن ٌي ِق وٌ مَ نَ وََشِت مَ، وٌ َش نَ نَن قََل، ِ مَ بَر وٌ تَن َش مُ يّنمَ، ْو عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن قَمَ يّندٍ «.ْو

12 ِمِش» َ قَم عَ نفَشَكٍرٍنِي يَنقَدٍ، عَ عَ َس مِشٍِي بّلّّش، ٍع َش عَ .قََش بَّب قَن نَ ْموِل َ نِيَم عَ َش دِ رَ، دٍِي قَن َ كٍلِم ّن ٍع ِ مٍَي بَر ِشِل مَ، ٍع
َش ٍع .قََش 13 مِِش بِرِن قَمَ وٌ ْشندٍ ٱ تَن مَ ٍق رَ، ْكْن نَشَن نَ عَ تُننَبِّش هَن عَ رَْحنِي، نَ َكنِي ِكسِمَ «.ّن

ٍس َ مُِش هَر حَاِش
ُ مَتِي ١٥؛ ٢٤ ٬ ،٢٨ لُِك ٢٠؛ ٢١ ٬ ٢٤

14 ٌو» تَن نَشٍٍي نَ ِي شَرَنٍق، وٌ وٌ تُِل مَِت !دٍ وٌ نَ ٍس َ مُِش هَر حَاِش ٌت َكسَرّ نَ نَشَن َشنِب رَ، عَ تِِش ٍ يِر عَ مُ لَن عَ َش ِت دّننَّش، وٌ
تَن نَشٍٍي نَ يُدََي نَ تّمُي، وٌ َش وٌ ِف فٍيٍَي .قَرِ 15 نَشَن نَ تَندٍ، عَ نََش ٌس ٍسٍس تٌنفٌدٍ عَ َش بَنِش .كُي 16 نَشَن نَ ّش مَ، عَ نََش فبِلٍن عَ
َش ِشنبٍِل َ دٌنم .تٌنفٌدٍ 17 نَ وََشِت مَ قِندِ فبَلٌي نَن نَ قُرُفِنٍّي نُن دِنّفٍي !ّب 18 وٌ عََل مَشَندِ نَ نََش وٌ ِل ّحّم !تّمُي 19 ِ مَ بَر تْورّ عَ َ لِم نَ وََشِت مَ،
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نَشَن مَنِيّ ِسنٍف مُ نُ ٌت َكِب عََل نََش َ دُِنح دَا، عَ مَن مُ َ فبِلٍنم ٌت رَ .عَبَدَن 20 َش مَرِِف مُ عَ رَفِرِِش نُ ندٍ َش َب نَ ِش ْكنِت رَ، مَ عَدَ
ٌي مُ ِكسِمَ .نُ ْكْن عَ ندٍ بَِش عَ ْكنِت رَ مِِش ُسفَندِشٍِي نَن َش ٍق «.رَ

21 َش» مِِش ندٍ َس عَ قََل وٌ ّب، عَ‹ مٌَت، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ ،‹ٍب َش نَ مُ عَ رَ، عََل› َش مِِش ُسفَندِِش نَ ‹مّننِ، وٌ نََش َل
عَ .رَ 22 ِ مَ بَر وٍُل قَلٍّي قَمَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل َلَدٍ ق ٍع يّّت ُشن، َش نَ مُ ٍع ٍع يّّت قِندِ نَمِْحنمٍّي .رَ ٍع قَمَ تْنشُمَ مَكَابَشٍِي نُن كَابَنَكٌي َبَدٍ ر
عَلٌَك ٍع َش عََل َش مِِش ُسفَندِشٍِي رَتَنتَن، َش ٍع َس َ .ْنم 23 وٌ مّينِ وٌ يّّت .مَ ٱ َ بَر ٍق بِرِن مٍَسن وٌ ّب ٍينُن ب عَ وََشِت َش عَ «.ِل

َ مَ عَد َش دِ فبِلٍنٍق
ُ مَتِي ٢٩؛ ٢٤ ٬ ،٣١ لُِك ٢٥؛ ٢١ ٬ ٢٨

24 َن» َحشَنَكّت وََشِت دَنِف َشنِب،
ٌسٍف‹ مَ عِْقوْر ّن،
كٍِك يَنّب َ بَم ّن،
25 تُنبُيٍي َ مَ بِر ّن بِْش،
ٍس نَشَن بِرِن نَ ٌكوٍر مَ عَ َ سّرّنم «‹.ّن
26 َن» تّمُي مَ عَدَ َش دِ َ تٌم ّن َق رَ نُشُي كُي، ّسنّب نُن نْرّ َ .ر 27 عَ عَ َش ـٍكٍّي مَل َ ّشيم ّن َ دُِنح تُنشُن نَاِن بِرِن نَ، ٍع َش َس عَ َش مِِش
ُسفَندِشٍِي مَلَن كٍِل ّسيِت هَن «.ّسيِت

شْرّ بِِل َش مِسَاِل
ُ مَتِي ٣٢؛ ٢٤ ٬ ،٣٥ لُِك ٢٩؛ ٢١ ٬ ٣٣

28 ٌو» شْرّ بِِل مٌَت مِسَاِل رَ، وٌ َش َشِشِل .ْسْت عَ َسلٌنِي نَ ِحنِف، عَ بُرّّش نّيّن نََش مِِن، وٌ عَ َ كٌلٌنم ّن ّحّم َ بَر ّ .مَكْر 29 َ مَ عَد َش دِ قٍَق
قَن نَ نَ ِك .ّن وٌ نَ ِي ٍق بِرِن ٌت رََب رَ، وٌ َش عَ كٌلٌن مَ عَدَ َش دِ َ بَر مَكْرّ، عَ َحن تِِش نَادّ .رَ 30 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ٌت مِشٍِي مُ دَنفِمَ
ٌق نَ ٍق بِرِن .نََب 31 ٌكوٍر نُن بِْش دَنفِمَ ّن، ْكْن ٱ َ م مٍَسنِي تَن مُ دَنفِمَ «.عَبَدَن

َ دُِنح رَْحنِي وََشِت كٌلٌنٍق
ُ مَتِي ٣٦؛ ٢٤ ٬ ٤٤

32 ِمِش» ٌي مُ عَ كٌلٌن ِي قٍٍي َس َ رَبَم لْشْي نُن وََشِت ٌي .مَ هَِل مَلٍّك نَشٍٍي نَ يَننَ، عَرِ ٍع مُ عَ كٌلٌن، عََل َش دِ قَن مُ عَ كٌلٌن، ٌق بََب
عََل كٍرٍن .ثٍِت 33 وٌ مّينِ وٌ يّّت مَ، وٌ نََش يَنَق، ِ مَ بَر وٌ قَن مُ عَ كٌلٌن ِي قٍٍي َس َكمَلِمَ تّمُي «.نَّش

34 َع» مَنِيَِش شّّم نَن نَ، نَشَن نَ ِسفٍَق ِيَاِس .ب عَ نَ كٍِل عَ َش قْشْي ُشن، عَ نَ بِرِن تَشُمَ عَ َش ٌكنيٍِي رَ، عَ َكنَكن ِت عَ َش وَِل دّ، عَ
مَن عَ قََل نَادّ َكنّت ّب، عَ عَ نََش .يَنَق 35 نَ كُي، وٌ نََش .يَنَق َش قْشْي َكنِي َ فبِلٍنم ُنمَرٍ ن نَن نَ َب، َش نَ مُ كْي تَِف، َش نَ مُ ٌكنكٌرٍ دَّي
ِسنٍف، َش نَ مُ فّيّسّف، وٌ مُ عَ وََشِت ٌي .كٌلٌن 36 َش عَ َق وٌ تّرّنَن، عَ نََش عَ ِل دٍ وٌ !ِشٍق 37 ٱ نَشَن َ قَلَم وٌ ّب، ٱ نَ نَن عَ َ قَلَم بِرِن ّب؛
وٌ نََش «!يَنَق

14
َ يَنقَنتٍي عَِس ّب
ُ مَتِي ١؛ ٢٦ ٬ ،٥ لُِك ١؛ ٢٢ ٬ ٦

1 ِش قِرِن نَن نُ لُِش ٍينُن ب َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش عَ ِل، نَشَن مَن ِشِل َ قَلَم تَاِم لّبِنِتَرٍ .َسِل سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُ نَ قّيرّ
قٍنٍق ٍع َش عَِس ُسُش َ يَنقَنتٍي َسابُي رَ، ٍع َش عَ .قََش 2 ٍع نََش لَن عَ مَ، ٌون» نََش عَ ُسُش َسِل لْشْي، َش نَ مُ عَ رَ َحمَ عَ ُشنِي َ كٍلِم «.ّن
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فِّن ندٍ لَبُنّد ٍ تُر َسٍق عَِس مَ
ُ مَتِي ٦؛ ٢٦ ٬ ١٣

3 عَِس ٌت نُ نَ بٍتَنِ، ِسمْن ُكّن َكنِي ْشنِي، عَ عَ دّفٍٍق تٍيبِِل رَ، فِّن ندٍ نََش .َق َ نَرَد لَبُنّد ٍ تُر نُ نَ عَ ِي رَ، نَشَن سَرٍ شْرْْش ِك .قَنِي عَ نُ
َسِش عَ بِتِرّ تٌقَنِي كُي نَشَن نُ رَقَلَِش َ عَلَبَتِر فّّم .رَ فِّن ٌت بِتِرّ دّ رَِب، عَ نََش لَبُنّد ٍ تُر َس عَِس .ُشنِي 4 ْكْن مِِش ندٍٍي نُ نَ نَا، ٍع نََش ْشْن،
ٍع عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ِي» لَبُنّد ٍ تُر مََكنَِش ِي ْموِل رَ مُنٍق رَ؟ 5 َش عَ َس مَِت ّن نُ، عَ سَرٍ َ ْنم دَنفِدٍ وَلِّك َش ّح كٍرٍن وَِل سَرٍ رَ، نَ ْكبِرِ قَن
ْن قِدٍ ٍستَرٍٍي «.مَ ٍع ّ ْبح نََش ٍت فِّن ِشِل .مَ

6 ْكْن عَِس نََش عَ مٍَسن، ٌو» ِي فِّن ُل .نَ وٌ نَ عَ تْوْرٍق مُنٍق رَ؟ ّكوَِل قَنِي نَن ِي ِك، عَ نَشَن نَبَِش ٱ .ّب 7 ٍستَرٍٍي َ لُم ّن وٌ َي مَ تّمُي
.بِرِن وٌ نَ وَ عَ ْشن مَ تّمُي ٌي، وٌ َ ْنم ٍق قَنِي َبَدٍ ر ٍع ّب، ْكْن ٱ تَن مُ َ لُم وٌ ِي رَ ٍب عَبَدَن .ّش 8 ِي فِّن نِْش نَشَن نَ، عَ نَ نَن .نَبَِش عَ لَبُنّد
َسِش ٱ َ م ٱ َ م مَرَفَّت لْشْي نَن مَ ٍق .رَ 9 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، عََل َش ِشبَارُ قَنِي َس مَ َكوَندِ دّدّ َ دُِنح بِرِن كُي، ِي فِّن َش ّكوَِل َش ٍق قَن
َ قَلَم ّن، مِشٍِي َش ٍع رَُت عَ َش ٍق «.مَ

َ ِس يُد َش َ يَنقَنتٍي
ُ مَتِي ١٤؛ ٢٦ ٬ ،١٦ لُِك ١؛ ٢٢ ٬ ٦

10 نَ تّمُي، َ ِس يُد ِيٌِت، عِِسكَر نَشَن نُ نَ عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي َي مَ، عَ نََش ِسَف سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي يِرٍ، ٍع َش يّن ْو عَلٌَك عَ َش عَِس
َس ٍع .بّلّّش 11 ٍع ٌت عَ مّ، ٍع نََش حّلِّشن ِك قَنِي رَ، ٍع ْكبِرِ لَايِدِ تٌنٌف عَ .ّب نَ كُي، ِس يُدَ نََش ٌس وََشِت قٍنٍق عَ َ ْنم عَِس َسدٍ ٍع بّلّّش
تّمُي .نَّش

َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل
ُ مَتِي ١٧؛ ٢٦ ٬ ،٢٥ لُِك ٧؛ ٢٢ ٬ ٣٤

12 تَاِم لّبِنِتَرٍ َسِل ٌت عَ ِل، عَ لْشْي ِسنٍف، يّّشييْرّ َ بَم سّرّّش رَ لْْش نَّش، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ مَشْرِن، ِع» َ مَ و مُُش َش َس َسيَمَلٍّك دَنِف
َسِل دٌنِي رَقََل ِع ّب «مِندٍن؟ 13 عَ نََش عَ َبِرّ قْشِر مِِش قِرِن شّي، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ِسَف تَا .كُي وٌ َ نَرَلَنم شّّم ندٍ رَ، ٍي ّ ّقح ْدْشِش عَ .ُشن
وٌ َش َ بِر عَ قْْش .رَ 14 عَ نَ ٌس دّننَّش، وٌ َش عَ قََل نَ بَنِش َكنِي ّب، ْمْش كَرَ‹ مَ وَ عَ كٌلٌنٍق عَ َ ْنم َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي دٌندٍ دّننَّش، عَ
تَن نُن عَ َبِرٍّي ‹.قْشِر 15 عَ قَمَ بَنِش كُي ُشنفٍب مٍَسندٍ وٌ ّب ٌكوٍر رَ، ٍس بِرِن يَءِلَنِش نَا عَ قَنِي .رَ وٌ َش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي رَقََل «.مّننِ
16 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف، ٍع ٌس تَا كُي، ٍع ٍق بِرِن ِل عَْل عَِس عَ مٍَسن ٍع ّب ِك .نَّش ٍع نََش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي .رَقََل

17 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس، عَِس نُن عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي نََش .َق 18 ٍع نُ نَ ٍع دّفٍٍق تٍيبِِل رَ تّمُي نَّش، عَِس نََش عَ مٍَسن، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب،
وٌ تَن نَشٍٍي نَ وٌ دّفٍٍق ٱ ّق مَ ِي ِك، مِِش كٍرٍن نَ وٌ َي مَ نَشَن قٍَق ٱ «.يَنقَدٍ 19 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ُسننُن قْْل، َكنَكن نُ َق عَِس مَشْرِن، ٱ»

تَن مُ عَ «رَ؟ 20 عَِس نََش ٍع يَاِب، َع» َكنِي نَ وٌ تَن مِِش ُق نُن قِرِنِيٍي َي مَ، ٱ نُن نَشَن بّلّّش ٌ مَ رَفٌر ثَاِن كٍرٍن .كُي 21 َ مَ عَد َش دِ ِسفَمَ
ّن عَْل عَ َش ٍق ّسبِّش ِك نَّش، ْكْن فبَلٌي نَن نَ مَ عَدَ َش دِ يَنقَمَ .ّب عَ قَِس نَ َكنِي ّب هَِل عَ مُ ِ بَر «.نُ

مَرِِف َش سّرّّش تْنشُمَ
ُ مَتِي ٢٦؛ ٢٦ ٬ ،٣٠ لُِك ١٤؛ ٢٢ ٬ ،٢٠ كٌرِنِت ِع ٢٣؛ ١١ ٬ ٢٥

22 ٍع ٌت نُ ٍع دّفٍٍق، عَِس نََش تَاِم .تٌنٌف عَ ٌت تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ نََش تَاِم عِفِرَ، عَ عَ ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر ِي رَ، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ٱ

كٌ، وٌ عَ .دٌن ِي قِندِِش ٱ قٍَت نَن «.نَ 23 نَ دَنِف َشنِب، عَِس نََش تْنبِِل قَن .تٌنٌف عَ مَن ٌت تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ نََش تْنبِِل ٌس ٍع ِي
رَ، ٍع بِرِن نََش عَ .مِن 24 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ِي» قِندِِش ٱ وُِل نَن نَ، َساّت وُِل نَشَن بَِش مِِش فبٍفٍب .ّب 25 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب،
ٱ ٌت ِي ّوِن مِنٍق ِي ِك، ٱ ُ م ِي َ مِنم ْسنْن، هَن وٌن بِرِن مَن َس عَ َ مِنم لْْش نَّش عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ

26 ٍع ٌت ّف بّيِت بَدٍ، ٍع نََش ٍت عٌلِوِ َ فٍي .قَرِ
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عَِس عَ قَلٍَق ثِيّرِ ّب عَ عَ يّّت َ رَ َسنم ّن عَ مَ
ُ مَتِي ٣١؛ ٢٦ ٬ ،٣٥ لُِك ٣١؛ ٢٢ ٬ ،٣٤ يَيَ ٣٦؛ ١٣ ٬ ٣٨

27 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌو» بِرِن َ فبِلٍنم ّن ٱ قْْش رَ، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش، ‹ٱ ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ قَشَمَ ّن، يّّشيٍي قَن ‹.يٍنٍسن 28 ْكْن ٱ

نَ كٍِل قَّش مَ، ٱ ِسفَمَ وٌ َي رَ «.فَلٍِل
29 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، َهِل» بِرِن فبِلٍن ِع قْْش رَ، ٱ تَن مُ َ فبِلٍنم ِع قْْش «!رَ 30 عَِس نََش ثِيّرِ يَاِب، ٱ» َش نْندِ قََل ِع ّب، ٌت كْي

يَِت، ٍينُن ب ٍ ٌكنكٌر َش عَ رٍَت دَّي قِرِن، ِع ِع يّّت َ رَ َسنم ّن ٱ َ م َسنمََي «.َسشَن 31 ْكْن ثِيّرِ نََش عَ قََل ّسنّب رَ، َهِل» وٌن بِرِن نَن َس قَشَمَ، ٱ

ُ م ٱ يّّت َ رَ َسنم ِع «!مَ عَِس َبِرّ قْشِر بِرِن نََش فبِلٍن نَ يّن ْو كٍرٍن قََل .رَ
عَِس عََل مَشَندٍِق فٍتٍٍسمَِن
ُ مَتِي ٣٦؛ ٢٦ ٬ ،٤٦ لُِك ٣٩؛ ٢٢ ٬ ٤٦

32 نَ دَنِف َشنِب عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف ٍ يِر ندٍ، دّننَّش ِشِل .فٍتٍٍسمَِن عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ْدْش .ٍب ٱ تَن َش َس عََل
«.مَشَندِ 33 عَ نََش ثِيّرِ، يَِك، نُن َ يَي َشنِن عَ ُشن .مَ َحشَنَكّت نُن ْكنتْقِِل نََش عَِس ّ ْبح .ُسُش 34 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ُسننُنِي» َ بَر ْن ٱ

ّ ْبح َ ر عَْل عَ َش ٱ .قََش وٌ ُل ٍب، ْكْن وٌ نََش «.ِش

35 عَِس نََش عَ مَِسَف دٌندٌرٌنِت، عَ عَ يَتَِف رَقٍلٍن بِْش مَ، عَ عََل مَشَندِ نَ وََشِت َش َ مَكُي عَ رَ، َش نَ ََس ْنم َبَدٍ .ر 36 عَ نََش عََل مَشَندِ،
ٱ» بََب، ِع َ ْنم ٍق بِرِن .نَ ِع َش ٱ نَتَنَف ِي َحشَنَكّت .مَ ْكْن ٱ َسٌف نََش رََب، ِع تَن نَن َسٌف َش «.رََب 37 عَ ٌت فبِلٍن عَ َبِرٍّي قْشِر يِرٍ،
عَ نََش ٍع ِل ٍع نَ .ِشٍق عَ نََش عَ قََل ثِيّرِ ّب، ِسْمن،» ِع ِشٍق ّن ِي ِك؟ ِع مُ نِْش وََشِت كٍرٍن ِش ْشِل َكنَدٍ ٱ َ م ٍق رَ؟ 38 وٌ نََش .ِش وٌ
عََل مَشَندِ ّن عَلٌَك وٌ نََش َ بِر تَنتَنِي .كُي َمحْشُن قَنِي نَ مَ عَدَ ّب، ْكْن عَ قٍَت بّنّد تَن ّسنّب مُ «.نَ

39 عَِس مَن ٌت عَ مَِسَف ٍع رَ، عَ مَن نََش عََل مَشَندِ نَ مَشَندِ كٍرٍنِي .رَ 40 عَ ٌت فبِلٍن عَ َبِرٍّي قْشِر يِرٍ، عَ مَن نََش ٍع ِل ٍع ِشٍق، ِ مَ بَر
ِش ْشِل نُ َ بَر ْن ٍع .رَ يَاِب ٌي مُ نُ ٍع ِي عَِس .ّب

41 عَِس مَن ٌت فبِلٍن ٍع ٍ يِر عَ َسنمََي َسشَن ندٍ، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ِشٍق ّن؟ وٌ نَ وٌ مَلَبٍُق هَن َي؟ عَ تَن نَن نَ ِك، وََشِت َ بَر عَ .ِل
َ مَ عَد َش دِ قٍَق َسدٍ يُنُبِتْيٍي .بّلّّش 42 وٌ كٍِل، وٌن .شّي وٌ عَ مٌَت، ٱ َ يَنقَم َ بَر «.َق

عَِس ُسشٍُق
ُ مَتِي ٤٧؛ ٢٦ ٬ ،٥٦ لُِك ٤٧؛ ٢٢ ٬ ،٥٣ يَيَ ٣؛ ١٨ ٬ ١١

43 عَِس َحن مُ نُ فِّش يّندٍ، ْو َ ِس، يُد نَشَن نُ نَ عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي َي مَ، عَ نََش َق كٍرٍن نَ ٍع نُن َحمَ، َسنتِّدفّمَ نُن فبٍنفبٍَت ُسشُِش
ٍع ِي .رَ سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، سّرِّي َ ْمشٍْي، كَر نُن يُوِقٍِي َش قٌرٍِي نَن نُ ٍع .ّشيِش 44 عَِس يَنقَمَ نُن نَ َحمَ نُ َ بَر لَن عَ مَ، عَ َش عَِس مَتْنشُمَ
ٍع .ّب عَ نُ َ بَر عَ قََل ٍع ّب، ٱ» نَ مِِش نَشَن ُسنُب، عَ تَن نَن نَ .ِك وٌ عَ ُسُش، وٌ عَ َشنِن، وٌ عَ «.َكنَت 45 َ ِس يُد قّّق َق، عَ نََش عَ
مٌَس عَِس رَ، عَ عَ قََل عَ ّب، «ْمْش،كََر » عَ َق عَ .ُسنُب 46 نَ كُي، َحمَ نََش عَِس .ُسُش

47 مِِش ندٍ نُ تِِش نَا، عَ نََش عَ َش َسنتِّدفّمَ مِِن، رَ عَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش ٌكنِي تُِل .بٌلٌن 48 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ٌت مِنِِش ٱ

ِشِل مَ َسنتِّدفّمَ نُن فبٍنفبٍَت ُسشُِش وٌ ِي رَ، ُسوٍت نَن نَ ٱ نَ؟ 49 لْْش ٌي لْْش، ٱ نُ نَ وٌ َي مَ، ٱ نُ َكوَندِ ِت ْ ْمبَنِش هْر كُي، وٌ مُ ٱ .ُسُش
ْكْن نَشَن ّسبِّش َابُي كِت كُي، ٌق عَ َش «.َكمَِل 50 نَ َشنِب، عَِس َبِرٍّي قْشِر بِرِن نََش ٍع ِف عَ ُشن .مَ

51 ّسّفتََل ندٍ قَن نُ نَ نَشَن نُ بِرَِش عَِس قْْش رَ، دُِف نَن فبَنسَن نُ قٍلٍنِش عَ .مَ ٍع نََش عَ ُسُش، 52 ْكْن عَ نََش مِِن عَ َش دُِف كُي،
عَ عَ ِف عَ مَفٍِل .رَ

يُوِقٍِي عَِس مَِكيتٍِق
ُ مَتِي ٥٧؛ ٢٦ ٬ ،٦٨ لُِك ٦٣؛ ٢٢ ٬ ،٦٥ يَيَ ١٢؛ ١٨ ٬ ٢٤
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53 ٍع نََش عَِس َشنِن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي .ْشن سّرّّشدُبٍّي ُكنتِفٍِي، يُوِقٍِي َش قٌرٍِي، نُن سّرِّي َ ْمْش كَر بِرِن نُ مَلَنِش .نَا 54 ِ ثِيّر نُ َ بَر َ بِر

عَِس قْْش رَ، ْكْن عَ مُ نُ عَ ّ مَ مَكْر عَ فٍب .رَ عَ نََش َ بِر عَ قْْش رَ هَن عَ ٌس سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي َش تّّت .كُي ٍع نُن ْ ْمبَنِش هْر َكنتَمٍَي
نََش ْدْش ّت رَ، ٍع نُ َق ٍع َ .مَشَر 55 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن يُوِقٍِي َش ِكيتَِس ْدنشْي بِرِن، ٍع نُ ٍسيدٍ قٍنٍق عَِس ِشِل مَ، عَلٌَك ٍع َش عَ قََش،
ْكْن ٍع مُ ٍس .ٌت 56 مِِش فبٍفٍب نََش َق عَِس تْوّحّفدٍ، ْكْن ٍع َش وُلٍٍي مُ نُ َ لَنم ٍع بٌوٍر .مَ 57 مِِش ندٍٍي ٌت كٍِل وٍُل ٍسيدٍ بَدٍ عَ ِشِل مَ، ٍع
نََش عَ قََل، 58 ُمُش» عَ شُي مِّش ّن، عَ عَ قَلَمَ، ‹ٱ ِي ْ ْمبَنِش هْر َ َبِر مَ ر ّن، مَ عَدَ بّلّّش نَشَن تِِش، ٱ فبّّت ِت ِش َسشَن بُن مَ، نَشَن مُ تِِش
مَ عَدَ بّلّّش «‹.رَ 59 ْكْن هَِل نَ يّنِي ْو كُي، ٍع َش ٍسيدٍْحشْيَ مُ نُ لَنِش عَ بٌوٍر .مَ

60 نَ كُي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي نََش كٍِل َحمَ تَِف، عَ عَِس مَشْرِن، ٍث،» ِع مُ ٍع يَاِبمَ؟ ِي ّشمٍّي مُنٍس َسٍق ِع ُشن مَ ِي «ِك؟ 61 ْكْن
عَِس مُ يَاِب ٌي ِق، عَ مُ ٍسٍس .قََل سّرّّشدُّب ُكنتِِف ُشنِي مَن نََش عَ مَشْرِن، ِع» تَن نَن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، بَُت مَنّف َش
«دِ؟ 62 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٱ» تَن نَن نَ عَ .رَ وٌ قَمَ مَ عَدَ َش دِ تٌدٍ، عَ ْدْشِش عََل َ ّسنبّم يِرٍقَنِي مَ، وٌ عَ ٌت قٍَق رَ نُشُيٍي «.كُي

63 نَ كُي، سّرّّشدُّب ُكنتِِف نََش عَ يّّت ََش دٌنم ُسُش، عَ عِبْو ْشّن رَ، عَ عَ قََل، ٌون» هَِي نَ ٍسيدٍ فبّتٍّي مَ يِرٍ؟ 64 وٌ َ بَر عَ مّ عَ عََل مَبّشُِش
ِك !نَّش وٌ ِكيِت تٌِش «دِ؟ ٍع بِرِن نََش عَ قََل عَ َ لَنم عَ َش قََش .ّن 65 ندٍٍي نََش دٍّي بْشُن قْْل عَ .مَ ٍع نََش عَ َي مَشِرِ، ٍع نُ عَ مَدِن، ٍع
نُ َق عَ قََل عَ ّب، نَِمْحنّمَح» !رََب عَ قََل َب، نَشَن ِع «!بْنبِْش عَ ٌت َس ْكِسبِلٍِي بّلّّش، نٍٍي قَن نََش عَ .بْنْب

ِ ثِيّر عَ يّّت َسنٍق رَ عَِس مَ
ُ مَتِي ٦٩؛ ٢٦ ٬ ،٧٥ لُِك ٥٥؛ ٢٢ ٬ ،٦٢ َ يَي ١٥؛ ١٨ ٬ ٢٥

66 ِ ثِيّر نُ نَ تّّت كُي تّمُي نَّش لَنبَنِي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي َش ٌكنِي فِّن كٍرٍن نََش .َق 67 عَ ٌت ثِيّرِ ٌت، عَ عَ مَشَرٍَق ّت رَ، عَ نََش عَ
عِفّب، عَ عَ قََل، ِع» تَن، وٌ نُن عَِس نَسَرّتَِك بِرِن نَن نُ عَ «.رَ 68 ِ ثِيّر نََش عَ مَتَندِ، عَ عَ قََل، ٱ» ُ م عَ كٌلٌن ِع نَ قٍٍق «!قَلٍَق عَ نََش مِِن
تّّت .كُي 69 ْكْن ٌكنِي فِّن مَن ٌت عَ ٌت، عَ مَن نََش يّن ْو قْْل مِشٍِي ّب نَشٍٍي نُ نَ نَا، َع» َش مِِش ندٍ نَن «.َي 70 ِ ثِيّر مَن نََش عَ .مَتَندِ
عَ مُ ُب، نَشٍٍي نُ نَ نَا، ٍع مَن نََش عَ قََل ثِيّرِ ّب، نْنِد» نَ عَ رَ، عَ تَن مِِش ندٍ نَن يَِت ِع رَ، ِ مَ بَر ِلٍَك فَل نَن ِع «.رَ 71 ْكْن ثِيّرِ نََش ٌس عَ
كَلٍِق، عَ عَ قََل َعَل» َش ٱ !دَنَك وٌ ِي شّّم نَشَن مَ ٍق قَلٍَق، ٱ تَن مُ عَ كٌلٌن ٌ «!قٍو 72 ٍ ٌكنكٌر نََش عَ رٍَت كٍرٍن نَ عَ دَّي قِرِن .ندٍ ِ ثِيّر نََش
رَُت َق عَِس َش يّنِي ْو مَ عَ ّب، ٍبيَمنُن» ٍ ٌكنكٌر َش عَ رٍَت دَّي قِرِن، ِع ِع يّّت َ رَ َسنم ّن ٱ َ م َسنمََي «.َسشَن نَ كُي، عَ نََش ٌس .وٍَق

15
عَِس َشنِنٍق ثِلَِت ْشن
ُ مَتِي ١؛ ٢٧ ٬ ١١ ٢، ٬ ،٢٦ لُِك ١؛ ٢٣ ٬ ١٣ ٧، ٬ ،٢٥ يَيَ ١٦؛ ١٩— ٢٨؛ ١٨

1 كٍُي ٌت عَِب، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، يُوِقٍِي َش قٌرٍِي، سّرِّي َ ْمشٍْي، كَر نُن يُوِقٍِي َش ِكيتَِس ْدنشْي بِرِن، ٍع ٌت نُ َ بَر ّف ٍع َش مَلَنِي رَ، ٍع
نََش عَِس شِرِ، ٍع عَ َشنِن ثِلَِت .ْشن

2 ثِلَِت نََش عَِس مَشْرِن، ِع» تَن نَن قِندِِش يُوِقٍِي َش مَنّف «رَ؟ عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَن عَ «.قَلَِش 3 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش َق
عَِس تْوّحّف ٍق فبٍفٍب .مَ 4 ثِلَِت مَن نََش عَ مَشْرِن، ِع» ُ م ٍع يَاِبمَ؟ ِع مُ عَ مِّش ٍع ٍق نَشَن بِرِن َسٍق ِع ُشن «مَ؟ 5 ْكْن عَِس مُ يَاِب
فبّّت ٌي ِق .ْسنْن ثِلَِت قَن نََش كَاَب نَ .مَ

6 ّح ٌي ّح، َسِل نَ عَ ِل، ثِلَِت دَرِ ٍق نَن نُ عَ رَ، عَ َش فٍيلِمَِن كٍرٍن نَّبحِن َحمَ ّب، ٍع نَ وَ نَشَن ٌي .ْشن 7 نَ وََشِت، سٌي فٍرٍ ندٍٍي نُ نَ
فٍيِل نَشٍٍي نُ َ بَر كٍِل مَنفَسَنِي ِشِل .مَ َحشَِس ٌت بِرَ، ٍع نُ َ بَر قَّش .ِت شّّم ندٍ نُ نَ ٍع َي مَ نَشَن نُ ِشِل َبَِس .بَر 8 َ عَو َحمَ نََش َق ثِلَِت ْشن،
ٍع عَ مَشْرِن، عَ َش عَ رََب ٍع ّب، عَْل عَ دَرِِش عَ رَ ِك .نَّش 9 ثِلَِت نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» مَ وَ ٱ َش يُوِقٍِي َش مَنّف ّبحِن وٌ «ّب؟ 10 ثِلَِت نُ
عَ كٌلٌن عَ سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُ عَِس َسِش عَ بّلّّش تْوّن نَن .مَ
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11 ْكْن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش َحمَ كُي عٌِس، عَلٌَك ثِلَِت َش َبَِس بَر نَن ّبحِن ٍع .ّب 12 ثِلَِت مَن نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» َق مَ وَ عَ ْشن مَ ٱ

َش مُنٍس رََب ِي شّّم رَ، وٌ نَشَن مَ، عَ يُوِقٍِي َش «مَنّف؟ 13 َحمَ مَن نََش ْسنْش، َع» بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «!مَ 14 ْكْن ثِلَِت نََش ٍع مَشْرِن،
ُمنٍق» مَ؟ عَ ٍق حَاِش مُندُن «نَبَِش؟ ْكْن ٍع تَن ْسنشْي نَن تُن ُشن مَسَمَ، ٍع نُ عَ قََل، َع» بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «!مَ 15 نَ كُي، ثِلَِت ٌت وَ
َحمَ ّ ْبح رَقَنٍق ٍع مَ، عَ نََش َبَِس بَر رَّبحِن ٍع .ّب عَ نََش يَامَرِ ِق ْسورٍِي َش عَِس بْنْب ّسبّرّ .رَ نَ َشنِب، عَ نََش عَِس ٌس ٍع ِي ٍع َش َس
عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ

ْسورٍِي عَِس مَيٍلٍٍق
ُ مَتِي ٢٧؛ ٢٧ ٬ ،٣١ يَيَ ٢؛ ١٩ ٬ ٣

16 ْسورٍِي نََش عَِس َشنِن ٌمَِن ف ْشنِي، نَ تّّت كُي، ٍع ٍع بٌوٍر ْسورٍِي بِرِن .ِشِل 17 ٍع نََش مَنّف فَُب فبٍيِل ٌ رَفٌر عَِس مَ، ٍع َق تُنبٍٍي مَقِلِن،
ٍع ٍع يَءِلَن مَنّف َكتَنِي مَنِيّ .رَ ٍع نََش نَ َس عَ ُشن مَ، 18 ٍع نُ عَ ّشيُب، ِع» ّكَن، يُوِقٍِي َش «.مَنّف 19 ٍع نُ عَ ُشنِي َ بْنبْم وُرِ رَ، ٍع دٍّي
بْشُن عَ مَ، ٍع ٍع ِشنِب ِسن، ٍع ُسيِدِ عَ .ّب 20 ٍع ٌت ّف عَِس مَيٍلٍدٍ، ٍع نََش مَنّف فَُب رٍَت عَ مَ، ٍع عَ فٍب دُِف ٌ رَفٌر عَ مَ، ٍع َق عَ مِِن رَ
ٍع َش َس عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ

عَِس بَنبَنٍق وُرِ مَفَلَنبُِش مَ
ُ مَتِي ٣٢؛ ٢٧ ٬ ،٤٤ لُِك ٢٦؛ ٢٣ ٬ ،٤٩ يَيَ ١٦؛ ١٩ ٬ ٢٤

21 سِرٍنَِك شّّم ندٍ نُ نَ دَنفٍِق َ كِر رَ، عَ كٍلِِش .دَاَش عَ نُ ِشِل ِسمْن، عَلٍسَندٍِر نُن رُُق .بََب ْسورٍِي نََش عَ يَمَرِ، عَ َش عَِس َش وُرِ
مَفَلَنبُِش .َشنِن 22 ٍع نََش عَِس َشنِن ٍ يِر دّننَشَن ِشِل َ قَلَم فٌلٌفٌَت، نَ نَن قَلَِش ٍع َش شُي، ُشنكٌنكٌَت» ٍ .«يِر 23 ٍع نََش ّوِن ٌس عَ ِي، مِرِ سٍرِ
َسِش عَ ُشن، ْكْن عَ مُ تِن عَ .مِندٍ 24 ٍع نََش عَ مَبَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، ٍع َكندَ بُن عَ َش دُفٍِي َش ٍق رَ، عَلٌَك ٍع َش عَ كٌلٌن َكنَكن نَشَن
َ .ْستْم 25 ٍع نُ عَ بَنبَنٍق تّمُي نَّش، فّيّسّف تَِف نَن نُ عَ .رَ 26 ٍع ٌت نُ مَ وَ بِرِن َش عَ كٌلٌن ٍع عَ بَنبَنِش ٍق نَشَن مَ، ٍع ِي ّسبِّل نَن فبَُك عَ
ُشن مَ، يُِوِقٍي» َش «.مَنّف

27 -28 ٍع نََش ُسوٍت مِِش قِرِن قَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشٍِي مَ عَِس ّق مَ، كٍرٍن عَ يِرٍقَنِي مَ، بٌوٍر عَ ْكوَل .مَ 29 مِشٍِي نُ دَنفِمَ عَِس ٌكنِب رَ،
ٍع نُ ٍع ُشنِي لِنتَن عَ مَ، ٍع عَ قََل، «، ٍعٍ ِع تَن نَشَن ْ ْمبَنِش هْر َ َبِر مَ، ر ِع مَن َق عَ ِت ِش َسشَن بُن مَ، 30 ِع يّّت !رَِكِس ٌ فٌر وُرِ مَفَلَنبُِش
ْكن «!نَ 31 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر قَن نُ عَ مَيٍلٍٍق، ٍع نُ عَ قََل، َع» َ بَر مِِش فبّتٍّي رَِكِس، ْكْن عَ مُ َ ْنم عَ يّّت تَن .نَِكِسدٍ
32 َيَِل عِسِر مَنّف َش مُ عَ رَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش؟ عَ َش ٌ فٌر وُرِ مَفَلَنبُِش ْكن ٍب َي، مُُش َش عَ ٌت، مُُش َش َل عَ «.رَ نَشٍٍي نُ
بَنبَنِش عَ ّق مَ، نٍٍي قَن نُ عَِس ٌكنبٍِق .ّن

عَِس َش قَّش
ُ مَتِي ٤٥؛ ٢٧ ٬ ،٥٦ لُِك ٤٤؛ ٢٣ ٬ ،٤٩ يَيَ ٢٨؛ ١٩ ٬ ٣٠

33 يَنِي تَِف ٌت عَ ِل، يَنِي شَرٍ رَ، ِم دِ نََش ِسن بِْش بِرِن مَ لّيرِ َسشَن بُن .مَ 34 نَ وََشِت مَ، عَِس نََش فبٍلٍفبٍٍل ّسنّب رَ، ٍعلٌِي،» عٍلٌِي،
َ لّم «َسبَشَتَنِ؟ نَ نَن قَلَِش ٍع َش شُي، ٱ» مَرِِف عََل، ٱ مَرِِف عََل، ِع ٱ نَّبحِنِش مُنٍق «رَ؟ 35 مِِش نَشٍٍي نُ نَ نَا، ٍع ٌت عَ شُي مّ، ٍع نََش عَ
قََل، ٌو» عَ مٌَت، عَ نَ عَننَِب َ عٍلِي نَن «!ِشلٍِق 36 مِِش ندٍ نََش عَ ِف، عَ َس دُنٌكِب ِسن رَ ّوِن ْشّن ْشورَ، عَ عَ ٌس وُرِ دّ ِع، عَ َق عَ ِت
عَِس ّب عَلٌَك عَ َش عَ .مِن عَ نََش عَ قََل، ٌو» عَ ُل، وٌن َش عَ مٌَت َش عَننَِب َ عٍلِي قَمَ عَ «.رَفٌرٌدٍ 37 عَِس نََش عَ شُي عٍِت ّسنّب رَ، عَ
َق َ .لَاشِر

38 نَ وََشِت، دُِف ُشنفٍب نَشَن ِسنفَنِش ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ نََش عِبْو قِرِن نَ، كٍِل عَ قٍُف هَن عَ .لَاٍب 39 ْسورِ مَنّف نَشَن نُ تِِش عَِس
َي ِع، عَ ٌت عَِس َ لَاشِر ِك ٌت، عَ نََش عَ قََل، نْنِد» نَن عَ رَ يَِت، عََل َش دِ نَن نُ ِي شّّم «!رَ 40 فِّن ندٍٍي قَن نُ نَ نَا، ٍع ندٍدِ مَكُيَِش
عَِس يِرٍ رَ، ٍع ِي ٍق بِرِن َ .مَتٌم َ يَم مَرِ مَفِدَلََك نُ نَ ٍع َي مَ، عَ نُن َسلٌمٍ، عَ نُن مَرِيَمَ، يَِك َنمَدِ ل نُن يُسُُق .نَف 41 عَِس نُ نَ فَلٍِل تّمُي نَّش، ِي
فِنٍّي نَن نُ َ مَ بِر عَ قْْش رَ، ٍع نُ وَلٍِي رََب عَ .ّب فِّن فبّّت فبٍفٍب قَن نُ نَ نَا نَشٍٍي نُ َ بَر عَِس مَِت هَن .َسلَمُ دَرِ
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عَِس َش مََرفَّت
ُ مَتِي ٥٧؛ ٢٧ ٬ ،٦١ لُِك ٥٠؛ ٢٣ ٬ ،٥٦ َ يَي ٣٨؛ ١٩ ٬ ٤٢

42 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس، ٍينُن ب مَلَُب لْشْي َش قْْل، 43 يُسُُق مَتٍَك عَرِ نََش ِسَف ثِلَِت .ْشن يُوِقٍِي َش ِكيتَِس بِنٍي ندٍ نَن نُ عَ رَ نَشَن نُ عََل َش مَنّفَي
نِينِ .مَمٍّق َ ِمَنِي ل كُي، عَ نََش َس ثِلَِت مَشَندِ عَِس قُرٍ .مَ 44 ثِلَِت نََش تّرّنَن عَ كٌلٌنٍق رَ عَ عَِس َحن َ بَر .قََش عَ نََش ْسورِ مَنّف ِشِل، عَ عَ
مَشْرِن نَ ٍق .مَ 45 ْسورِ مَنّف قَن ٌت عَ رَكٌلٌن عَ عَِس َ بَر قََش، ثِلَِت نََش عَِس قُرٍ ٌس يُسُُق ِي .رَ 46 يُسُُق ٌت َكسَنٍف سَرَ، عَ نََش عَِس
قُرٍ ٌ رَفٌر وُرِ مَفَلَنبُِش ْكن، عَ عَ َكسَنٍف، عَ َق عَ بّّل فَبُرِ كُي، نَشَن نُ فٍِش فّّم .كُي نَ َشنِب، عَ نََش فّّم ُشنفٍب َمحِندِفِلِن، عَ عَ ْدْش فَبُرِ دّ
.مَ 47 َ يَم مَرِ مَفِدَلََك نُن َ مَرِيَم يُسُُق نَف، ٍع نََش عَ ٌت ٍع عَِس رَفَتٍَق .دّننَّش

16
عَِس كٍلٍِق قَّش مَ
ُ مَتِي ١؛ ٢٨ ٬ ،١٥ لُِك ١؛ ٢٤ ٬ ،١٢ َ يَي ١؛ ٢٠ ٬ ٢٠

1 مَلَُب لْشْي ٌت َب عَ رَ، َ مَرِيَم مَفِدَلََك، َ مَرِيَم يَِك نَف، نُن َسلٌمٍ، ٍع نََش لَبُنّد ٍ تُر َ سَر عَلٌَك ٍع َش عَ َس عَِس قُرٍ .مَ 2 َسندٍ لْشْي، كٍُي
بَِش عِبَدٍ، ٍع نََش كُرُن فَبُرِ ٍ يِر َ .ر 3 َ كِر رَ، ٍع نََش ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، نٍد» فّّم َ بَم وٌن ّب فَبُرِ دّ «مَ؟

4 فّّم نَشَن نُ ْدْشِش فَبُرِ دّ مَ، عَ نُ ُشنفٌب ِك .قَنِي ْكْن ٍع ٌت ٍع َي ِسَف، رَ ٍع نََش عَ ٌت فّّم َ بَر َب .نَا 5 ٍع ٌت ٌس فَبُرِ كُي، ٍع نََش
ّسّفتََل ندٍ ٌت عَ ْدْشِش يِرٍقَنِي مَ، فَُب قِيّش رَفٌرٌِش عَ .مَ ٍع نََش .فَاُش 6 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» نََش .فَاُش وٌ نَ عَِس نَسَرّتَِك نَن قٍنٍق،
ٍع نَشَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ عَ مُ ٍب، عَ َ بَر كٍِل قَّش .مَ وٌ عَ مٌَت، ٍع نُ عَ َسِش مّننِ .ّن 7 ْكْن وٌ ِسَف، وٌ َس عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، عَ
نُن ثِيّرِ، عَ عَِس نَ ِسفٍَق وٌ َي رَ .فَلٍِل وٌ عَ َ تٌم مّننِ ّن عَْل عَ عَ مٍَسن وٌ ّب ِك «.نَّش 8 فِنٍّي نََش مِِن فَبُرِ كُي، ٍع ِسَف ٍع ِف رَ، ٍع كَابَِش ٌق
ٍع َ .سّرّنم ٍع مُ ٍسٍس قََل مِِش ٌي ّب، ِ مَ بَر ٍع نُ َ بَر ّف .فَاُشدٍ

عَِس مِنٍِق مِشٍِي مَ عَ نُن عَ َش ٍت ٌكوٍر
ُ مَتِي ٩؛ ٢٨ ٬ ،١٠ يَيَ ١١؛ ٢٠ ٬ ١٨

9 عَِس ٌت كٍِل قَّش مَ َسندٍ لْشْي كٍُي عَِب، عَ مِِن َ مَرِيَم مَفِدَلََك نَن ِسنٍف مَ، عَ ِحنّن ٌسلٌقٍرٍ ِ كٍر نَشَن قْْش .رَ 10 َ يَم مَرِ نََش ِسَف عَِس
ِشبَارُ َلَدٍ ق مِشٍِي ّب ٍع نُن نَشٍٍي نُ عَ .رَ ٍع بِرِن نُ ُسننُنِش، ٍع مَن نُ وٍَق عَِس َش ْحنٍق .مَ 11 ٍع ٌت عَ مّ عَ عَ عَِس ّ ِحح ٌت ّن، ٍع مُ َل عَ .رَ

لُِك ١٣؛ ٢٤ ٬ ٣٥
12 نَ قٍٍي دَنِف َشنِب، عَِس نََش مِِن َ ّكح فبّّت رَ عَ َبِرّ قْشِر مِِش قِرِن مَ، ٍع ٌت نُ نَ دَاَش ندٍ َ كِر .ْشن 13 نٍٍي قَن نََش فبِلٍن ِي ٍق تَِف

رََب رَ بٌوٍرٍي ّب، ْكْن ٍع مُ َل نٍٍي قَن شُي .رَ 14 نَ َشنِب، عَِس نََش مِِن عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن كٍرٍن مَ، ٍع نُ ٍع دّفٍٍق تٍيبِِل رَ تّمُي .نَّش عَِس نََش
يّن ْو ٍع مَ ٍع َش دَنشَنِيَتَرٍَح نُن َشِشِل شْرْشْيَ َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ٍع مُ نُ لَِش مِشٍِي رَ نَشٍٍي عَِس ٌت، عَ ٌت نُ َ بَر كٍِل قَّش .مَ

ُ مَتِي ١٦؛ ٢٨ ٬ ،٢٠ لُِك ٤٤؛ ٢٤ ٬ ٥٣
15 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ِسَف َ دُِنح بِرِن كُي، وٌ دَاِل بِرِن َكوَندِ ُ ِشبَار قَنِي .رَ 16 نَشَن نَ َ دَنشَنِي ٱ مَ، عَ ُشنَش ٍي ْشورَ، نَ َكنِي

ِكسِمَ .ّن ْكْن َش نَشَن مُ َ دَنشَنِي ٱ مَ، نَ َكنِي َ بْنْم .ّن 17 نَشٍٍي نَ َ دَنشَنِي ٱ َ م ٍع ِي كَابَنٌَك قٍٍي َ رَبَم ّن ٱ ِشِل .رَ ٍع قَمَ ّن ِحننٍّي كٍرِدٍ مِشٍِي قْْش
رَ، ٍع شُي نّينٍّي َ قَلَم ّن، 18 ٍع بِْشمَسٍٍي ُسشُمَ ّن ٍع بّلّّش َ ر ٍع مُ ٍع ِشن، ٍع ٍسِق َ مِنم ّن ٍس مُ ٍع ٌت، ٍع ٍع بّلّّش سَمَ ّن مٍَي قُرٍ مَ، مٍَي قُرٍ َلَن «.ي

19 نَ كُي، مَرِِف عَِس ٌت ّف يّندٍ ْو ٍع ّب، عَ نََش ٍت ٌكوٍر .مَ عَ نََش َس عَ ٌ مَفٌر عََل يِرٍقَنِي .مَ 20 ٍع تَن نََش ِسَف َكوَندِ تِدٍ ٍ يِر بِرِن، ٍع
نُن مَرِِف نََش .وَِل مَرِِف نََش قّيرّ ِق ٍع مَ، ٍع َش تْنشُمَ مَكَابَشٍِي رََب، مِشٍِي َش َل ٍع َش َكوَندِ .رَ
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عِنيَِل عَِس
عَننَِب لُِك نَشَن ّسبِّش

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
َابُي كِت نَشَن ِشِل ِعنِيَل» «عَِس، عَ ْدْش نَاِن نَ عَ .رَ ّ نَمِْحنم نَاِن نَن عَِس َش تَرُشُي ّسّب عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ ٍع ِشِل مَتِيُ،

مَرَِك، لُِك، نُن َ .يَي
لُِك نََش ِي َابُي كِت ّسّب ّح تٌنٌف َسشَن ْحنْدن عَِس َش قَّش .َشنِب عَ نََش عَِس َش ٍق بِرِن مٌَت عَلٌَك عَ َش دّنتّّف َكمَلِِش َي شَرَن

َ دُِنح .ّب عَ نََش عَ ّسّب فِرِّك شُي .رَ مُُش َ بَر عَ مَدَنِف ٌسٌس شُي رَ عَلٌَك ٌسسٌي َ ْنم عَ كٌلٌندٍ عَ قَنِي .رَ
ِي َابُي كِت َش مٍَسنِي ِسنٍف قِندِ عَِس ِ بَر ِك نَن .نَ عََل َ بَر عَِس شّي َ دُِنح مّدِ فِنّدِ َ مَرِيَم َسابُي .رَ عَِس َش دُِنحّءِفِرِ كُي، عَ نََش شَرَنِي فبٍفٍب

ِت مِِش .ّب عَ مَن نََش كَابَنَكٌي فبٍفٍب .رََب لُِك نَ بِرِن مٍَسنِش ّن عَ َش َابُي كِت .كُي عَ ْدنشْي رَ، عَ دّنتّّف سَمَ ّن عَِس َش قَّش، نُن عَ
َش مَرَكٍِل َش ٍق .رَ

نَ بِرِن َ ْنم وٌن نَكٌلٌندٍ ندٍ نَ عَِس .رَ عَ لْننِ نَشَن قِِش وٌن مَ ِي َابُي كِت كُي، عَ َ ْنم وٌن مَلِدٍ دُِنحّءِفِرِ .كُي عََل َش نَ ٌس رَ وٌن َشِشِل .مَ .عَمَِن
عِنيَِل عَِس

عَننَِب لُِك نَشَن ّسبِّش

عَننَِب لُِك َش مٍَسنِي قّْل
1 مِِش وُيَِش َ بَر َكَت ٍع َش دّنتّّف َس قٍٍي مَ نَشٍٍي دَنفِِش مُُش .تَِف 2 ٍع عَ ّسبِّش ّن عَْل مُُش قَن عَ مِّش مِشٍِي رَ ِك نَّش، نَشٍٍي عَ بِرِن

ٌت َكِب عَ قّْل، ٍع مَن َق قِندِ ُ ِشبَار قَنِي َش مٍَسنِي َكوَندِلٍَي .رَ 3 نَ كُي، ٱ قَن ٌت َ بَر نَ ٍق بِرِن مٌَت ِك قَنِي نَشٍٍي رَبَِش َكِب عَ قّْل، ٱ َ بَر عَ
َمحْشُن ٍق قَنِي رَ، ٱ َش عَ بِرِن ّسّب ِع ّب، ٱ َب ٍيٌقٌِل .ت 4 ٱ ِي رَبَِش ّن، عَلٌَك ِع َش عَ كٌلٌن، عَ ِع شَرَنِش نَشَن نَ، عَ قِندِِش نْندِ نَن يَِت .رَ

مَلٍّك َش مٍَسنِي عَننَِب َ يَي َش ٍق رَ
5 يُدََي مَنّف هٍرٌدٍ َش وََشِت، سّرّّشدُّب ندٍ نُ نَ نَشَن ِشِل ِ .َسكَر عَ نُ نَ َ عَبِي َش سّرّّشدُّب لَنشُنّد نَن .كُي عَ َش فِّن عٍلِسَبِّت قَن كٍلِِش

هَرُنَ بْنسْي .ّن 6 ٍع قِرِن بِرِن نُ تِنِشن عََل َي .ِع ٍع نُ مَ ّحرّ عََل َش سّرِّي نُن يَامَرِ بِرِن مَ ّسنِيّنِي .كُي 7 دِ ٌي مُ نُ نَ ٍع ِي رَ ِ مَ بَر عٍلِسَبِّت مُ
نُ َ ْنم دِ بَرِدٍ، ٍع قِرِن بِرِن مَن نُ َ بَر .قٌرِ

8 ِ َسكَر َش لَنشُنّد وَِل تّمُي ٌت عَ ِل، عَ نََش سّرّّشدُّب وَلٍِي ُسُش عََل َي .ِع 9 عَْل سّرّّشدُبٍّي نُ دَرِِش عَ رَ ِك نَّش، ِ َسكَر بٌوٍرٍي نُ َ بَر عَ
ُسفَندِ عََل َش مَِل رَ، عَ تَن نَن َش ٌس ْ ْمبَنِش هْر كُي سُرَِي فَندٍ عََل َي .ِع 10 سُرَِي فَن تّمُي، َحمَ بِرِن نُ نَ َسلٍِق .تَندٍ

11 نَ تّمُي، مَرِِف َش مَلٍّك ندٍ نََش مِِن ِ َسكَر مَ سُرَِي سّرّّشبَدٍ يِرٍقَنِي .مَ 12 نَ نََش ِ َسكَر تّرّنَن، عَ نََش عَ فَاُش ِك .قَنِي 13 ْكْن مَلٍّك نََش
عَ مٍَسن عَ ّب، َسكَِر،» ِع نََش فَاُش، ِ مَ بَر عََل َ بَر ِع َش دَُب .ُسُش ِع َش فِّن عٍلِسَبِّت قَمَ دِ شّّم ْستْدٍ ِع .ّب ِع َش عَ ِشِل َس َ .يَي 14 نَ
مَ قِندِ ّسيوّ نُن حّلِّشنِي نَن نَ ِع ّب، مِِش فبٍفٍب قَن َ حّلِّشنم ّن عَ بَرٍِق رَ، 15 ِ مَ بَر عَ بِنّي َ ْستْم ّن عََل َي .ِع عَ مُ ّوِن نُن ٍسٍس فبّّت َ مِنم نَشَن
مِِش .ِسيسِمَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َ لُم ّن عَ مَ َكِب عَ نَ عَ نَف تّيّف تّمُي .نَّش 16 عَ َيَِل عِسِر دِ فبٍفٍب َ رَفبِلٍنم ّن ٍع مَرِِف عََل .مَ 17 ّسنّب
نُن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش قِمَ ّن عَ مَ عَْل عَ ِق عَننَِب َ عٍلِي مَ ِك .نَّش مَرِِف عَ َ ّشيم ّن عَ َي رَ، عَ َش بَبٍَي ّ ْبح رَقِندِ ٍع َش دٍِي مَ، عَ يُنُبِتْيٍي َي
رَقِندِ تِنِشنتْيٍي َش قَهَامُي .مَ عَ ِسفَمَ ّن َحمَ ْشن مَ مَرِِف َي رَ عَلٌَك عَ َش ٍع َي رَقِندِ عَ «.مَ
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18 نَ كُي، ِ َسكَر نََش مَلٍّك مَشْرِن، ٱ» ِي ٍق َ كٌلٌنم دِ؟ ٱ تَن َ بَر قٌرِ عَ نُن ٱ َ م «.فِّن 19 مَلٍّك نََش عَ يَاِب، ِيِبِرَل» نَن ٱ تَن نَ، نَشَن َ ِتم عََل

َي ِع عَ َش يَامَرِ َبٍَق ر .رَ عَ ٱ ّشيِش ّن ِي ِشبَارُ قَنِي مٍَسندٍ ِع .ّب 20 نَ كُي، عَ مٌَت، ِع َ بٌبٌم ّن، ِع مُ ْن يّندٍ ْو هَن ِي قٍٍي َس َ رَبَم لْْش نَشَن
مَ، ِ مَ بَر ِع مُ لَِش ٱ َ م مٍَسنِي رَ، نَشَن َس َكمَلِمَ عَ «.وََشِت

21 َحمَ ٌت نُ نَ ِ َسكَر مَمٍّق تَندٍ، ٍع نََش ْكنتْقِِل ِ َسكَر بٍُق مَ ْ ْمبَنِش هْر .كُي 22 عَ ٌت مِِن عَ مُ ْن يّندٍ ْو ٍع ّب، ٍع نََش عَ كٌلٌن عَ عَ لَامَتُنِي
نَن تٌِش ْ ْمبَنِش هْر .كُي عَ بٌبٌِش رَ عَ نُ َكتٍَق عَ َش مٍَسنِي ِت ٍع ّب عَ بّلّشٍّي َ .ر

23 ِ َسكَر ٌت ّف عَ َش سّرّّشدُّب وَِل رَ، عَ نََش ِسَف عَ .ْشنِي
24 نَ وََشِت دَنِف َشنِب، ِ َسكَر َش فِّن عٍلِسَبِّت نََش .تّيّف عَ نََش عَ َي مَنْشُن مِشٍِي مَ كٍِك .ُسوِل عَ نََش عَ قََل، 25 َمِرِف» ِي نَن

نَبَِش ٱ ّب، عَ ٌت عَ َي رَفٌرٌِش ٱ َ م عَ َش قٌنِسِرٍَي !كُي عَ َ بَر يَاِف َب ٱ مَ، مِشٍِي «.تَِف
مَلٍّك َش مٍَسنِي عَِس َش ٍق رَ
ُ مَتِي ١٨؛ ١ ٬ ٢٥

26 عٍلِسَبِّت َش تّيّف ٌت كٍِك ٍسننِ ِل، عََل نََش مَلٍّك يِبِرَِل شّي فَلٍِل بِْش تَا ندٍ مَ، نَشَن ِشِل .«نََسّرِت» 27 عَ عَ شّي مّدِ فِنّدِ ندٍ نَن ْشن
مَ، شّّم نُ َ بَر نَشَن َش ٌكٍت .ْدْش نَ شّّم نُ قَتَنِش َ دَوُد بْنسْي ّن، عَ نُ ِشِل .يُسُُق مّدِ فِنّدِ قَن نُ ِشِل َ .مَرِيَم 28 مَلٍّك ٌت ِسَف عَ ْشن، عَ
نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِع» ّكَن، ِع تَن مَرِِف هِننِّش نَشَن .نَ مَرِِف نَ ِع ّق «!مَ

29 َ يَم مَرِ نََش عُِق نَ يّنِي ْو .مَ عَ مُ نُ عَ كٌلٌن ِي قِندِِش ّشيبُي ْموِل ٌي .رَ 30 مَلٍّك نََش عَ مٍَسن عَ ّب، َمِريََم،» ِع نََش فَاُش، ِ مَ بَر عََل
َ بَر هِنّن ِع .رَ 31 عَ مٌَت، ِع قَمَ تّيّفدٍ دِ شّّم .مَ ِع نَ عَ بَرِ، ِع َش عَ ِشِل َس .عَِس 32 عَ بِنّي ْستْمَ، عَ ِشِل قََل عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش .دِ
مَرِِف عََل قَمَ ّن عَ بٍنَب َ دَوُد َش مَنّفَي قِدٍ عَ .مَ 33 عَ مَ قِندِ ّن يَشَُب بْنسْي َش مَنّف رَ عَبَدَن، دَنِي ٌي مُ َ لُم عَ َش مَنّفَي «.مَ 34 َ يَم مَرِ
نََش مَلٍّك مَشْرِن، ِي» ٍق َ ْنم َبَدٍ ر دِ، ٱ ٌت َق قِندِِش مّدِ فِنّدِ نَن «نَ؟

35 مَلٍّك نََش عَ يَاِب، َعَل» َشِشِل ّسنِيّنِش نَن قَمَ ِع مَ، عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي ّسنّب َق ِع ُشن .مَ نَ نَن عَ تٌِش، ِع قَمَ ِي دِ نَشَن بَرِدٍ،
عَ مَ قِندِ ّسنِيّنتْي رَ، عَ ِشِل قََل عََل َش .دِ 36 عَ مٌَت، ِع بَرٍنِي عٍلِسَبِّت قَن َ بَر تّيّف دِ شّّم مَ عَ َش قٌرَِح .كُي ٍع نُ عَ ِشِل َ قَلَم دِبَرِتَرٍ، ْكْن عَ
قُرِ كٍِك ٍسننِ نَن عَ رَ ِي .ِك 37 ٍسٍس مُ نَ عََل مُ َ ْنم نَشَن «.نَبَدٍ

38 َ يَم مَرِ نََش عَ يَاِب، َمِرِف» َش ٌكنِي نَن ٱ .نَ عَ َش رََب ٱ ّب عَْل ِع عَ قَلَِش ِك «.نَّش نَ َشنِب، مَلٍّك نََش كٍِل عَ ُشن .مَ
َ يَم مَرِ ِسفٍَق عٍلِسَبِّت ْشنِي،
نُن َ مَرِيَم َش مٍَسنِي

39 نَ تّمُي َ مَرِيَم نََش ِسَف مَقُرٍن تَا ندٍ يُدََي َ فٍي ٍ .يِر 40 عَ ٌت ٌس َسكَرِ ْشنِي، عَ نََش عٍلِسَبِّت .ّشيُب 41 عٍلِسَبِّت ٌت َ مَرِيَم َش ّشيبُي مّ،
دِيْرّ نََش عَ مََش رَ عَ تّيّف، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َق ٌ فٌر عٍلِسَبِّت .مَ 42 عَ نََش عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ، َعَل» َ بَر َ بَرَك َس ِع مَ دَنِف فِّن بِرِن نَ،
عَ َ بَر َ بَرَك َس ِع َش دِ مَ نَشَن نَ ِع .تّيّف 43 ٱ تَن ِي هّيرِ ْستِْش دِ، ٱ مَرِِف نَف َش َق ٱ ْشنِي؟ 44 عَ مٌَت، ٱ ٌت ِع َش ّشيبُي مّ، ٱ َ م ّ دِيْر
َ بَر عَ مََش رَ ٱ تّيّف ّسيوّ .رَ 45 ّ ّسيو نَ ِع ّب، ِع تَن نَشَن لَِش عَ رَ عَ مَرِِف َش مٍَسنِي َكمَلِمَ ّن، عَ نَشَن مٍَسن ِع «.ّب

46 َ يَم مَرِ نََش َق عَ مٍَسن،
ٱ» نِي بِرِن مَرِِف !مَتْشْمَ
47 ٱ َشِشِل َ بَر َ ّسيو عََل ٱ َ نَِكسِم رَ،
48 عَ ٌت عَ َي رَفٌرٌِش عَ َش ٌكنِي مَفٌرٌِش .مَ
كٍِل ِي وََشِت مَ هَن وََشِت نَشَن بِرِن َس قَمَ،
مِشٍِي ٱ ِشِل َ قَلَم ّن ،‹ّسيوَتْي‹
49 ِ مَ بَر ّسنّب َكنِي َ بَر ٍق ُشنفبٍٍي رََب ٱ .ّب
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عَ ِشِل .ّسنِيّن
50 عَ َ ِكنِِكنِم وََشِت بِرِن مِشٍِي مَ،
نَشٍٍي فَاشُمَ عَ َي .رَ
51 عَ َش وَلٍِي َ بَر عَ ّسنّب .مٍَسن
عَ َ بَر يّّت عِفبٌي .رَيٍنٍسن
52 عَ َ بَر مَنّفٍي َب ٍع َش ِكبَنيٍِي كُي،
عَ مِِش مَفٌرٌشٍِي َش ٍق .عٍِت
53 عَ َ بَر كَامّتْيٍي َ َس رَو ٍس قَنِي رَ،
عَ بَننَمِشٍِي َ ِسَف ر ٍع ِي عِفٍِل .رَ
54 عَ َ بَر عَ َش ٌكنِي َيَِل عِسِر مَِل،
عَ مُ نّيمُِش ِكنِِكنِدٍ عَ .مَ
55 عَ َ ِكنِِكنِم ّن عِبُرَهِمَ نُن عَ َش دٍِي مَ عَبَدَن،
عَْل عَ عَ قََل وٌن بٍنبٍَي ّب ِك «.نَّش

56 َ يَم مَرِ نََش ُل عٍلِسَبِّت ٍ يِر كٍِك َسشَن ْحنْدن، عَ َق فبِلٍن عَ .ْشنِي
َ يَي ِ بَر ِك

57 عٍلِسَبِّت َش دِ ِ بَر تّمُي ٌت عَ ِل، عَ نََش دِ شّّم .ْسْت 58 عَ ْدْشبٌوٍرٍي نُن عَ بَرٍنِيٍي ٌت عَ مّ عَ مَرِِف َ بَر ِكنِِكِن عَ مَ ِك قَنِي، ٍع نُن عٍلِسَبِّت
نََش َ .ّسيو

59 عَ ِش ٌسلٌمَسَشَن لْشْي، مِشٍِي نََش َق دِيْرّ .ُسننَدٍ ٍع نُ وَِش دِ ِشِل َسٍق عَ بََب ِ َسكَر ُشن مَ، 60 ْكْن عَ نَف نََش عَ قََل، َعٍد،» عَ ِشِل
سَمَ ّن َ «.يَي 61 ٍع نََش يّن ْو عَ ّب، ِمِش» ٌي مُ نَ ِع َش مِشٍِي َي مَ ِي ِشِل نَ نَشَن ُشن «.مَ 62 ٍع نََش تْنشُمَ رََب دِ بََب ّب ٍع َش عَ
كٌلٌن عَ مَ وَ عَ ِشِل َش َس ِك .نَّش 63 ِ َسكَر ٌت وَلَّش مَشْرِن، عَ نََش عَ ّسّب، َع» ِشِل َ «.يَي ٍع بِرِن نََش .كَاَب 64 كٍرٍن نَ، َسكَرِ نّنِي نََش
كٍِل، عَ يّن، ْو عَ ٌس عََل .تَنتٍُق 65 ٍع ْدْشبٌوٍر بِرِن نََش فَاُش نَ ٍق .مَ يُدََي َ فٍي بِْش بِرِن مَ، مِشٍِي نُ نَ قٍٍي نَن َ .عِقَلَم 66 ٍع ٌت عَ مّ، بِرِن نُ
ٍع ْحْش َسِش ِي قٍٍي ْشن مَ، ٍع نُ عَ قََل، ِي» دِ مَ قِندِ ندٍ «رَ؟ ٍع عَ كٌلٌن مَرِِف بّلّّش نُ نَ عَ ُشن .مَ

ِ َسكَر َش مٍَسنِي
67 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر عَ بََب ِ َسكَر مَ، عَ نََش ِي مٍَسنِي ِت عََل ِشِل رَ،

68 تَنتُي» نَ عََل ّب، َيَِل عِسِر مَرِِف !عََل
عَ َ بَر َق عَ َش مِشٍِي ُشنمَتٌدٍ، عَ ٍع َ .ُشنسَر
69 عَ َ بَر مَرَِكسِمَ َ ّسنبّم رَكٍِل
عَ َش ٌكنِي َ دَوُد بْنسْي َي مَ،
70 عَْل عَ نُ عَ مٍَسنِش ِك نَّش تّمُي دَنفِِش،
عَ َش ّ نَمِْحنم ّسنِيّنتْيٍي َسابُي .رَ
71 عَ عَ مٍَسن ّن، عَ عَ وٌن نَِكسِمَ وٌن يَشُيٍي ِي رَ،
عَ وٌن َب وٌن ْشنمٍَي بِرِن .بّلّّش
72 عَ َ بَر ِكنِِكِن وٌن بٍنبٍَي مَ،
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عَ َ بَر رَُت عَ َش َساّت ّسنِيّنِش .مَ
73 عَ لَايِدِ نَن تٌنٌف وٌن بٍنَب عِبُرَهِمَ ّب،
74 عَ عَ وٌن َ بَم وٌن يَشُيٍي بّلّّش،
عَلٌَك وٌن َش ْن عَ بَتُدٍ ْبحَّس كُي،
75 وٌن َش ْن ّحرّدٍ ّسنِيّنِي نُن تِنِشنِي كُي،
وٌن ّحرّ عَ َي ِع وٌن مَ ِسمََي لْشْي .بِرِن
76 ِع تَن، ٱ َ م دِ،
ِع ِشِل َ قَلَم ّن عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش نَمِْحنمّ،
ِ مَ بَر ِع ِسفَمَ ّن مَرِِف َي رَ كِرٍَي يَءِلَندٍ عَ ّب،
77 عَلٌَك مَرِِف َش مِشٍِي َش ِكِس كٌلٌن،
ٍع نَشَن َ ْستْم ٍع َش يُنُبٍِي نَ .َشقَرِ
78 نَ ِكِس َ كٍلِم وٌن مَرِِف عََل َش ِكنِِكِن ُشنفٍب نَن .مَ
عَ نَءِيَلَنِي َ ّشيم وٌن مَ كٍِل يَننَ، عَرِ
79 عَلٌَك عَ َش يَنَب مِشٍِي ّب نَشٍٍي نَ ِم دِ كُي،
نَشٍٍي ْدْشِش قَّش َش ِم دِ كُي،
عَلٌَك عَ َش وٌن ّ َنحّر ْبحَّس َ كِر «.ْشن

80 نَ كُي، دِ نََش ْم، عَ نُ ّسنّب نُن َشِشِل .ْسْت عَ نََش َسبَِت وَُل ِع هَن عَ عَ يّّت مٍَسن َيَِل عِسِر ّب لْْش .نَّش
2

عَِس ِ بَر ِك نَّش
ُ مَتِي ١٨؛ ١ ٬ ٢٥

1 نَ تّمُي، مَ ْر مَنّف ُشنفٍب عٌفُسُُت نََش يَامَرِ ِق َ دُِنح بِرِن َش ِشِل ّسّب .رََب 2 ِي ِشِل ّسّب ِسنٍف رََب تّمُي نَّش، كِرِنيُِس نَن نُ
قِندِِش سِرَِي ٌمَِن ف َ .ر 3 بِرِن نََش ِسَف عَ ِ بَر تَا عَ ِشِل .ّسبّدٍ

4 يُسُُق قَن نََش كٍِل نَسَرِّت، تَا نَشَن نَ فَلٍِل بِْش مَ، ِسفٍَق رَ بّتّلّيمُ، مَنّف َ دَوُد بَرِدٍ نَشَن نَ يُدََي بِْش .مَ يُسُُق ِسَف نَا ّن، ِ مَ بَر عَ نُ كٍلِِش
َ دَوُد بْنسْي نُن عَ َشبِّل نَن كُي، 5 عَ ِسَف عَ َش َس عَ ِشِل ّسّب، ٍع نُن مَرِيَمَ، عَ نُ َ بَر نَشَن َش ٌكٍت .ْدْش َ يَم مَرِ تّيّفِش نَن نُ عَ .رَ 6 ٍع
نُ نَ مّننِ تّمُي نَّش، َ مَرِيَم دِ ْسْت تّمُي نََش عَ ِل، 7 عَ َق عَ َش دِ ِسنٍف بَرِ، دِ .شّّم عَ نََش عَ مَقِلِن دُِف كُي، عَ عَ َس ُ ٍس شُر دّفٍدٍ كُي،
ِ مَ بَر يِفَِي قَنِي مُ نُ نَ ٍع .ّب

مَلٍّك َش مٍَسنِي ُ ٍس شُر مَدٌنِيٍي دّ ّب
8 مّننِ ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ ندٍٍي نُ نَ وَُل ِع، ُ سٍٍي شُر َكنتَدٍ كْي .رَ 9 مَرِِف َش مَلٍّك ندٍ نََش مِِن ٍع مَ، ٍع نََش مَرِِف َش نْرّ ٌت يَنَب رَ ٍع

َبِلِنِي .ر ٍع نََش فَاُش ِك قَنِي .رَ 10 مَلٍّك نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» نََش فَاُش ِ مَ بَر ٱ قَِش ِشبَارُ قَنِي نَن مٍَسندٍ وٌ ّب، نَشَن مَ قِندِ ّسيوّ ُشنفٍب رَ
َحمَ بِرِن .ّب 11 ٌت، وٌ رَِكسِمَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، عَ َ بَر ِ بَر َ دَوُد َش تَا .كُي وٌ مَرِِف نَن عَ .رَ 12 وٌ عَ َ كٌلٌنم ِي تْنشُمَ نَن نَ، وٌ دِيْرّ َ لِم عَ
مَقِلِنِش دُِف كُي، عَ مَن َسِش ُ ٍس شُر دّفٍدٍ «.كُي

13 مَلٍّك ّف يّندٍ ْو تَن مُ عَ رَ، مَلٍّك فَِل نََش َق بٌوٍر ّق .مَ ٍع نُ عََل مَتْْشٍق، ٍع نُ عَ قََل، 14 َمتْْشي» نَ عََل ّب هَن ٌكوٍر !مَ ْبحَّس نَ
مَدٍِي عَدَ ّب َ دُِنح مَ، عَ هِننِّش نَشٍٍي «!رَ
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15 ـٍكٍّي مَل ٌت كٍِل ٍع ُشن مَ تٍٍق رَ ٌكوٍر مَ، ُ ٍس شُر مَدٌنِيٍي دّ نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ٌون» شّي بّتّلّيمُ، وٌن َش َس ِي ٍق مٌَت نَشَن نَبَِش نَا،

مَرِِف َ بَر نَشَن مٍَسن وٌن «.ّب
16 ٍع نََش ِسَف ٍع ُشلُن نَ، ٍع َ مَرِيَم نُن يُسُُق ِل، ٍع نُن دِيْرّ، عَ َسِش ُ ٍس شُر دّفٍدٍ .كُي 17 ٍع ٌت نَ ٌت، ٍع نََش ٍق بِرِن تَِف رََب، مَلٍّك

نَشَن مٍَسن ٍع ّب نَ دِ َش ٍق .رَ 18 مِِش نَشٍٍي ُ ٍس شُر مَدٌنِيٍي دّ شُي مّ، ٍع بِرِن نََش كَاَب ٍع َش يّنِي ْو .مَ 19 َ يَم مَرِ قَن نََش ِي ٍق بِرِن نَفََت
عَ ّ ْبح مَ، عَ نُ عَ ْحْش َس عَ .ْشن 20 ُ ٍس شُر مَدٌنِيٍي دّ نََش فبِلٍن عََل مَتْْش رَ، ٍع نُ عَ تَنُت ٍق بِرِن مَ ٍع َ بَر نَشٍٍي مّ، ٍع مَن َ بَر نَشٍٍي .ٌت ٍع عَ
بِرِن لِِش ّن عَْل عَ مٍَسن ٍع ّب ِك .نَّش

21 ِش ٌسلٌمَسَشَن ٌت َكمَِل، ّ دِيْر نََش .ُسننَ عَ ِشِل نََش َس عَِس، مَلٍّك نُ َ بَر ِشِل نَشَن مٍَسن عَ نَف ّب ٍينُن ب عَ َش تّيّف عَ .مَ
عَِس ِسفٍَق َسلَمُ دَرِ عَ يْرّ َ ر

22 ّسنِيّنِي مَرَ وََشِت ٌت َكمَِل عَننَِب مُنَس َش سّرِّي ِك مَ، يُسُُق نُن َ مَرِيَم نََش عَِس َشنِن َسلَمُ، دَرِ عَ َش مٍَسن مَرِِف ّب، 23 عَْل عَ
ّسبِّش ِك نَّش مَرِِف َش سّرِّي كُي، ٌو» دِ شّّم ِسنٍف بِرِن قِمَ ٱ تَن نَن «.مَ 24 ٍع مَن ِسَف ّن ٍع َش َس سّرّّش َب عَْل عَ ّسبِّش مَرِِف َش
سّرِّي كُي ِك نَّش، َفنّب» قِرِن، َش نَ مُ عَ رَ كٌلـٌٌكندٍ َ لَنم «.قِرِن

25 شّّم ندٍ نُ نَ َسلَمُ، دَرِ نَشَن ِشِل .ِسمٍيْن دِينَّل تِنِشنِش نَن نُ عَ رَ، نَشَن نُ َيَِل عِسِر رَِكسِمَ .مَمٍّق عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُ نَ عَ ُشن .مَ
26 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُ َ بَر عَ مٍَسن عَ ّب، عَ عَ مُ قَشَمَ ٌق عَ مَرِِف َش مِِش ُسفَندِِش .ٌت 27 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش عَ َ نِي عَ َش ِسَف
ْ ْمبَنِش هْر .كُي عَِس ِ مٍَي بَر قَن ٌت ٌس نَا ٍع َش دِ رَ، عَلٌَك ٍع َش عََل َش سّرِّي رَبَُت عَ َش ٍق رَ، 28 ِسمٍيْن نََش عَِس ُسُش، رَ عَ عَ َس عَ
َكنٍك .مَ عَ نََش عََل مَتْْش، عَ عَ مٍَسن،
29 َمِرِف،» ِع َ بَر َق ِع َش لَايِدِ رََكمَِل ٱ ّب ٌت،
ِع َش ٌكنِي َش تَا َ مَسَر ْبحَّس كُي،
30 ِ مَ بَر ٱ َي َ بَر ِع َش ِكِس ٌت،
31 ِع نَشَن ّشيِش مَدٍِي عَدَ بِرِن َي .شْرِ
32 نَءِيَلَنِي نَن عَ رَ
نَشَن عََل َ مَّكنّنم ِس فبّتٍّي ّب،
عَ قِندِ ّ نْر َ ر ِع َش َيَِل عِسِر َحمَ «.ّب

33 عَِس بََب نُن عَ نَف ٌت عَ مّ نَشَن مٍَسنِش عَ َش ٍق رَ، ٍع نََش .كَاَب 34 ِسمٍيْن ٌت دَُب ٍع ّب، عَ نََش عَ قََل عَِس نَف َ مَرِيَم ّب،
َعَل» َ بَر َحنٍِف تٌنٌف ِي دِ َش ٍق .رَ يِلـَكٍَي َ عِسِر َش ٍق فبٍفٍب ٌ مَ مَفٌر ّن عَ َسابُي رَ، ندٍٍي قَن َش ٍق َ عِتٍم .ّن عَ مَ قِندِ تْنشُمَ نَن نَ، ْكْن مِِش
وُيَِش قَمَ ّن عَ .مَتَندِدٍ 35 نَ كُي، مِِش فبٍفٍب ّ ْبح مَ قٍٍي قَمَ .مَّكنّندٍ ِع تَن قَن، ُسننُنِي قَمَ ِع ّ ْبح تُنبَدٍ عَْل «.َسنتِّدفّمَ

36 ّ نَمِْحنم فِّن قٌرِ قَن نُ نَ، نَشَن ِشِل .عَننَ عَ َش ِسمََي نُ َ بَر مَِسَف ِك .قَنِي قَنُوٍِل َش دِ نَن نُ عَ رَ كٍلٍِق عَسٍرِ .بْنسْي عَ نُ َ بَر ْدْش شّّم تَا
عَ مّدِ فِنّدِ رَ، ْكْن ّح ٌسلٌقٍرٍ دَنِف َشنِب، عَ َش ْمرِ نََش َ .لَاشِر 37 َكِب نَ تّمُي، عَ نُ َ بَر ُل كَاّح كُي هَن عَ َش ِسمََي نُ َ بَر ّح تٌنٌف ٌسلٌمَسَشَن
نُن نَاِن .ِل عَ مُ نُ َ كٍلِم ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ نُ عََل بَُت نَا، كْي نُن يَنِي، ُسنِي نُن َسِل .رَ 38 نَ وََشِت كٍرٍنِي، عَننَ نََش َق نَرَلَن عَِس نُن عَ َش
مِشٍِي .رَ عَ نََش ٌس عََل مَتْْشٍق، عَ نُ َق ِي دِ َش ٍق قََل بِرِن ّب، نَشٍٍي نُ ٍع َي تِِش عََل رَ َسلَمُ دَرِ ُشنسَرٍَق .رَ

39 يُسُُق نُن َ مَرِيَم ٌت ّف ٍق بِرِن نََكمَلِدٍ عَْل مَرِِف َش سّرِّي عَ مٍَسنِش ِك نَّش، ٍع نََش فبِلٍن نَسَرِّت، ٍع ْشنِي فَلٍِل بِْش .مَ 40 دِ نََش ْم،
عَ نُ ّسنّب ْسْت، عَ َش لْننِ ُشن نُ ِسَف مََس رَ ِك .قَنِي عََل َش هِنّن نُ نَ عَ ُشن .مَ

عَِس ِسفٍَق َسلَمُ دَرِ عَ مّدِ دِ تّمُي
41 ّح ٌي ّح، عَِس ِ مٍَي بَر نُ ِسفَمَ َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َبَدٍ ر .َسلَمُ دَرِ 42 عَِس ّح ُق نُن قِرِن ْسْت ّح نَشَن نَ، ٍع بِرِن نََش ٍت َسِل َبَدٍ ر

َسلَمُ دَرِ عَْل ٍع دَرِِش عَ رَ ِك .نَّش 43 َسِل لْْشيٍي بِرِن ٌت دَنِف، عَِس ِ مٍَي بَر نََش ِيَاِس ب قْْل فبِلٍنٍق ٍع ْشنِي، ْكْن ٍع َش دِ عَِس نََش ُل
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َسلَمُ، دَرِ ٍع تَن مُ عَ .كٌلٌن 44 ٍع نُ َ بَر عَ َمحْشُن عَ عَ نَ ٍع ِيَاِسبٌوٍرٍي ب َي .مَ ٍع ٌت ّف قّيّحن كٍرٍن ّحرّ َبَدٍ، ر ٍع نُ عَ قٍنٍق ٍع بَرٍنِيٍي نُن ٍع بٌوٍرٍي
َي .مَ 45 ْكْن ٍع ٌت مُ عَ ٌت، ٍع نََش فبِلٍن َسلَمُ دَرِ عَ .قٍندٍ 46 ِش َسشَن دَنِف َشنِب، ٍع نََش َق عَ ٌت ْ ْمبَنِش هْر كُي َ ْمشٍْي كَر َي مَ، عَ عَ
تُِل مَتٍِق ٍع رَ، عَ نُ مَشْرِنِي تٍِق ٍع .مَ 47 نَشَن بِرِن نُ نَ عَِس شُي مٍّق، ٍع نُ َ كَابَم عَ َش َشِشِل قَنِي نُن عَ َش يَابٍِي .مَ

48 عَ ِ مٍَي بَر ٌت عَ ٌت، ٍع قَن نََش .كَاَب عَ نَف نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» َ م دِ، ِع ِي ٍق ْموِل رَبَِش مُُش رَ مُنٍق رَ؟ ٱ تَن نُن ِع بََب ْكنتْقِلِِش
نَن ِع قٍنِش ِي «.ِك 49 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ٱ َ قٍنم مُنٍق رَ؟ وٌ مُ عَ كٌلٌن ٌق ٱ َش ٱ بََب َش وَِل «رََب؟ 50 ْكْن ٍع مُ قَهَامُي ْسْت عَ َش
يّنِي ْو .مَ 51 نَ تّمُي، عَِس نََش َ بِر ٍع قْْش رَ فٌرٌٍق رَ نَسَرِّت، عَ نُ ٍع َسٌف .رََب عَ نَف نََش ِي ٍق بِرِن نَفََت عَ ّ ْبح .مَ 52 عَِس نََش ْم لْننِ
نُن هِنّن .رَ عَ نََش رَقَن عََل نُن مِشٍِي .مَ

3
عَننَِب َ يَي َكوَندِ تٍِق
ُ مَتِي ١؛ ٣ ٬ ،١٢ مََرِك ٢؛ ١ ٬ ١١

1 مَ ْر مَنّف ُشنفٍب تِبٍرٌِي نُ نَ عَ َش مَنّفَي ّح ُق نُن ُسوِل ندٍ .كُي ثٌنِس ثِلَِت نَن نُ قِندِِش يُدََي ٌمَِن ف َ .ر هٍرٌدٍ نَن نُ قِندِِش فَلٍِل مَنّف رَ،
عَ تَارَ قِلُِث قَن نُ قِندِِش عِتُرٍَي نُن تِرٌَكنِِت بْشٍِي مَنّف .رَ َ لِسَنِي نَن نُ قِندِِش عَبِلٍن مَنّف .رَ 2 عَنَنِ نُن َكيََق نَن نُ قِندِِش سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي
.رَ نَ وََشِت، عََل َش مٍَسنِي نََش َق ِ َسكَر َش دِ َ يَي مَ، عَ ٌت نُ نَ وَُل .ِع 3 نَ كُي، عَ نََش ِسَف َكوَندِ َبَدٍ ر يُرُدّن شُرٍ لٌنفٌرِ .بِرِن عَ نُ َكوَندِ
َ ِتم مِشٍِي ّب، ٍع َش ٍع ُشنَش ٍي ْشورَ تُوِب رَ، عَلٌَك عََل َش ٍع َش يُنُبٍِي .َشقَرِ 4 عَ ّسبِّش عَننَِب عٍسَِي َش َابُي كِت كُي،
ِمِش» ندٍ عَ شُي َ عِتٍم فبٍنفبٍرٍنِي مَ،
وٌ‹ َ كِر يَءِلَن مَرِِف ّب،
وٌ َسنكِرٍَي مَتِنِشن عَ َي .رَ
5 قٌٍل بِرِن نَقٍمَ .ّن
َ فٍي ُشنفٍب نُن عَ لَنمَ،
عَ بِرِن ٌ مَ عِفٌر .ّن
َ كِر مَدَلِنِش َ تِنِشنم ّن،
َ كِر حَاِش َ يَءِلَنم .ّن
6 َ مَدِ عَد بِرِن قَمَ ّن عََل َش ِكِس «‹.تٌدٍ

7 نَ كُي، َحمَ ٌت نُ ِسفَمَ َ يَي ْشن مَ عَ َش ٍع ُشنَش ٍي ْشورَ، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» تَن بِْشمٍَس !بْنسْي ندٍ وٌ رَكٌلٌنِش وٌ َش وٌ ِف
عََل َش ْشّن مَ نَشَن نَ قٍَق؟ 8 وٌ َ ّكح َش وَِل قَنِي مِِن رَ عَْل وُرِ بِِل قَنِي بٌِف قَنِي َ رَ مِنِم ِك نَّش، بٌِف نَشَن عَ َ مٍَسنم عَ وٌ َ بَر .تُوِب وٌ نََش عَ قََل
وٌ يّّت مَ، عِبُرَهِمَ› نَن نَ مُُش بٍنَب ‹رَ، ِ مَ بَر قّيرّ نَ عََل ِي عَ َش ِي فّمٍّي مَقِندِ عِبُرَهِمَ َش دٍِي .رَ 9 َ بٍير َحن نَ وُرٍِي َسنكٍٍي رَ عَ َش ٍع بِلٍِي
.ّسّف وُرِ نَشَن ٌي مُ بٌِف قَنِي مِنِمَ، رَ عَ َ قْنم ّن، عَ وٌِل ّت «.ِع

10 َحمَ نََش عَ مَشْرِن، ُمُش» َش مُنٍس رََب «َق؟ 11 عَ نََش ٍع يَاِب، دٌنَم» قِرِن نَ نَشَن ِي رَ، عَ َكنِي َش كٍرٍن ِق بٌوٍر مَ، ٍس مُ نَ
نَشَن .ِي دٌنٍس نَ نَشَن ِي رَ، عَ َكنِي قَن َش عَ رََب نَ «.ِك 12 دُوِت مَِشلٍِي قَن نََش َق ٍع ُشنشَدٍ ٍي ْشورَ، ٍع عَ مَشْرِن، ْمْش،كََر » عَ َ لَنم
مُُش َش مُنٍس «رََب؟ 13 عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» نََش دُوِت ُشن مََس دَنِف يَامَرِ «.رَ 14 ْسورِ ندٍٍي قَن نََش عَ مَشْرِن، ُمُش» تَن ٌف؟ عَ
َ لَنم مُُش قَن َش مُنٍس «رََب؟ عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» نََش مِِش ٌي ُمحَ، وٌ نََش مِِش ٌي .تْوّحّف وٌ َش وٌ َس وَ ٌس وٌ وَِل سَرٍ نَن «.نَ

15 مِشٍِي نََش ٍع َشِشِل ِت َ يَي رَ، ٍع نُ ٍع َمحْشُن، عَ تّمُندٍ عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ عَ .رَ 16 َ يَي نََش عَ قََل ٍع بِرِن ّب، ٱ» تَن وٌ ُشنشَمَ
ٍي نَن ْشورَ، ْكْن نَشَن قَمَ ٱ َشنِب رَ، نَ ّسنّب فٌب ٱ تَن .ّب نَ بِنّي مُ نَ ٱ تَن ِي رَ، ٱ َحن َش عَ َش َسنكِرِ لُوِت يَِت ُلُن .ق عَ تَن نَن عََل
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َشِشِل ّسنِيّنِش ٌ مَ رَفٌر وٌ مَ، عَ تَن نَن وٌ ُشنشَمَ ّت .رَ 17 عَ َش ٍسفٍرٍ ُسشُِش عَ ِي رَ، عَ مَاٍل نُن عَ لَِف َ يٍفٍتِم نَشَن نَ لْنِي .مَ عَ مَاٍل سٌمَ رَ عَ
َش بِِل كُي، ْكْن عَ لَِف تَن َ فَنم ّت رَ نَشَن مُ َ «.ُشبٍنم 18 َ يَي مَن نُ مِشٍِي سِمَ رَ عَ ْموِل وُيَِش رَ، عَ نُ ٍع َكوَندِ ُ ِشبَار قَنِي .رَ

19 ْكْن َ يَي ٌت يّن ْو مَنّف هٍرٌدٍ مَ، عَ تَارَ َش فِّن هٍرٌدِيَِس َش ٍق رَ، عَ نُن عَ نُ َ بَر ٍق حَاِش نَشَن بِرِن نََب، 20 هٍرٌدٍ مَن نََش ِي ٍق ٌكِب
كٍرٍن َس نَ بِرِن ُشن؛ عَ نََش َ يَي َس .فٍيِل

عَِس ُشنشٍَق ٍي ْشورَ
ُ مَتِي ١٣؛ ٣ ٬ ،١٧ مََرِك ٩؛ ١ ٬ ،١١ َ يَي ٣٢؛ ١ ٬ ٣٤

21 َحمَ بِرِن ٌت نُ َ بَر ٍع ُشنَش ٍي ْشورَ، عَِس قَن نََش عَ ُشنَش ٍي .ْشورَ عَ ٌت نُ عََل مَشَندٍِق، ٌكوٍر نََش رَِب، 22 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش
نََش ٌ فٌر عَ مَ عَْل .فَنّب شُي ندٍ نََش كٍِل ٌكوٍر مَ، عَ عَ مٍَسن، ٱ» َ م دِ مَشَنُِش نَن نَ ِع .رَ ِع ٱ ّكنّنِش ِك قَنِي «.رَ

عَِس بٍنبٍَي
ُ مَتِي ١؛ ١ ٬ ١٧

23 عَِس ٌت ّح تٌنٌف َسشَن ْحنْدن ْسْت، عَ نََش عَ َش وَِل .قْْل مِشٍِي نُ لَِش عَ رَ يُسُُق َش دِ نَن عَ .رَ

يُسُُق قِندِِش هٍِل َش دِ نَن نَ،
24 هٍِل قِندِِش مَتَهَِت َش دِ نَن نَ،
مَتَهَِت قِندِِش لٍوِ َش دِ نَن نَ،
لٍوِ قِندِِش مٍلِِك َش دِ نَن نَ،
مٍلِِك قِندِِش يَننَِي َش دِ نَن نَ،
يَننَِي قِندِِش يُسُُق َش دِ نَن نَ،
25 يُسُُق قِندِِش مَتَهَِس َش دِ نَن نَ،
مَتَهَِس قِندِِش عَمٌِس َش دِ نَن نَ،
عَمٌِس قِندِِش نَشُمُ َش دِ نَن نَ،
نَشُمُ قِندِِش عٍِسِل َش دِ نَن نَ،
عٍِسِل قِندِِش نَفَِي َش دِ نَن نَ،
26 نَفَِي قِندِِش مَاِت َش دِ نَن نَ،
مَاِت قِندِِش مَتَهَِس َش دِ نَن نَ،
مَتَهَِس قِندِِش ٍسمٍيِن َش دِ نَن نَ،
ٍسمٍيِن قِندِِش يٌٍسٍك َش دِ نَن نَ،
يٌٍسٍك قِندِِش َ يٌد َش دِ نَن نَ،
27 َ يٌد قِندِِش ٌيهََن َش دِ نَن نَ،
ٌيهََن قِندِِش َس ٍر َش دِ نَن نَ،
َس ٍر قِندِِش ٌبَبٍِل سٌر َش دِ نَن نَ،
ٌبَبٍِل سٌر قِندِِش َسلَتِيٍِل َش دِ نَن نَ،
َسلَتِيٍِل قِندِِش ِ نٍر َش دِ نَن نَ،
28 ِ نٍر قِندِِش مٍلِِك َش دِ نَن نَ،
مٍلِِك قِندِِش عَدِ َش دِ نَن نَ،
عَدِ قِندِِش ٌكسَن َش دِ نَن نَ،
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ٌكسَن قِندِِش عٍلٍمَدَن َش دِ نَن نَ،
عٍلٍمَدَن قِندِِش عٍرُ َش دِ نَن نَ،
29 عٍرُ قِندِِش يٌسُوٍ َش دِ نَن نَ،
يٌسُوٍ قِندِِش عٍلِيٍسٍرِ َش دِ نَن نَ،
عٍلِيٍسٍرِ قِندِِش ِ ِم يٌر َش دِ نَن نَ،
ِ ِم يٌر قِندِِش مَتَهَِت َش دِ نَن نَ،
مَتَهَِت قِندِِش لٍوِ َش دِ نَن نَ،
30 لٍوِ قِندِِش ِسمٍيْن َش دِ نَن نَ،
ِسمٍيْن قِندِِش َ يُد َش دِ نَن نَ،
يُدَ قِندِِش يُسُُق َش دِ نَن نَ،
يُسُُق قِندِِش يٌنَن َش دِ نَن نَ،
يٌنَن قِندِِش عٍلِيَِكن َش دِ نَن نَ،
31 عٍلِيَِكن قِندِِش َ مٍلٍي َش دِ نَن نَ،
َ مٍلٍي قِندِِش مٍَن َش دِ نَن نَ،
مٍَن قِندِِش مَتََت َش دِ نَن نَ،
مَتََت قِندِِش نَتَن َش دِ نَن نَ،
نَتَن قِندِِش َ دَوُد َش دِ نَن نَ،
32 َ دَوُد قِندِِش يِسَِي َش دِ نَن نَ،
يِسَِي قِندِِش عٌبٍدٌ َش دِ نَن نَ،
عٌبٍدٌ قِندِِش ُس بٌو َش دِ نَن نَ،
ُس بٌو قِندِِش َسلِمٌن َش دِ نَن نَ،
َسلِمٌن قِندِِش نَشَسٌن َش دِ نَن نَ،
33 نَشَسٌن قِندِِش عَمِنَدٌَب َش دِ نَن نَ،
عَمِنَدٌَب قِندِِش مِن عَدِ َش دِ نَن نَ،
مِن عَدِ قِندِِش عَرِِن َش دِ نَن نَ،
عَرِِن قِندِِش ٍشسِرٌن َش دِ نَن نَ،
ٍشسِرٌن قِندِِش ٍ ِس ثٍر َش دِ نَن نَ،
ِس ثٍرٍ قِندِِش َ يُد َش دِ نَن نَ،
34 َ يُد قِندِِش يَشَُب َش دِ نَن نَ،
يَشَُب قِندِِش عِِسيََف َش دِ نَن نَ،
عِِسيََف قِندِِش عِبُرَهِمَ َش دِ نَن نَ،
عِبُرَهِمَ قِندِِش َ تٍر َش دِ نَن نَ،
َ تٍر قِندِِش نَشٌرِ َش دِ نَن نَ،
35 نَشٌرِ قِندِِش سٍرُُف َش دِ نَن نَ،
سٍرُُف قِندِِش ٍروُ َش دِ نَن نَ،
ٍروُ قِندِِش ثٍلٍِف َش دِ نَن نَ،
ثٍلٍِف قِندِِش عٍبٍرِ َش دِ نَن نَ،



لُِك 4:15 79 لُِك 3:36
ِ عٍبٍر قِندِِش َ ٍسلَه َش دِ نَن نَ،
36 َ ٍسلَه قِندِِش َكيِنَن َش دِ نَن نَ،
َكيِنَن قِندِِش عَرَقَشَدِ َش دِ نَن نَ،
عَرَقَشَدِ قِندِِش سٍِم َش دِ نَن نَ،
سٍِم قِندِِش َ نُه َش دِ نَن نَ،
َ نُه قِندِِش لٍمٍِك َش دِ نَن نَ،
37 لٍمٍِك قِندِِش مٍتٍُسَل َش دِ نَن نَ،
مٍتٍُسَل قِندِِش عٍنٌِك َش دِ نَن نَ،
عٍنٌِك قِندِِش يٍرٍدِ َش دِ نَن نَ،
يٍرٍدِ قِندِِش مَهَلَلٍِل َش دِ نَن نَ،
مَهَلَلٍِل قِندِِش ٍكنَن َش دِ نَن نَ،
38 ٍكنَن قِندِِش عٍنٌِس َش دِ نَن نَ،
عٍنٌِس قِندِِش ٍسِت َش دِ نَن نَ،
ٍسِت قِندِِش مَ عَدَ َش دِ نَن نَ،
مَ عَدَ قِندِِش عََل َش دِ نَن .نَ

4
ٍسنتَّن َكتٍَق عَ َش عَِس رَتَنتَن
ُ مَتِي ١؛ ٤ ٬ ،١١ مََرِك ١٢؛ ١ ٬ ١٣

1 عَِس ٌت كٍِل يُرُدّن، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُ فٌرٌِش عَ مَ، عَ عَِس ُشن ِت فبٍنفبٍرٍنِي .رَ 2 ِش تٌنٌف نَاِن بُن مَ، عَ نُ نَ نَا، عِبُلَِس نُ َكتٍَق
عَ .رَتَنتَندٍ عَِس مُ ٍسٍس دٌن نَ وََشِت بِرِن .بُن نَ ِش ْكنِت ٌت َكمَِل، كَامّ نُ نَ عَ .مَ 3 عِبُلَِس نََش عَ قََل عَ ّب، َش» عََل َش دِ نَن ِع
رَ، يَامَرِ ِق ِي فّّم َش قِندِ تَاِم «.رَ 4 عَِس نََش عَ يَاِب، َع» ّسبِّش َابُي كِت كُي، مِِش‹ مُ َ بَلٌم تَاِم فبَنسَن َش «‹.رَ

5 عِبُلَِس نََش َق عَ َشنِن َ فٍي قَرِ، عَ َ دُِنح مَنّفَي بِرِن مٍَسن عَ ّب كٍرٍنِي .رَ 6 عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» ِي مَنّفَي بِرِن قِمَ ّن ِع مَ عَ نُن عَ
دَرِّي، ِ مَ بَر عَ ٌسِش ٱ تَن نَن .ِي ٱ قَن َ ْنم عَ قِدٍ، ٱ نَ وَ عَ قٍِق نَشَن ٌي .مَ 7 نَ كُي، َش ِع ِع قٍلٍن ٱ ّب، ِع ٱ بَُت، ٱ عَ بِرِن مَ قِندِ ّن ِع فٍب
«.رَ 8 عَِس نََش عَ يَاِب، َع» ّسبِّش َابُي كِت كُي، ِع‹ َش ِع مَرِِف عََل فبَنسَن نَن بَُت، ِع َش ُسيِدِ عَ كٍرٍن نَن «‹.ّب

9 عِبُلَِس مَن نََش عَ َشنِن َسلَمُ، دَرِ عَ عَ ِت عََل َش ْ ْمبَنِش هْر قَرِ، ٍ يِر .عِتٍِش عَ نََش عَ قََل عَ ّب، َش» عََل َش دِ نَن لَنِش ِع مَ، تُفَن
ٍب رَ، 10 ِ مَ بَر عَ ّسبِّش، عََل› يَامَرِ قِمَ ّن عَ َش ـٍكٍّي مَل مَ ِع َش ٍق رَ، ٍع َش ِع ‹.َكنَت 11 عَ مَن ّسبِّش، ٍع› ٍع بّلّشٍّي َ سٌمَ ر ّن ِع بُن مَ، ٍع
ِع رٍَت عَلٌَك ِع َسنِي نََش دِن فّّم «‹.رَ 12 عَِس نََش عَ يَاِب، ِكتَابُي» مَن عَ مٍَسنِش، ِع‹ نََش ِع مَرِِف عََل «‹.مٌَت

13 عِبُلَِس ٌت ّف َكّت بِرِن نَبَدٍ عَ َش عَِس رَتَنتَن، عَ نََش كٍِل عَ ُشن مَ، هَن ٍينُن ب عَ َش وََشِت فبّّت َش عَ .ِل
عَِس عَ َش وَِل قْلٍْق فَلٍِل بِْش مَ
ُ مَتِي ١٢؛ ٤ ٬ ،٢٥ مََرِك ١٤؛ ١ ٬ ٢٠

14 عَِس نََش فبِلٍن فَلٍِل بِْش .مَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش ّسنّب نُ نَ عَ .مَ عَ َش ٍق ِشبَارُ نََش ِسَف رَيٍنٍسن نَ يِرٍ .بِرِن 15 عَِس نُ مِشٍِي
َ شَرَنم ٍع َش َسلِدٍٍي كُي، بِرِن نُ عَ .مَتْْش

نَسَرّتِكٍَي تٌندٍِق لَدٍ عَِس رَ
ُ مَتِي ٥٣؛ ١٣ ٬ ،٥٨ مََرِك ١؛ ٦ ٬ ٦
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16 عَِس نََش ِسَف نَسَرِّت، عَ شُرُِش .دّننَّش مَلَُب لْشْي مَ، عَ نََش ٌس َسلِدٍ كُي عَْل عَ نُ دَرِِش عَ رَ ِك نَّش، عَ ِت، عَ َش َابُي كِت شَرَن

مِشٍِي .ّب 17 ٍع نََش عَننَِب عٍسَِي َش َابُي كِت ٌس عَ .ِي عَ ٌت عَ عِتََل، عَ نََش ٍ يِر ٌت عَ ّسبِّش دّننَّش،
18 َمِرِف» َشِشِل نَ ٱ ُشن مَ،
ِ مَ بَر عَ َ بَر ٱ ُسفَندِ، عَ عَ ٌ رَفٌر ٱ مَ،
ٱ َش ٍستَرٍٍي َكوَندِ ُ ِشبَار قَنِي .رَ
عَ ٱ ّشيِش ّن
ٱ َش َ ّشير عَِب مِِش ُسشُشٍِي ّب، ٍع َ يَم شْرّ ّن،
ٱ َش َ ّشير عَِب ْدنشُيٍي ّب، ٍع َي ٍس َ تٌم ّن،
ٱ َش مِشٍِي تْوْر شْرَّي نَشٍٍي نَ نْي بُن مَ،
19 ٱ َش َ ّشير عَِب مِشٍِي ّب،
عََل َش هِنّن وََشِت َ بَر عَ «.ِل

20 عَ نََش َق َابُي كِت مَكُنتَن، عَ عَ ٌس تَالِِب ِي، عَ .ْدْش بِرِن ٍع َي بَنبَنِش عَ رَ َسلِدٍ .كُي 21 عَ نََش مٍَسنِي ِت قْْل ٍع ّب، ٌت،» ِي ّسبِّل
نَشَن شَرَنِش وٌ ّب ِي ِك، عَ َ بَر «.َكمَِل

22 بِرِن نُ عَ َش ٍق قَنِي قَلَمَ، ٍع نُ كَاَب يّن ْو قَنيٍِي مَ نَشٍٍي َنُ مِنِم عَ ّ كّر .ِع ٍع نََش ٌس ٍع ٍ بٌر مَشْرِنٍق، يُُسُق» َش دِ َش مُ ِي «ِك؟ 23 عَِس
نََش عَ قََل ٍع ّب، ٱ» نَ عَ كٌلٌن وٌ ِي تَاِل سَمَ ّن ٱ ّب، سٍرَِب،‹ ِع يّّت ‹.دَندَن وٌ مَن عَ َ قَلَم ّن ٱ ّب، مُُش‹ َ بَر ٍق نَشَن بِرِن مّ ِع نَشَن نَبَِش
َكثّرّنَمُ، ِع مَن َش عَ ْموِل رََب ِع ْشنِي ‹.ٍب 24 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، ّ نَمِْحنم ٌي مُ َ ِنيَم ب عَ ْشنِي .تَن 25 وٌ مَن َش وٌ تُِل ِت نْندِ .رَ كَاّح فِّن
وُيَِش نُ نَ َيَِل عِسِر بِْش مَ عَننَِب َ عٍلِي َش وََشِت، كَامّ ٌت ِسن بِْش مَ، تُّن ٍي مُ َ بِر ّح َسشَن كٍِك .ٍسننِ 26 ْكْن عََل مُ عَننَِب َ عٍلِي شّي ٍع
تَن يِلََك َ عِسِر فِنٍّي ٍسٍس مَ، ٌق عَ ٌت عَ شّي كَاّح فِّن ندٍ نَن فبَنسَن مَ نَشَن نُ نَ سَرٍثٍَت، ِسْدن بِْش .مَ 27 ُكّن َكنِي وُيَِش قَن نُ نَ َيَِل عِسِر
بِْش مَ عَننَِب عٍلٍِس َش وََشِت، ْكْن عَ مُ ٍع تَن ٍسٍس َلَن، ي َ ر ٌق نَامَن يََك سِرِ فبَنسَن، عَ نَ نَن «.نَيَلَن

28 ٍع ٌت ِي قٍٍي مّ، مِِش بِرِن نَشٍٍي نُ نَ َسلِدٍ كُي، ٍع ّ ْبح نََش ٍت عَِس ِشِل .مَ 29 ٍع نََش كٍِل، ٍع عَ مِِن رَ تَا قَرِ .مَ ٍع َش تَا ٌت نُ تِِش
َ فٍي رَ، ٍع نََش عَ َشنِن ٍ يِر ندٍ ٍع َش عَ رَدِن ّي فٍلٍنِي .رَ 30 ْكْن عَِس نََش مِِن ٍع تَِف، عَ عَ َش َ كِر .ُسُش

عَِس مِِش فبٍفٍب َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١٤؛ ٨ ٬ ،١٧ مََرِك ٢١؛ ١ ٬ ٣٤

31 عَِس نََش ٌ فٌر َكثّرّنَمُ، فَلٍِل بِْش تَا .ندٍ عَ ٌت نُ نَ مِشٍِي َكوَندٍِق مَلَُب لْشْي، 32 ٍع نََش كَاَب عَ َش شَرَنِي مَ، ِ مَ بَر عَ نُ َ يّنم ْو مَنّف
ّسنّب نَن .نَ 33 نَ َسلِدٍ كُي، شّّم ندٍ نُ نَ ِحنّن نُ نَشَن قْْش .رَ عَ نََش ْسنشْي رٍَت قْْل، عَ فبٍلٍفبٍٍل، 34 « !ٍعٍ عَِس نَسَرّتَِك، ِع وَِش مُنٍس
ْشن مَ مُُش ّب؟ ِع قَِش مُُش ْسنتْدٍ ّن؟ ٱ نَ عَ كٌلٌن مِِش نَشَن لَنِش ِع .مَ عََل َش ّسنِيّنتْي نَن نَ ِع «.رَ 35 عَِس نََش يّن ْو عَ مَ عَ شْرْشْي
رَ، عَ عَ يَمَرِ، ِع» ِ .َسبَر فبِلٍن ِي شّّم قْْش «.رَ ِحنّن نََش شّّم َ َبِر ر بِْش َحمَ تَِف، عَ َق فبِلٍن عَ قْْش .رَ شّّم مُ مَْشْن هَِل .كٍرٍن 36 بِرِن دّ نََش
عِشَرَ، ٍع نُ َق ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، َمٍسنِي» ْموِل مُندُن ِي ِك؟ عَ ِحننٍّي مَ يَمَرِ نْي نُن ّسنّب رَ، نٍٍي فبِلٍن مِِش قْْش «!رَ 37 نَ كُي، عَِس َش ٍق
ِشبَارُ نََش يٍنٍسن ّي نَ بِْش َبِلِنِي ر ٍ يِر .بِرِن

38 عَِس ٌت مِِن َسلِدٍ كُي، عَ نََش ِسَف ِسمْن .ْشنِي ِسمْن بِتَنِي مُ نُ َلَنِش .ي عَ قٍَت نُ فَنِش عَ .مَ ٍع نََش عَِس مَشَندِ عَ َش عَ .مَِل
39 عَِس ٌت ِت عَ ُشن مَ، عَ نََش يّن ْو نَ قُرٍ مَ، قُرٍ نََش عَ .ّبحِن عَ نََش كٍِل كٍرٍن نَ، عَ كُرِ ٌس ٍع .ّب

40 ٌسٍف ٌت دَُل، ٍع نََش َق مَ قُرٍ ْموِل بِرِن نَ عَِس ْشن .مَ عَ نََش عَ بّلّّش َس ٍع مَ كٍرٍن كٍرٍن، عَ َق ٍع َلَن ي َ .ر 41 عَ نََش ِحننٍّي قَن كٍرِ
مِِش وُيَِش قْْش .رَ ِحننٍّي نُ مٍَي قُرٍ ّبحِنمَ، ٍع نُ فبٍلٍفبٍٍل ٍع نُ عَ قََل، َعَل» َش دِ نَن نَ ِع «!رَ ْكْن عَِس نََش ٍع يَمَرِ، عَ ٍع رَتْن يّنٍق ْو رَ، ِ مَ بَر
ٍع نُ عَ كٌلٌن عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن عَ .رَ
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42 نَ كٍُي عَِب، عَ نََش مِِن، عَ ِسَف يِرٍ مَدُندُِش .ندٍ َحمَ نََش عَ قٍن هَن ٍع عَ .ٌت ٍع نُ َكتٍَق ّن ٍع َش َكنَكن عَ مَ، عَ نََش َق كٍِل ٍع

.ُشن 43 ْكْن عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌق» ٱ َش تَا فبّتٍّي قَن َكوَندِ عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ِشبَارُ قَنِي رَ، ِ مَ بَر ٱ ّشيِش نَ نَن «.مَ 44 نَ كُي، عَ
نُ َكوَندِ َ ِتم َسلِدٍٍي كُي يُدََي بِْش .مَ

5
عَِس َبِرّ قْشِر ِسنٍفٍي
ُ مَتِي ١٨؛ ٤ ٬ ،٢٢ مََرِك ١٦؛ ١ ٬ ٢٠

1 عَِس نُ نَ فٍنٍسَرٍِت بَا دّ .رَ َحمَ قَن نُ ٍع ٍ بٌر َ ّشتّنم عَلٌَك ٍع َش عَ شُي مّ عََل َش مٍَسنِي .َكوَندِدٍ 2 عَِس نََش ُكنكُي قِرِن ٌت بَا دّ .رَ
يّّشسُشُيٍي نُ َ بَر ٌ فٌر ٍع كُي، ٍع نُ ٍع َش يّلٍّي .رََشٍق 3 عَِس نََش بَِك ِسمْن َش ُكنكُي كُي، عَ عَ مَشْرِن عَ َش ُكنكُي ندٍدِ مَمِِن شَرٍ دّ .رَ نَ َشنِب،
عَِس نََش ْدْش ُكنكُي كُي، عَ ٌس َحمَ .َكوَندٍِق

4 عَِس ٌت ّف مٍَسنِي تِدٍ، عَ نََش عَ قََل ِسمْن ّب، ٌون» شّي دَُل .مَ وٌ يّّل َس نَا، وٌ َش َس يّّش «.ُسُش 5 ِسمْن نََش عَ يَاِب، ْمْش،كََر »
مُُش كْي بِرِن نَن نَدَنفِِش يٌَكتٌْمي نَن نَ، مُُش مُ ٍسٍس .ُسُش ْكْن ِع تَن نَن ٌت عَ قَلَِش، ٱ مَن َس يّّل «.سَمَ

6 ٍع ٌت نَ رََب، ٍع نََش يّّش فبٍفٍب ُسُش يّّل كُي، يّّل نََش بْو .قْْل 7 ٍع نََش ٍع بّلّّش َ مَفِر بٌوٍرٍي ّب نَشٍٍي نُ نَ ُكنكُي بٌوٍر كُي، ٍع َش َق
ٍع .مَِل ٍع ٌت َق، ٍع نََش نَ ُكنكُي قِرِنِيٍي رٍَق يّّش رَ هَن ٍع قِرِن بِرِن نََش وَ .دُلٍَق

8 ِسمْن ثِيّرِ ٌت نَ ٍق ٌت، عَ نََش َ بِر عَِس بُن مَ، عَ عَ قََل، َمِرِف،» ِع َش ِع َ مَكُي ٱ نَ، ِ مَ بَر يُنُبِتْي نَن ٱ «!نَ 9 عَ نَ قََل ّن ِ مَ بَر عَ تَن نُن
عَ بٌوٍر بِرِن نُ َ بَر ّف كَابَدٍ نَ يّّش ُسشٍُق رَ، 10 ِسمْن وَلِبٌوٍرٍي، ٍسبٍدٍ َش دِ قِرِنِيٍي يَِك نُن يَيَ، ٍع قَن نُ َ بَر .كَاَب نَ كُي، عَِس نََش عَ قََل ِسمْن
ّب، ِع» نََش .فَاُش ِع دَرِِش يّّش نَن ُسُش رَ، ْكْن كٍِل ِي وََشِت مَ، ِع قَمَ مِشٍِي نَن ْستْدٍ ٱ «.ّب 11 ٍع ٌت ُكنكُي رٍَت شَرٍ مَ، ٍع نََش
ٍس بِرِن ُل نَا، ٍع َ بِر عَِس قْْش .رَ

ُكّن َكنِي َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١؛ ٨ ٬ ،٤ مََرِك ٤٠؛ ١ ٬ ٤٥

12 عَِس ٌت نُ نَ تَا ندٍ كُي، عَ نََش شّّم ندٍ ِل نَا، ُكّن دِنِش عَ قٍَت بِرِن .نَ عَ ٌت عَِس ٌت، عَ نََش عَ يَتَِف رَقٍلٍن بِْش مَ، عَ عَ مَيَندِ،
ٱ» مَرِِف، َش ِع تِن، ِع َ ْنم ٱ «.نَّسنِيّندٍ 13 عَِس نََش عَ بّلّّش عِتََل، عَ عَ َس ُكّن َكنِي مَ، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» .تِنِش قِندِ مِِش ّسنِيّنِش
«.رَ ُكّن قُرٍ نََش عَ ّبحِن كٍرٍن .نَ 14 نَ َشنِب، عَِس نََش عَ يَمَرِ، ِع» نََش ِي ٍق قََل مِِش ٌي .ّب ِسَف ِع َس ِع دّنتّّف سّرّّشدُّب ّب، ِع
سّرّّش َب ِع َش ّسنِيّنِي َش ٍق رَ، عَْل عَننَِب مُنَس عَ يَمَرِِش ِك .نَّش نَ مَ قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ نَن نَ ٍع «.ّب 15 ْكْن عَِس َش ٍق ِشبَارُ َحن
نََش يٍنٍسن ّي دَنِف عَ ِسنٍف .رَ َحمَ فبٍفٍب نُ ٍع َ مَلَنم ٍع َش عَ شُي مّ، رَ عَ مَن َش ٍع َلَن ي َ ر ٍع َش قُرٍٍي .مَ 16 ْكْن عَِس قَن نُ َ لُم ِسَف
رَ ٍ يِر مَدُندُشٍِي، عَ َس عََل .مَشَندِ

عَِس نَمَّت َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١؛ ٩ ٬ ،٨ مََرِك ١؛ ٢ ٬ ١٢

17 لْْش ندٍ، عَِس نُ َكوَندِ .تٍِق ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُ َ بَر َق ْدْش، نَشٍٍي كٍلِِش َسلَمُ، دَرِ عَ نُن فَلٍِل نُن يُدََي تَا .بِرِن مَرِِف َش
ّسنّب نُ نَ عَِس مَ مٍَي قُرٍ َلَنٍق ي َ ر .رَ 18 نَ تّمُي، مِِش ندٍٍي نََش َق نَمَّت ندٍ رَ، عَ َسِش َسدٍ .مَ ٍع نُ َكتٍَق ّن ٍع َش َق عَ َس عَِس بُن،
19 ْكْن َحمَ َش ٍق نََش عَ َ نِي ٍع مُ ْن ٌسدٍ عَ .رَ نَ كُي، ٍع نََش ٍت بَنِش قَرِ، ٍع عَ قَرِ ٍ يِر ندٍ مََب، ٍع َق نَمَّت ٌ رَفٌر مّننِ رَ، عَ َسِش عَ َش َسدٍ
قَرِ، عَ ٌ فٌر َحمَ تَِف عَِس َي .ِع 20 عَِس ٌت ٍع َش َ دَنشَنِي ٌت، عَ نََش عَ قََل نَمَّت ّب، ٱ» بٌوٍر، ِع َش يُنُبٍِي َ بَر َشقَرِ ِع «.ّب 21 ّسنٍِي قَرِ نُن
سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش ٌس ٍع َمحْشُنٍق، ٍث،» ندٍ ِي رَ، عَ ٌت عََل َ رَ ْستْم ِي ِك؟ ندٍ َ ْنم يُنُبٍِي َشقَرِدٍ، بٍَق عََل كٍرٍن «نَ؟
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22 عَِس ٌت ٍع َش َمحْشُنِي كٌلٌن، عَ نََش ٍع مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر ِي َمحْشُنِي ْموِل نَ وٌ ّ ْبح مَ؟ 23 يّنِي ْو مُندُن ْسونّيَ، عَ قَلٍَق ِع‹ َش يُنُبٍِي َ بَر

‹َشقَرِ، كَ عَ قَلٍَق كٍِل،› ِع ؟‹ّحرّ 24 ٱ َش عَ مٍَسن وٌ ّب عَ مَ عَدَ َش دِ َ ْنم يُنُِب َشقَرِدٍ َ دُِنح «.مَ عَ نََش َق عَ قََل نَمَّت ّب، ٱ» نَّش ِع ّب،
كٍِل، ِع َش َسدٍ تٌنٌف، ِع َش ِسَف ِع «.ْشنِي

25 نَمَّت نََش كٍِل مِشٍِي َي شْرِ كٍرٍن .نَ عَ نََش ٍس تٌنٌف عَ نُ َسِش نَشَن مَ، عَ َق ِسَف عَ ْشنِي عََل مَتْْش .رَ 26 َحمَ بِرِن دّ نََش َ عِشَر
ِك قَنِي، ٍع نُ عََل .مَتْْش عََل َش يَرَفَاشُي قَن نََش ُل ٍع ّ ْبح مَ، ٍع عَ قََل، ٌت،» مُُش َ بَر كَابَنٌَك قٍٍي «.ٌت

لٍوِ بِرٍَق عَِس قْْش رَ
ُ مَتِي ٩؛ ٩ ٬ ،١٧ مََرِك ١٣؛ ٢ ٬ ٢٢

27 نَ دَنِف َشنِب، عَِس نََش مِِن، عَ دُوِت مَِشِل ندٍ ٌت نَشَن ِشِل لٍوِ، عَ ْدْشِش دُوِت .مَِشلِدٍ عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِبَر» ٱ قْْش «.رَ
28 لٍوِ نََش كٍِل، عَ ٍق بِرِن نَبٌٌل، عَ َ بِر عَ قْْش .رَ

29 نَ تّمُي، لٍوِ نََش ُشلُنِي بٍلٍبٍٍل ِت عَ ْشنِي عَِس .ّب ٍع بِرِن نُ نَ ٍع دّفٍٍق ٍ يِر كٍرٍن، دُوِت مَِشِل وُيَِش نُن مِِش فبّتٍّي قَن نُ نَ .نَا 30 ّسنٍِي قَرِ
نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش عَِس َبِرٍّي قْشِر مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر وٌ نُن دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْيٍي وٌ دّفٍمَ ٍ يِر «كٍرٍن؟ 31 عَِس نََش ٍع يَاِب، ِمِش» َلَنِش ي
هَِي مُ نَ سٍرَِب .مَ مَ قُرٍ نَن هَِي نَ عَ .مَ 32 ٱ ُ م قَِش تِنِشنتْيٍي َش .ِشلِدٍ ٱ قَِش يُنُبِتْيٍي نَن ِشلِدٍ، ٍع َش «.تُوِب

عَِس مَشْرِنٍق ُسنِي مَ
ُ مَتِي ١٤؛ ٩ ٬ ،١٥ مََرِك ١٨؛ ٢ ٬ ٢٠

33 مِِش ندٍٍي نََش َق عَ قََل عَِس ّب، َعننَِب» َ يَي نُن ّسنٍِي قَرِ َبِرٍّي قْشِر ُسنِي نُن َسلٍِي َ رَبَم هَن، ْكْن ِع فبٍٍي تَن ٍع دّفٍمَ «.تُن 34 عَِس
نََش ٍع يَاِب، َش» قُتِشِرِ ُشلُنِي عَ ِل، وٌ َ ْنم عَ َلَدٍ ق فِنّقٍنِي بٌوٍرٍي ّب ٍع َش ُسنِي ُسُش عَ نَ ٍع ّق مَ تّمُي نَّش؟ 35 وََشِت قَمَ، فِنّقٍنِي َ بَم ٍع ِي رَ
تّمُي .نَّش نَ وََشِت تَن، ٍع ُسنِي ُسشُمَ «.ّن

36 عَِس مَن نََش تَاِل ندٍ َس ٍع ّب، ِمِش» ٌي مُ دُِف ُشنتُنِي َ بَم دُِف نّيّن رَ عَ َش دُِف قٌرِ لٌنٌث عَ .رَ َش نَ رََب، دُِف نّيّن َ َكنَم ّن، نَ
ُشنتُنِي قَن مُ َ لَنم دُِف قٌرِ .مَ 37 مِِش ٌي مَن مُ ّوِن نّيّن سَمَ لّّب قٌرِ كُي، َش نَ مُ عَ رَ وِّن نّيّن نَ قُنُت، نَ لّّب قٌرِ َ بُلَم ّن، ّوِن قِِل، عَ َسٍس
قَن .َكَن 38 عَ لَن ّن ّوِن نّيّن َش َس لّّب نّيّن نَن .كُي 39 مِِش ٌي مَن مُ مَ وَ ّوِن نّيّن ْشن َش عَ َ بَر ّوِن قٌرِ مِن، ِ مَ بَر عَ عَ َ قَلَم ّن، ّوِن› قٌرِ نَن
«‹.قَن

6
مَلَُب لْشْي َش سّرِّي،
نُن شّّم ندٍ بّلّّش َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١؛ ١٢ ٬ ،١٤ مََرِك ٦؛ ٣— ٢٣؛ ٢

1 مَلَُب لْْش ندٍ، عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نُ ّحرٍّق َ َسنكِر رَ شٍّي .تَِف عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش مّنِف تْنسْي ندٍٍي َب، ٍع ٍع تُشُتُُش ٍع بّلّّش، ٍع عَ
شْرٍِي .دٌن 2 ّسِن قَرِ ندٍٍي نََش يّن، ْو ُمنٍق» َ ر وٌ نَ مَلَُب لْشْي سّرِّي «مَتَندٍِق؟ 3 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» ُ م نُ عَ شَرَن َ دَوُد نَشَن نََب كَامّ ٌت
عَ ُسُش، عَ تَن نُن نَشٍٍي نُ نَ عَ قْْش رَ؟ 4 عَ ٌس ّن عََل َش بَنِش كُي، عَ تَاِم دٌن نَشَن قِِش عََل مَ، عَ ندٍ ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر قَن ِي رَ، هَِل عَ
ٌت مُ نُ دََش مِِش ٌي َش نَ دٌن، ٌق «.سّرّّشدُبٍّي 5 عَِس مَن نََش عَ قََل ٍع ّب، مََعَد » َش دِ نَن قِندِِش مَرِِف رَ مَلَُب لْشْي ُشن «.مَ

6 مَلَُب لْشْي فبّّت مَ، عَِس مَن نََش ٌس َسلِدٍ كُي، عَ مِشٍِي .َكوَندِ عَ نََش شّّم ندٍ ِل نَا، نَشَن ٍ يِر قَن بّلّّش تُوِش عَ .مَ 7 ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي
َ ْمشٍْي كَر نُ ٍع َي تِِش عَِس رَ ٍع َش عَ مٌَت َش عَ مِِش َ َلَنم ي َ ر مَلَُب لْشْي مَ، عَلٌَك ٍع َش ْن عَ كَلَمُدٍ ٍق ندٍ .مَ 8 ْكْن عَِس ٌت نُ ٍع َش
َمحْشُنِي كٌلٌن، عَ نََش عَ قََل شّّم ّب نَشَن بّلّّش تُوِش عَ مَ، ٍكِل،» ِع َق ِت ٍب َحمَ «.تَِف عَ نََش كٍِل، عَ .ِت
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9 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َش وٌ .مَشْرِن عَ دََش ٍق قَنِي نَن َش رََب مَلَُب لْشْي مَ، كَ ٍق حَاِش؟ نِي رَِكِسٍق نَن دََش كَ نِي «ْسنتٍْق؟

10 عَ ٌت ّف عَ َي رَّحرّدٍ مِِش بِرِن َكنٍك مَ، عَ نََش عَ قََل نَ شّّم ّب، ِع» بّلّّش «.عِتََل عَ نََش عَ عِتََل، عَ بّلّّش نََش َلَن .ي 11 ْكْن ّسنٍِي قَرِ
تَن نََش ْشْن ِك .قَنِي ٍع نََش ٌس يّنٍق ْو ٍع ٍ بٌر ّب، ٍع َش لَن ٍق مَ، ٍع َ ْنم نَشَن ِيَدٍ ن عَِس .رَ

عَِس عَ َش َ ّشير ُق نُن قِرِنِي ُسفَندٍِق
ُ مَتِي ١؛ ١٠ ٬ ،٣ مََرِك ١٣؛ ٣ ٬ ١٩

12 نَ وََشِت مَ، عَِس نََش ِسَف َ فٍي قَرِ عََل مَشَندِدٍ، عَ كْي بِرِن نَدَنِف عَ عََل .مَ مَشَندِ 13 كٍُي ٌت عَِب عَ نََش عَ َبِرٍّي قْشِر .ِشِل عَ نََش
ُق نُن قِرِن ُسفَندِ ٍع َي مَ، عَ ٍع ِشِل َس .ّشيرٍَي ٍع تَن نَن َي؛ 14 ِسمْن، عَِس نَشَن ِشِل َس ثِيّرِ، ثِيّرِ َ ُشني عَندٍِر، يَِك، يَيَ، قِلُِث، بَرٌتٌلٌمٍ،
15 مَتِيُ، تٌمَِس، عَلَِق َش دِ يَِك، ِسمْن نَشَن ِشِل نُ َ قَلَم ٍسلٌِت، 16 يَِك َش دِ ِس، يُدَ نُن َ ِس يُد ِيٌِت عِِسكَر نَشَن قِندِ يَنقَنٍت رَ، عَ عَِس َس
مِِش ٌكبٍِي .بّلّّش

عَِس َحمَ َكوَندٍِق
ُ مَتِي ٧— ٥

17 عَِس نُن نَ مِِش ُق نُن قِرِنِيٍي ٌت فٌرٌ، عَ نََش ِت ّكّن ندٍ .مَ عَ َبِرٍّي قْشِر فَِل نُ نَ نَا، عَ نُن َحمَ فبٍفٍب نَشٍٍي نُ كٍلِِش يُدََي نُن
َسلَمُ، دَرِ عَ نُن بَا دّ رَ، ٍ تِر نُن ِسْدن ِلِنِي .نَب 18 ٍع بِرِن نُ قَِش عَِس شُي مّدٍ، رَ عَ مَن َش ٍع َلَن ي َ ر ٍع َش قُرٍٍي .مَ ِحنّن نُ نَشٍٍي مَ، تْوْر عَ نُ ٍع
َ َلَنم ي َ .ر 19 َحمَ بِرِن نُ َكتٍَق ٍع َش دِن عَ رَ، ِ مَ بَر ّسنّب نُ مِنٍِق عَ ِع، عَ نُ ٍع بِرِن .نَيَلَن

ّ ّسيو نُن فبَلٌي
ُ مَتِي ١؛ ٥ ٬ ١٢

20 نَ تّمُي عَِس نََش عَ َي ِت عَ َبِرٍّي قْشِر رَ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب،
ّسيّو» نَ وٌ ّب، وٌ تَن ٍستَرٍٍي،
ِ مَ بَر وٌ َحن نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ
21 ّ ّسيو نَ وٌ ّب، وٌ تَن نَشٍٍي كَامِّش يَْكِس،
ِ مَ بَر وٌ قَمَ ّن .َسدٍ وَ
ّ ّسيو نَ وٌ ّب، وٌ تَن نَشٍٍي مَ وَ يَْكِس،
ِ مَ بَر وٌ قَمَ ّن .يٍلٍدٍ
22 ّ ّسيو نَ وٌ ّب، مِشٍِي نَ وٌ ْشن تّمُي نَّش،
ٍع نَ وٌ كٍرِ، ٍع نَ وٌ ٌكنِب، ٍع نَ وٌ ِشِل َكَن مَ عَدَ َش دِ َش ٍق .رَ
23 وٌ َش َ ّسيو نَ لْشْي، وٌ تُفَن حّلِّشنِي رَ،
ِ مَ بَر وٌ بَرَاِي َ فبٌم ّن يَننَ ِ .عَر
ٍع بٍنبٍَي نُ نَمِْحنمٍّي قَن مَ تْوْر نَ ِك «.ّن

24 كْْن» فبَلٌي نَ وٌ ّب، وٌ تَن بَننٍَي،
ِ مَ بَر وٌ َحن َ بَر وٌ َش ٍق قَنِي .ْسْت
25 فبَلٌي نَ وٌ ّب، وٌ تَن نَشٍٍي َسِش وَ يَْكِس،
ِ مَ بَر كَامّ قَمَ ّن وٌ .ُسشُدٍ
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فبَلٌي نَ وٌ ّب، وٌ تَن نَشٍٍي َ يٍلٍم يَْكِس،
ِ مَ بَر ُسننُنِي نُن وَ قَمَ ّن وٌ .ُسشُدٍ
26 فبَلٌي نَ وٌ ّب، مِِش بِرِن نَ وٌ ِشِل قَنِي قََل تّمُي نَّش،
ِ مَ بَر ٍع بٍنبٍَي نُ وٍُل قَلٍّي قَن َ ُشنمَقَلَم نَ ِك ّن
نَشٍٍي نُ ٍع يّّت قِندِِش نَمِْحنمٍّي «.رَ

يَشُيٍي َشنٍُق
ُ مَتِي ٣٨؛ ٥ ٬ ٤٨

27 ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ تَن نَشٍٍي نَ وٌ تُِل مَتٍِق ٱ نَ،
وٌ َش وٌ يَشُيٍي َشُن،
وٌ ٍق قَنِي نَن نََب وٌ ْشنمٍَي ّب،
28 وٌ عََل مَشَندِ وٌ دَنكَمٍَي ّب،
وٌ عََل مَشَندِ وٌ مٍَي تْوْر .ّب
29 َش مِِش ِع شّرّ فَرِن،
ِع َش بٌوٍر ّسيِت قَن ِت عَ .ّب

َش مِِش ِع َش َ دٌنم تٌنٌف،
ِع نََش تٌندِ عَ َش ِع َش مَقٍلٍنِي قَن .تٌنٌف
30 نَشَن ٌي نَ ِع مَكَُل، ِع َش عَ .ِك
نَشَن نَ سٍٍي َب ِع ِي، ِع نََش عَ مَشْرِن عَ َش عَ .رَفبِلٍن
31 وٌ مَ وَ مِشٍِي َش نَشَن بِرِن نََب وٌ ّب،
وٌ قَن َش نَ نَن نََب ٍع «.ّب

32 َش» وٌ َس مِِش فبَنسَن نَن َشنُمَ، نَشٍٍي وٌ قَن َشنُِش، وٌ بَرَاِي مُندُن َ ْستْم نَ كُي؟ هَِل يُنُبِتْيٍي، ٍع مِشٍِي نَن َ َشنُم نَشٍٍي ٍع تَن قَن .َشنُِش
33 َش وٌ َس ٍق قَنِي َ رَبَم مِشٍِي ّب، نَشٍٍي ٍق قَنِي َ رَبَم وٌ قَن ّب، وٌ بَرَاِي مُندُن َ ْستْم نَ كُي؟ نَ تَن، هَِل يُنُبِتْي عَ َ .رَبَم 34 َش وٌ َس دٌِن َ ِتم
مِِش نَن ّب، وٌ لَِش نَشَن نَ عَ وٌ َش دٌِن قِمَ، وٌ بَرَاِي مُندُن َ ْستْم نَ كُي؟ هَِل يُنُبِتْيٍي، ٍع دٌِن َ ِتم ٍع بٌوٍر ّب، عَلٌَك ٍع مَن َش دٌِن بِرِن .ْسْت
35 ْكْن وٌ تَن َش وٌ يَشُيٍي .َشُن وٌ َش ٍق قَنِي نَن .نََب وٌ َش دٌِن ِت، هَِل وٌ مُ لَِش عَ قٍِق .رَ نَ كُي، وٌ بَرَاِي َ فبٌم ّن، وٌ قِندِ عََل ِشِل ُشنفٍب
َكنِي َش دٍِي رَ، ِ مَ بَر عَ تَن ٍق قَنِي َ رَبَم قِنسِرِوَلٍِي نُن مِِش ٌكبٍِي .ّب 36 وٌ قَن َش ِكنِِكِن مِِش مَ، عَْل وٌ بََب عََل َ ِكنِِكنِم مِِش مَ ِك «.نَّش

وُرِ قُِح نُن ٍشبٍنِي
ُ مَتِي ١؛ ٧ ٬ ٥

37 ٌو» نََش وٌ يّّت قِندِ وٌ بٌوٍر مَ عَدَ ّكوَلٍِي َ مَِكيتِم رَ، عَلٌَك ِكيِت نََش َق َكَن وٌ قَن نَ عََل .ِي وٌ نََش مِِش مَِكيِت ِكيِت شْرْشْي رَ، عَلٌَك
وٌ قَن نََش مَِكيِت ِكيِت شْرْشْي .رَ وٌ دِّح مِِش مَ، عَلٌَك عََل َش دِّح وٌ قَن .مَ 38 وٌ مِِش ِك، عَلٌَك عََل قَن َش وٌ .ِك وٌ َ ِكم ِك نَّش، عَ َ لُم ّن
عَْل مَاٍل نَ مَنِيَ، عَ مَنِيٍَس رٍَق عَ قَنِي رَ، مَاٍل مَّدتّن، عَ شّّي شّّي، ندٍ مَن َق َس عَ ُشن هَن عَ قِِل عَ .مَ نَ كُي، وٌ مَنِيٍَس نَشَن َ نَوَلِم بٌوٍرٍي
ّب، نَ نَن َ نَوَلِم وٌ قَن «.ّب

39 عَِس مَن نََش ِي تَاِل يّنِي ْو قََل ٍع ّب، ْدنُشي» َ ْنم ُشِل ُسشُدٍ ْدنشُي ّب يِرٍ؟ عَ دِ، ٍع قِرِن بِرِن مُ َ مَ بِر ّش يِِل كُي؟ 40 تَالِِب مُ دَنفِمَ
عَ َ ْمْش كَر رَ، ْكْن تَالِِب نَشَن بِرِن نُ ّف عَ مَتِنَكندٍ، عَ َ لُم ّن عَْل عَ َ «.ْمْش كَر
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41 ُمنٍق» َ ر ِع وُرِ قُحِ َ تٌم ِع نفَشَكٍرٍنِي َي مَ، عَ َق ِل ِع مُ ٍشبٍنِي تٌِش نَشَن نَ ِع تَن يّّت َي مَ؟ 42 ِع َ ْنم عَ َلَدٍ ق ِع نفَشَكٍرٍنِي ّب دِ، عَ‹ ُل ٱ

َش نَ وُرِ قُحِ َب ِع يّّت َي ›مَ، عَ َق ِل ِع تَن مُ ٍشبٍنِي تٌِش نَشَن نَ ِع تَن َي مَ؟ ِع تَن قِلَنَكقُي، ٍشبٍنِي نَن ِسنٍف َب ِع َي !مَ نَ َب َشنِب،
ِع َ ْنم ّن ٍس عِفبّدٍ عَ قَنِي رَ، عَلٌَك ِع َش وُرِ قُحِ َب ِع نفَشَكٍرٍنِي قَن َي «.مَ

وُرِ بِِل َ كٌلٌنم عَ بٌِف نَن مَ
ُ مَتِي ١٦؛ ٧ ٬ ،٢٠ ٣٣؛ ١٢ ٬ ٣٥

43 َسنِس» قَنِي مُ نَ نَشَن بٌِف ٌكِب مِنِمَ، رَ َسنِس ٌكِب قَن مُ نَ نَشَن بٌِف قَنِي َ رَ .مِنِم 44 َسنِس بِرِن َ كٌلٌنم عَ بٌِف نَن .مَ شْرّ مُ َ بَم تُنٍب
بِِل رَ، ُكُس قَن مُ َ بَم بَاِف بِِل ْكن .نَ 45 ٍق قَنِي ٌت رَفَتَِش مِِش قَنِي ّ ْبح كُي، عَ ٍق قَنِي نَن َ .نَمِنِم ٍق ٌكِب ٌت رَفَتَِش مِِش ٌكِب ّ ْبح كُي،
عَ ٍق ٌكِب نَن َ .نَمِنِم نَشَن نَ فٌب مِِش ّ ْبح كُي، نَ نَن ْدنشْي َ مِنِم عَ دّ «.ِع

بَنِشِت قِرِنِيٍي َش تَاِل
ُ مَتِي ٢٤؛ ٧ ٬ ٢٧

46 ُمنٍق» َ ر وٌ ٱ َ ِشلِم ‹ٱ مَرِِف، ٱ ›مَرِِف، ْكْن وٌ مُ ٱ شُي َبَتُمَ؟ ر 47 مِِش ٌي َق ٱ مَ، عَ ٱ َ م مٍَسنِي مّ، رَ عَ َق عَ رَبَُت، وٌ وٌ تُِل مَِت ٱ َش
عَ مٍَسن وٌ ّب نَ َكنِي مَنِيَِش مِِش نَشَن .نَ 48 عَ مَنِيَِش بَنِشِت نَن نَ، نَشَن بِْش ٍف هَن عَ َس قَنٍي ِل، عَ َق عَ َش بَنِش بِِل ِت نَ قَنٍي
.قَرِ لْْش ندٍ، شُرٍ نََش بَنبَرَن ّي هَن عَ دِن بَنِش مَ، ْكْن عَ مُ ْن ٍسٍس ِيَدٍ ن عَ رَ، ِ مَ بَر عَ نُ تِِش عَ قَنِي .رَ 49 ْكْن مِِش ٌي نَشَن ٱ َ م مٍَسنِي
مّ، رَ عَ َق ِل عَ مُ عَ رَبَُت، نَ َكنِي تَن مَنِيَِش شّّم نَن نَ نَشَن بَنِش ِت بِْش قَرِ مَ، بِِل مُ عَ .ّب شُرٍ ٌت بَنبَرَن، عَ دِن بَنِش مَ، عَ نََش عَ
َ َبِر ر كٍرٍن نَ، بَنِش نََش َكَن عَ حَاِش «.رَ

7
ْسورِ ُشنمَِت َش َ دَنشَنِي
ُ مَتِي ٥؛ ٨ ٬ ١٣

1 عَِس ٌت ّف عَ َش مٍَسنِي بِرِن تِدٍ َحمَ ّب، عَ نََش ٌس ُ .َكثّرّنَم 2 ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت ندٍ نُ نَ نَا، نَشَن مَ ٌكنِي شّّم ندٍ نُ قُرَِش، عَ
فٍب مُ نُ لُِش عَ َش .قََش ٌكنِي نَن نُ عَ رَ نَشَن نُ رَقَن عَ مَرِِف مَ ِك .قَنِي 3 ْسورِ ُشنمَِت ٌت عَِس َش ٍق مّ، عَ نََش يُوِِق ُكنتِِف ندٍٍي
شّي عَِس ْشن، عَ َش َق عَ َش ٌكنِي َلَن ي َ .ر 4 يُوِِق ُكنتِفٍِي ٌت عَِس يِرٍ ِل، ٍع نََش عَ مَيَندِ ِك قَنِي، ٍع عَ قََل، ِمِش» نَ عَ رَ، عَ لَن ّن ِع َش
ِي ٍق رََب عَ ّب، 5 ِ مَ بَر وٌن ِس رَقَن عَ .مَ عَ تَن نَن َسلِدٍ تِِش مُُش «.ّب

6 عَِس نََش َ بِر ٍع قْْش .رَ عَ ٌت ّ مَكْر بَنِش رَ، نَ ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت نََش عَ بٌوٍر ندٍٍي شّي ٍع َش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» ِع نََش ِع يّّت
تْوْر، ِ مَ بَر نَ بِنّي مُ نَ ٱ ِي رَ ِع تَن َش ٌس ٱ َ م بَنِش .كُي 7 نَ نَن عَ نِيَ، ٱ َحن مُ تِن ٱ يّّت َش َق ِع .ْشن ِع َش يَامَرِ فبَنسَن نَن ِق، ٱ َ م
ٌكنِي َش َلَن .ي 8 ٱ عَ كٌلٌن ِ مَ بَر ٱ قَن نَ مَنّف ندٍٍي َش يَامَرِ بُن مَ، ْسورِ ندٍٍي مَن نَ ٱ ِي، نَشٍٍي نَ ٱ قَن مَ يَامَرِ بُن .مَ ٱ نَ عَ قََل ْسورِ ندٍ
ّب، ‹ِسَف،‹ عَ ِسفَمَ .ّن ٱ نَ عَ قََل، ‹َق،‹ عَ قَمَ .ّن ٱ نَ ٱ َ م ٌكنِي ندٍ يَمَرِ، ِي‹ ٍق ‹رََب، عَ عَ َ رَبَم «.ّن

9 عَِس ٌت عَ َش يّنِي ْو مّ، عَ نََش كَاَب عَ َش ٍق .مَ عَ نََش عَ َي رَقِندِ َحمَ مَ نَشَن نُ بِرَِش عَ قْْش رَ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َش عَ
قََل وٌ ّب، ٱ ُ م ِي َ دَنشَنِي ْموِل تٌِش هَِل َيَِل عِسِر بِْش «.مَ 10 ّشيرٍَي ٌت فبِلٍن ْسورِ ُشنمَِت ْشنِي، ٍع نََش ٌكنِي ِل، عَ َلَنِش .ي

عَِس كَاّح فِّن َش دِ رَكٍلٍِق قَّش مَ
11 نَ دَنِف َشنِب، عَِس نََش ِسَف تَا ندٍ، دّننَّش ِشِل نَيِن، عَ َبِرٍّي قْشِر نُن َحمَ فبٍفٍب نُ نَ عَ قْْش .رَ 12 عَ ٌت ّ مَكْر تَا ٌسدٍ دّ رَ، عَِس

نََش عَ ٌت مِشٍِي مِنٍِق شّّم ندٍ قُرٍ .رَ كَاّح فِّن ندٍ َش دِ كٍرٍنِي نَن نُ قَشَِش، نَ تَا َحمَ فبٍفٍب قَن نُ ّحرٍّق كَاّح فِّن ّق .مَ 13 مَرِِف ٌت كَاّح
فِّن ٌت، عَ نََش ِكنِِكِن عَ مَ، عَ عَ قََل عَ ّب، ِع» نََش «.وَ 14 عَ نََش عَ مٌَس قُرٍ رَ، عَ عَ بّلّّش َس عَ َشنِنٍس قَرِ، عَ َشنِنمٍَي نََش .ِت

عَِس نََش عَ مٍَسن، ِع» تَن ّسّفتََل، ٱ نَّش ِع ّب، «!كٍِل 15 قَشَمِِش نََش كٍِل، عَ ٌس يّنٍق .ْو عَِس نََش عَ رَفبِلٍن عَ نَف .مَ 16 فَاشُي نََش
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ٍع بِرِن ُسُش، ٍع نُ عََل مَتْْش، ٍع نُ عَ قََل، َعَل» ّ نَمِْحنم ُشنفٍب نَن نَكٍلِِش وٌن «!تَِف ٍع مَن نُ عَ قََل، َعَل» َ بَر َق عَ َش مِشٍِي «!ُشنمَتٌدٍ
17 عَِس َش ِشبَارُ نََش ِسَف رَيٍنٍسن نَ يُدََي بِْش بِرِن مَ عَ نُن نَا َبِلِنِي .ر

عَننَِب َ يَي َش مَشْرِنِي
ُ مَتِي ١؛ ١١ ٬ ٣٠

18 َ يَي َبِرٍّي قْشِر نََش ِي ٍق بِرِن قََل َ يَي .ّب 19 عَ قَن نََش مِِش قِرِن ِشِل ٍع َي مَ، عَ ٍع شّي عَِس مَشْرِندٍ، ِع» قِندِِش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش نَن نَ نَشَن َ لَنم عَ َش َق، كَ مُُش َش مِِش فبّّت نَن «مَّم؟ 20 ٍع ٌت عَِس يِرٍ ِل ٍع نََش عَ مَشْرِن، يََي» ُشنَش نَن مُُش ّشيِش ِع
.مَشْرِندٍ ِع قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ نَشَن َ لَنم عَ َش َق، كَ مُُش َش مِِش فبّّت نَن «مَّم؟ 21 نَ تّمُي يَِت، عَِس نُ مٍَي، قُرٍ ِحنّن
َكنيٍِي، نُن ْدنشُي فبٍفٍب َلَنٍق ي َ .ر 22 نَ كُي، عَ نََش َ يَي َش ّشيرٍَي يَاِب، ٌو» ٍق نَشَن مِّش نُن وٌ ٍق نَشَن تٌِش، وٌ َس نَ دّنتّّف َ يَي .ّب ْدنشُيٍي
ٍس تٌمَ، نَمَتٍّي مَ، ّحرّ ُكّن َكنيٍِي َلَنمَ، ي ُلِشْرٍِي ت يّنِي ْو مّمَ، قَشَمِشٍِي كٍلِمَ، قُشَرِلٍَي مَ َكوَندِ ِشبَارُ قَنِي .رَ 23 ّ ّسيو نَ مِِش ّب نَشَن مُ ِسيكّمَ ٱ َ م ٍق
«.رَ

24 َ يَي َش ّشيرٍَي ٌت ِسَف، عَِس نََش َحمَ مَشْرِن َ يَي َش ٍق مَ، ٌو» ِسَف مُنٍس مَتٌدٍ وَُل ِع؟ قٌٍي كٍَل نَشَن نَمَشَمَ؟ 25 َش نَ مُ عَ رَ، وٌ
ِسَف مُنٍس مَتٌدٍ؟ دُِف تٌقَنِي َكنِي؟ نَشٍٍي مَشِرِِش عَ قَنِي رَ، ٍع َش ّ دُِنح عِفِرِ َ بَننَي كُي، نٍٍي َ تٌم مَنّف بَنشٍِي نَن .كُي 26 وٌ َق ِسَف مُنٍس مَتٌدٍ؟
نَمِْحنمّ؟ ِعيٌ، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عَ َحن دَنِف ّ نَمِْحنم َ .ر 27 عَ تَن نَن َش ٍق ّسبِّش َابُي كِت كُي، ‹ٱ قَمَ ٱ َ م َ ّشير َسنبَدٍ رَ ِع َي رَ عَلٌَك عَ َش َ كِر
يَءِلَن ِع ‹.ّب 28 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، فِّن ٌي مُ دِ ِ بَر نَشَن دَنِف َ يَي .رَ ْكْن ٱ مَن َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش نَشَن نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، عَ
شُرُن ِكيٌِك، عَ قَن دَنِف َ يَي «.رَ

29 َحَم» نُن دُوِت مَِشلٍِي ٌت عَ شُي مّ، ٍع َل ّن عََل رَ، ٍع َق ُل َ يَي َش ٍع ُشنَش ٍي .ْشورَ 30 ْكْن ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر تَن تٌندِ ّن
عََل وَْشنٍق رَ ٍع ّب ِ مَ بَر ٍع تٌندِ ّن َ يَي َش ٍع ُشنَش ٍي «.ْشورَ

31 ٱ» َ ْنم ٌت مِشٍِي مِسَالِدٍ مُنٍس رَ؟ ٍع مَنِيَِش ندٍ رَ؟ 32 ٍع مَنِيَِش مّدٍِي دِ نَن نَ نَشٍٍي ْدْشِش تَا كُي، ٍع نُ عَ قََل ٍع بٌوٍرٍي ّب،
مُُش› َ بَر ُشٍل ٍق وٌ ّب،
ْكْن وٌ مُ قَرٍ .بٌرٌنِش
مُُش َ بَر ْحن بّيِت َب،
ْكْن وٌ مُ «‹.وَ
33 يََي» ُشنَش ٌت َ بَر َق، عَ مُ تَاِم دٌن، عَ مُ ّوِن .مِن وٌ َ بَر عَ قََل، ِحنّن‹ نَ عَ قْْش ‹.رَ 34 َ مَ عَد َش دِ ٌت َق، عَ تَن مُ تٌندِ ِسفَدٍ ُشلُنِي ٍ .يِر
نَ كُي، وٌ َ بَر عَ قََل، قُرِ› حَاِش ِسيِسَل !مٌَت ٍع نُن دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْيٍي نَن عَ ‹!رَ 35 ْكْن َشِشلِمََي َ كٌلٌنم عَ ّكوَِل نَن «.مَ

فِّن يُنُبِتْي ندٍ َش يُنُبٍِي َشقَرٍِق
36 ّسِن قَرِ ندٍ نََش عَِس ِشِل ٍع َش ٍع دٍّف عَ .ْشنِي عَِس نََش ٌس نَا، عَ عَ ٌ .مَفٌر 37 فِّن يُنُبِتْي ندٍ نُ نَ تَا كُي، عَ نََش عَ مّ عَ عَِس عَ

دّفٍّق نَ ّسِن قَرِ .ْشنِي نَ كُي، عَ نََش لَبُنّد ٍ تُر ُسُش عَ ِي رَ، نَ َسِش عَ بِتِرّ تٌقَنِي كُي نَشَن نُ رَقَلَِش َ عَلَبَتِر فّّم .رَ 38 عَ ٌت ٌس نَا، عَ نََش ِت
عَِس َشنِب رَ عَ َسنِي ٍ .يِر عَ ٌت وَ قْْل، عَ نََش عَِس َسنيٍِي بُندَ عَ يٍَي .رَ عَ نََش ٍع ُ مَقُرُك عَ ُشنّسّش رَ، عَ ٍع ُسنُب، عَ َق لَبُنّد مٌَس ٍع .مَ

39 ّسِن قَرِ نَشَن عَِس ِشِل عَ دّفٍدٍ عَ ْشنِي، عَ ٌت نَ ٍق ٌت، عَ نََش عَ قََل عَ يّّت مَ، َش» ِي شّّم قِندِِش ّ نَمِْحنم نَن نَ نُ، عَ ِي فِّن َش
ٍق َ كٌلٌنم ّن نُ، عَ عَ َ كٌلٌنم ّن نُ عَ يُنُبِتْي نَن دِنٍق عَ رَ ِي «.ِك 40 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِسْمن،» ٱ َش ٍق ندٍ مٍَسن ِع «.ّب نَ نََش عَ
يَاِب، ْمْش،كََر » عَ مٍَسن ٱ «.ّب 41 عَِس نََش ِي تَاِل َس عَ ّب، كِْبِر» َكنِي ندٍ نُ َ بَر مِِش قِرِن .دٌِن عَ ِسنٍف َش دٌِن قِندِِش فبٍِت ْكبِرِ
كٌٍل كّمّ ُسوِل نَن نَ، عَ قِرِن ندٍ، فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل تٌنٌف .ُسوِل 42 قّيرّ ٌت مُ نُ نَ ٍع ٍسٍس ِي رَ، ْكبِرِ َكنِي نََش دِّح ٍع قِرِن بِرِن َش دٌِن .مَ
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نَ مِِش قِرِنِي تَِف، ْكبِرِ َكنِي َ رَقَنم ندٍ مَ دَنِف بٌوٍر «رَ؟ 43 ِسمْن نََش عَ يَاِب، ٱ» لَِش عَ رَ، نَشَن َش دٌِن نُ فٌب بٌوٍر «.ّب عَِس نََش عَ
قََل عَ ّب، ِع» «.نْندِ

44 نَ تّمُي عَ نََش عَ َي رَقِندِ فِّن مَ، عَ َق عَ مٍَسن ِسمْن ّب، ِع» ِي فِّن ٌت؟ ٱ ٌس ّن ِع ْشنِي، ِع مُ ٍي ِق ٱ َ م ٱ َش ٱ َسنيٍِي مََش، ْكْن عَ
تَن ٱ َسنيٍِي مَشَِش عَ يٍَي نَن نَ، عَ ٍع مَقُرُكُ عَ ُشنّسّش .رَ 45 ِع تَن مُ ٱ ُسنُب، ْكْن عَ تَن، َكِب ٱ ٌسِش ِع ْشنِي، عَ مُ بَِش ٱ َسنيٍِي .مَسُنبٍُق
46 ِع تَن مُ ٍ تُر مٌَس ٱ ُشنِي مَ، ْكْن عَ تَن لَبُنّد ٍ تُر نَن مَسٌِش ٱ َسنيٍِي .مَ 47 نَ نَ عَ رَ، ٱ َش عَ قََل ِع ّب، عَ َش يُنُبٍِي نَشٍٍي فبٌِش نَ ِك، ٍع َ بَر
َشقَرِ عَ ّب، ِ مَ بَر عَ َش َ َشنُنتٍي قَن .فٌب ْكْن نَشَن َش يُنُِب َشقَرِشٍِي شُرُن، نَ َكنِي َش َ َشنُنتٍي قَن «.شُرُن

48 عَِس نََش َق عَ مٍَسن فِّن ّب، ِع» َش يُنُبٍِي َ بَر «.َشقَرِ 49 نَشٍٍي نُ مَفٌرٌِش ٍع دّفٍدٍ، نٍٍي قَن نََش ٌس عَ قَلٍَق ٍع يّّت مَ، نٍد» ِي رَ عَ ٌت
يُنُِب «مَ؟ َشقَرِ 50 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن فِّن ّب، ِع» َش َ دَنشَنِي َ بَر ِع .رَِكِس ِسَف ْبحَّس «.كُي

8
فِنٍّي نَشٍٍي عَِس مَلٍِق

1 نَ دَنِف َشنِب، عَِس نََش ِسَف تَا بِرِن عَِس رَ، عَ ُشنفٍب نُن عَ شُرِ، عَ نُ مِشٍِي شَرَن، عَ نُ ٍع َكوَندِ عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ِشبَارُ
قَنِي .رَ عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي نُ نَ عَ قْْش رَ، 2 عَ نُن فِّن ندٍ نَشٍٍي نُ َ بَر َلَن ي َ ر ِحننٍّي نُن قُرٍ فبّتٍّي .مَ ٍع ِشلٍِي نَن َي؛ مَرِيَمَ، عَ نُ َ قَلَم نَشَن ّب
مَفِدَلََك، عَِس ِحنّن ٌسلٌقٍرٍ ِ كٍر نَشَن قْْش رَ، 3 عَ نُن ٌيهَننَ، نَشَن نُ ْدْشِش هٍرٌدٍ َش وَلـِكٍّي ُشنِي ُكَس ْشن، عَ نُن ُسسَننَ، عَ نُن مِِش فبّّت
.وُيَِش ٍع نُ عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر َ مَلِم ٍع يّّت هَرٍِف .رَ

ّش رَوَِل َش تَاِل
ُ مَتِي ١؛ ١٣ ٬ ،٢٣ مََرِك ١؛ ٤ ٬ ٢٠

4 َحمَ فبٍفٍب ٌت مَلَن عَِس يِرٍ كٍلٍِق تَا وُيَِش، عَ نََش ِي تَاِل يّنِي ْو مٍَسن ٍع ّب، 5 ّش» رَوَِل ندٍ نَن مِِن َسنِس شْرِ .فَرَنسَندٍ عَ ٌت نُ
َسنِس شْرِ فَرَنسَنمَ، عَ شْرِ ندٍٍي نََش َ بِر َ َسنكِر ْشن، مِشٍِي نََش نٍٍي مَبٌرٌن، ْشنٍِي مَن َق ٍع دٌن .فبِِك 6 َسنِس شْرِ ندٍ قَن نََش َ بِر فّّم ٍ .يِر عَ ٌت
بَُل، عَ نََش رَفَن ِ مَ بَر ٍي مُ نُ نَ عَ .ّب 7 َسنِس شْرِ ندٍٍي قَن نََش َ بِر تُنٍب ُكنسٍِي .تَِف تُنٍب ُكنسٍِي نََش فٌب، ٍع َسنسٍِي عِّشتّن، ٍع ٍع .َكَن
8 َسنِس شْرِ ندٍ قَن نََش َ بِر بّنّد قَنِي .مَ نَ شْرِ كٍرٍن كٍرٍن بِرِن َسنسٍِي ٌت ٍت، ٍع نََش ٍع تْنسْي مِِن، رَ شْرِ كّمّ «.كّمّ عَِس ٌت ّف نَ يّنِي ْو رَ،
عَ نََش عَ شُي عٍِت، عَ عَ قََل، َش» وٌ تُِل ٍق مّمَ، وٌ وٌ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي «.رَ

9 عَِس َبِرٍّي قْشِر ٌت عَ مَشْرِن عَ َش نَ تَاِل َي عَِب ٍع ّب، 10 عَ نََش ٍع يَاِب، َعَل» َ بَر قَهَامُي ِق وٌ مَ وٌ َش عَ َش مَنّفَي نِينِ فُندٌ كٌلٌن،
ْكْن مِِش فبّتٍّي تَن عَ مّمَ تَاِل يّنيٍِي ْو نَن نَ، عَلٌَك
ٍع‹ َش ٍق ٌت، ْكْن ٍع نََش عَ .عِفّب
ٍع َش ٍق مّ، ْكْن ٍع نََش عَ «‹.قَهَامُ

11 َن» تَاِل يّنِي ْو َي َ عِبَم ِي ِك .ّن َسنِس شْرِ مِسَالِِش عََل َش مٍَسنِي نَن .نَ 12 َسنِس شْرِ نَشٍٍي َ بِر َ كِر ْشن، نٍٍي مِسَالِِش مِشٍِي نَن نَ نَشٍٍي
َ بَر عََل َش مٍَسنِي مّ، ْكْن عِبُلَِس نَن قَمَ َق، عَ عَ َب ٍع ّ ْبح مَ، عَلٌَك ٍع نََش َق دَنشَنِيَ، ٍع .ِكِس 13 َسنِس شْرِ نَشٍٍي َ بِر فّّم يِرٍ، نٍٍي مِسَالِِش
مِِش نَن نَ نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، ٍع عَ ُسُش ّسيوّ .رَ ْكْن َسنٍك ٌت مُ نَ ٍع ّب، ٍع َش َ دَنشَنِي مُ َ .بُم مَرَتَنتَنِي وََشِت نَ عَ ِل، ٍع مُ َ .َشنم
14 َسنِس شْرِ نَشٍٍي َ بِر تُنٍب ُكنسٍِي تَِف، نٍٍي مِسَالِِش مِشٍِي نَن نَ نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، ْكْن ْكنتْقِِل، بَننَيَ، نُن يّّت رَقَن قٍٍي نَن عَ َ نِيَم ٍع
مُ ّف ٍع بٌِف مِنِدٍ رَ عََل .ّب 15 َسنِس شْرِ نَشٍٍي َ بِر بّنّد قَنِي تَن مَ، نٍٍي مِسَالِِش مِشٍِي نَن نَ نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، ٍع عَ رَفََت ٍع ّ ْبح قَنِي مَ
تِنِشنِي كُي، ٍع ٍع بٌِف مِِن رَ عََل ّب تُننَبّشِيَ «.كُي
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لَنثُي َش تَاِل
مََرِك ٢١؛ ٤ ٬ ٢٥

16 ِمِش» ٌي مُ لَنثُي رَدّشّمَ، عَ مَن َق ّ ّقح قٍلٍن عَ ُشن نَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ عَ ٌس رَ َسدٍ .بُنِي عَ عَ ْدشْمَ لَنثُي ْدْشٍس نَن قَرِ عَلٌَك نَشٍٍي سٌمَ
بَنِش، ٍع َش عَ ّت دّّش .ٌت 17 ٍق نْشُنِش بِرِن قَمَ .كٌلٌندٍ فُندٌ بِرِن َ مَّكنّنم .ّن 18 نَ نَ عَ رَ، وٌ لَن وٌ َش وٌ تُِل مَِت عَ قَنِي .رَ قَهَامُي َكنِي
َش قَهَامُي ُشن مَسَمَ، ْكْن قَهَامُتَرٍ، هَِل عَ نَشَن دِ َمحْشُنِش عَ فٍب رَ، نَ قَمَ بَدٍ عَ ِي «.رَ

عَِس نَف نُن عَ ُشنيٍَي
ُ مَتِي ٤٦؛ ١٢ ٬ ،٥٠ مََرِك ٣١؛ ٣ ٬ ٣٥

19 عَِس نَف نُن عَ ُشنيَ ّشمّمٍَي نََش ِسَف عَ يِرٍ، ْكْن ٍع مُ نُ َ ْنم مَكْرّدٍ عَ رَ َحمَ َش ٍق .رَ 20 مِِش ندٍ نََش عَ قََل عَِس ّب، ِع» نَف نُن
ِع ُشنيٍَي نَ تَندٍ، ٍع مَ وَ ِع «.تٌٍق 21 ْكْن عَِس نََش عَ يَاِب، ِمِش» نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، رَ ٍع عَ رَبَُت، نٍٍي نَن قِندِِش ٱ نَف نُن ٱ ُشنيٍَي «.رَ

عَِس قٌٍي رَشَرٍَق
ُ مَتِي ٢٣؛ ٨ ٬ ،٢٧ مََرِك ٣٥؛ ٤ ٬ ٤١

22 لْْش ندٍ، عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌون» شّي بَا ِ نَاكِر «.مَ ٍع بِرِن نََش بَِك ُكنكُي كُي، ٍع .ِسَف 23 نَ ّحرّ كُي، عَِس نََش .ِش

قٌٍي بٍلٍبٍٍل نََش كٍِل بَا مَ، ُكنكُي نََش رٍَق قْْل ٍي .رَ فبَلٌي نُ َ بَر ّ مَكْر ٍع .رَ 24 نَ كُي، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َق عَِس رَُشُن ٍع عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر »
َ ْمْش، كَر وٌن قَشٍَق ّن ِي «!ِك عَِس ٌت ُشُن، عَ نََش يّن ْو قٌٍي نُن ْمْرنِيٍي مَ، عَ ٍع .يَامَرِ قٌٍي نُن ْمْرنِيٍي نََش عَ عِِت، بَا نََش َ .رَشَر 25 عَِس
نََش َق عَ َبِرٍّي قْشِر مَشْرِن، ٌو» َش َ دَنشَنِي نَ «مِندٍن؟ ٍع قَن نََش فَاُش، ٍع كَاَب، ٍع نُ عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، نٍد» لَنِش ِي مَ؟ هَِل قٌٍي نُن بَا، عَ
ٍع مَ، يَمَرِ ٍع عَ شُي «.رَبَُت

عَِس ِحننٍّي كٍرٍِق َ فَدَر شّّم ندٍ قْْش رَ
ُ مَتِي ٢٨؛ ٨ ٬ ،٣٤ مََرِك ١؛ ٥ ٬ ٢٠

26 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت ٌس َ فَدَر بِْش مَ، دّننَّش نَ فَلٍِل ِ نَاكِر مَ، 27 عَِس ٌت ٌ فٌر شَرٍ مَ، عَ نََش ِحننٍّي َكنِي ِل .نَا ِسنٍف عَ نُ َسبَتِِش
تَا كُي، ْكْن َكِب تّمُي ْشنكٍُي عَ َسبَتِِش فَبُرِ ٍ يِر عَ مَفٍِل .رَ 28 عَ ٌت عَِس ٌت، عَ نََش فبٍلٍفبٍٍل، عَ َس َ بِر عَ بُن مَ، عَ عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ،
ِعَس،» ِع تَن عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش دِ، ِع مَ وَ مُنٍس ْشن مَ ٱ ّب؟ ٱ َ بَر ِع مَيَندِ، ِع نََش ٱ «.َحشَنَكَت 29 عَ نَ قََل ّن، ِ مَ بَر عَِس نُ
َ بَر ِحنّن يَمَرِ عَ َش فبِلٍن نَ شّّم قْْش .رَ َسنمََي وُيَِش، مِشٍِي نُ َ بَر يْلْنْشنِي َس عَ َسنيٍِي نُن عَ بّلّشٍّي مَ، عَلٌَك عَ نََش عَ مَْشْن، ْكْن ِحنّن نُ َ لُم
يْلْنْشنيٍِي بٌلٌن نَ، عَ َق عَ رٌَكنٌكن وَُل .رَ

30 عَِس نََش عَ مَشْرِن، ِع» ِشِل «دِ؟ عَ نََش عَ يَاِب، ٱ» ِشِل ّن «.فَِل عَ نَ قََل ّن ِ مَ بَر ِحنّن فبٍفٍب نَن نُ عَ قْْش .رَ 31 ِحننٍّي نََش
عَِس مَيَندِ عَلٌَك عَ نََش ٍع َسنَب رَ َ .يَهَننَم

32 ْشّس فَِل نُ نَ ٍع مَدٌنٍق دّ َ فٍي ندٍ .مَ ِحننٍّي نََش عَِس مَيَندِ عَ َش تِن ٍع َش َس ٌس نَ .ْشسٍّي عَِس ٌت تِن، 33 ِحننٍّي نََش فبِلٍن نَ شّّم
قْْش رَ، ٍع َس ٌس .ْشسٍّي ْشسٍّي نََش ٌ فٌر ٍع ِف رَ تٍنتٍنِي رَ، ٍع ِسن بَا .مَ ٍع بِرِن نََش مَدَُل، ٍع .قََش

34 ْشّس مَدٌنِيٍي دّ ٌت نَ ٍق ٌت، ٍع نََش ِسَف ٍع ِف رَ، ٍع َس عَ قََل تَاكٍَي نُن دَاَشكٍَي ّب، 35 مِشٍِي قَن نََش ِسَف ٍع َش َس عَ مٌَت
نَشَن .نَبَِش ٍع ٌت عَِس يِرٍ ِل، ٍع نََش شّّم قَن ِل نَا، ِحننٍّي نُ َ بَر ِ كٍر نَشَن قْْش رَ، عَ ْدْشِش عَِس بُن مَ، ٌسٍس رَفٌرٌِش عَ مَ، عَ َ بَر َلَن .ي نَ
نََش ٍع .رَفَاُش 36 نَشٍٍي نُ َ بَر عَ ٌت عَِس ِحننٍّي كٍرِ شّّم قْْش رَ ِك نَّش، ٍع نََش عَ تَِف رََب بِرِن .ّب

37 نَ تّمُي، فَدَرَكٍَي بِرِن نََش عَِس مَيَندِ عَ َش كٍِل ٍع ْشنِي، ِ مَ بَر فَاشُي نُ َ بَر ٍع ُسُش ِك .قَنِي نَ كُي، عَِس نََش بَِك ُكنكُي كُي، عَ َش
.فبِلٍن 38 ِحنّن كٍرِِش شّّم نَشَن قْْش رَ، عَ نََش عَِس مَيَندِ عَ ٍع بِرِن َش ُل عَ .رَ ْكْن عَِس نََش عَ رَفبِلٍن، عَ عَ مٍَسن عَ ّب، 39 فِبلٍن» ِع
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.ْشنِي عََل ٍق نَشَن بِرِن نَبَِش ِع ّب، َس نَ دّنتّّف «.َس شّّم نََش ِسَف، عَ َس نَ تَا بِرِن .عَِس عَِس نَشَن نَبَِش عَ ّب، عَ نََش َس نَ تَِف
رََب بِرِن .ّب

دِ فِّن ندٍ رَكٍلٍِق قَّش مَ
نُن فِّن فبّّت َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ١٨؛ ٩ ٬ ،٢٦ مََرِك ٢١؛ ٥ ٬ ٤٣

40 عَِس ٌت فبِلٍن نَاكِرِ مَ، َحمَ بِرِن نُ عَ .مَمٍّق ٍع نََش عَ .رَلَن 41 َسلِدٍ يَرٍرَِت ندٍ نََش َق عَ ْشن نَشَن نُ ِشِل ُ .يَيِر عَ نََش َق عَ ُسيِدِ عَِس
ّب، عَ عَ مَيَندِ عَ َش ِسَف عَ ْشنِي، 42 ِ مَ بَر عَ َش دِ فِّن كٍرٍنِي نُ َق نَ قَشٍَق .ّن عَ ّح ْكنِت نُ َ بَر ّح ُق نُن قِرِن ْحنْدن .ِل

عَِس ٌت نُ ِسفٍَق ُ يَيِر ْشنِي، َحمَ فبٍفٍب نُ نَ عَ .ّشتّنٍق 43 فِّن ندٍ نُ نَ ٍع َي مَ نَشَن َش كٍِك وَِل مُ نُ عَ َ عِتِم ّح ُق نُن قِرِن بُن مَ، مِِش
ٌي مُ ْن عَ .دَندَندٍ 44 نَ فِّن نََش َق عَِس َشنِب رَ، عَ عَ بّلّّش دِن عَ َش َ دٌنم َسنبُنِي .رَ كٍرٍن نَ، عَ َش كٍِك وَِل نََش .دَن 45 عَِس نََش
مَشْرِنِي ِت، نٍد» دِنِش ٱ «نَ؟ بِرِن ٌت عَ قََل عَ ٍع تَن مُ عَ رَ، ثِيّرِ نََش عَ قََل عَِس ّب، ْمْش،كََر » َحمَ ِع َبِلِنِش، ر بِرِن نَن ِع «!ّشتّنٍق
46 ْكْن عَِس نََش عَ مٍَسن، ِمِش» ندٍ َ بَر دِن ٱ نَ، ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن ّسنّب ندٍ َ بَر مِِن ٱ «.قٍَت 47 فِّن ٌت عَ كٌلٌن عَ عَ مُ نُ َ ْنم عَ نْشُندٍ، عَ نََش
َق عَ سّرّنمَ، عَ ُسيِدِ عَِس .ّب عَ عَ بّلّّش دِنِش عَ رَ ٍق نَشَن مَ، عَ مَن َلَنِش ي عَ عِكْرِّش رَ ِك نَّش، عَ نََش نَ بِرِن تَِف رََب َحمَ َي .شْرِ
48 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٱ» َ م دِ فِّن، ِع َش َ دَنشَنِي َ بَر ِع َلَن ي َ .ر ِسَف ْبحَّس «.كُي

49 عَِس ٌت نُ يّنٍق، ْو مِِش ندٍ نََش َق كٍلٍِق َسلِدٍ يَرٍرَِت ْشنِي، عَ عَ قََل عَ تَن ُ يَيِر ّب، ِع» َش دِ فِّن َ بَر .قََش ِع نََش َ ْمْش كَر تْوْر «.ْسنْن
50 عَِس ٌت عَ مّ، عَ نََش عَ مٍَسن ُ يَيِر ّب، ِع» نََش .فَاُش ِع َش َ دَنشَنِي .تُن ِع َش دِ ِكسِمَ «.ّن

51 عَِس ٌت ُ يَيِر ْشنِي ِل، عَ مُ تِن مِِش ٌي َش ٌس بَنِش كُي ٌق ثِيّرِ، يَيَ، يَِك، دِ فِّن بََب نُن عَ .نَف 52 عَِس ٌت عَ ٌت بِرِن نُ وٍَق دِ
فِّن َش ٍق رَ ُسننُنِي كُي، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» نََش .وَ ِي دِ فِّن مُ قَشَِش ّش، عَ نَ ِشٍق «.ّن 53 َحمَ نََش ٌي عَِس مَ، ٍع عَ مَيٍٍل،
ِ مَ بَر ٍع نُ عَ كٌلٌن عَ تّمّدِ َ بَر .قََش 54 ْكْن عَِس نََش تّمّدِ بّلّّش ُسُش، عَ عَ قََل عَ ّب عَ شُي عِتٍِش رَ، ٱ» َ م دِ، «!كٍِل 55 عَ نِي نََش فبِلٍن عَ
ِع، عَ كٍِل كٍرٍن .نَ عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب ٍع َش دٌنٍس ِق عَ .مَ 56 تّمّدِ ِ مٍَي بَر دّ نُ عِشَرَِش، ْكْن عَِس نََش عَ مَتِنتِن ٍع رَ َق عَ قََل، عَ ٍق
نَشَن نَبَِش، ٍع نََش عَ قََل مِِش ٌي .ّب

9
عَِس عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي ّشيٍق
ُ مَتِي ٥؛ ١٠ ٬ ،٤٢ مََرِك ٧؛ ٦ ٬ ١٢

1 عَِس ٌت عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي مَلَن، عَ نََش ّسنّب نُن نْي ِق ٍع مَ عَلٌَك ٍع َش ْن ِحننٍّي كٍرِدٍ مِشٍِي قْْش رَ، ٍع مَن َش ْن مَ قُرٍ ْموِل بِرِن
.نَيَلَندٍ 2 عَ نََش ٍع شّي مِشٍِي َكوَندِدٍ عََل َش مَنّفَي نِينِ َش مٍَسنِي رَ، ٍع مَن َش مٍَي قُرٍ َلَن ي َ .ر 3 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ّن ِيَاسِمَ، ب وٌ نََش
ٍسٍس َشنِن وٌ ُشن مَ، عَْل ُشِل، فبْنْقي، تَاِم، ْكبِرِ، َش نَ مُ عَ رَ َ دٌنم قِرِن .ندٍ 4 وٌ نَ ٌس بَنِش نَشَن كُي، وٌ َش يِفَِي مّننِ ّن هَن وٌ َس ِسفَمَ
تَا فبّّت تّمُي .نَّش 5 َش نَ تَاكٍَي مُ وٌ ّسّن، رَ وٌ َش كٍِل .نَا وٌ َش مّننِ بّنّد رَْكنْكن وٌ َسنيٍِي رَ، عَ َش قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ رَ ٍع ّب، وٌ َ بَر ٍع َبٌٌل «.ر
6 نَ كُي، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف، ٍع َس تَاٍي بِرِن .عَِس ٍع نُ مِشٍِي مَ َكوَندِ عََل َش ِشبَارُ قَنِي رَ، ٍع نُ مٍَي قُرٍ َلَن ي َ ر ٍ يِر .بِرِن

مَنّف هٍرٌدٍ عِقُِش عَِس َش ٍق رَ
ُ مَتِي ١؛ ١٤ ٬ ،١٢ مََرِك ١٤؛ ٦ ٬ ٢٩

7 فَلٍِل مَنّف هٍرٌدٍ ٌت ٍق بِرِن مّ نَشٍٍي نُ رَبٍَق عَ َش بِْش مَ، عَ نََش عُِق عَِس َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ندٍٍي نُ عَ َ قَلَم عَ َ يَي ُشنَش نَن كٍلِِش قَّش مَ،
8 ندٍٍي عَ قََل عَ عَننَِب َ عٍلِي نَن فبِلٍنِش، ندٍٍي عَ قََل عَ ّ نَمِْحنم فبّّت نَشَن نُ نَ ّ دُِنح تّمُي دَنفِِش، نَ نَن مَن .كٍلِِش 9 هٍرٌدٍ نََش عَ قََل، يََي»

تَن، ٱ َ بَر نَ ُشنِي بٌلٌن عَ دّ .ِع ْكْن ندٍ َق ِي تَن نَ، ٱ نَشَن َش ٍق مّمَ ِي «ِك؟ نَ كُي، عَ نََش ٌس َكتٍَق عَ َش عَِس .ٌت
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عَِس دٌنٍس قٍِق مِِش وُُل ُسوِل مَ
ُ مَتِي ١٣؛ ١٤ ٬ ،٢١ مََرِك ٣٠؛ ٦ ٬ ٤٤

10 ّشيرٍَي ٌت فبِلٍن، ٍع ٍق نَشٍٍي رَبَِش، ٍع نََش عَ بِرِن دّنتّّف َس عَِس .ّب عَ قَن نََش ٍع َشنِن بٍتٍسَيِدَ ٍع َش ُل ٍع َشِت مَ ٍ يِر .كٍرٍن 11 ْكْن
َحمَ ٌت عَ كٌلٌن، ٍع نََش َ بِر عَِس قْْش .رَ عَ قَن نََش ٍع رَلَن، عَ يّن ْو ٍع ّب عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ٍق رَ، عَ مٍَي قُرٍ َلَن ي َ .ر

12 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس قْْل، عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي نََش ٍع مٌَس عَ رَ، ٍع عَ قََل عَ ّب، َحَم» رَيٍنٍسن عَلٌَك ٍع َش َس ٌس تَاٍي نُن دَاشٍَي نَشٍٍي
نَ ٍب َبِلِنِي، ر ٍع َش َس يِفِيَدٍٍي نُن دٌنسٍٍي قٍن، ِ مَ بَر وٌن نَ وَُل ّن ِي «.ِك 13 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» تَن نَن َش دٌنٍس ِق ٍع «.مَ عَ
َبِرٍّي قْشِر نََش عَ يَاِب، ٍسٍس» ُ م نَ مُُش ِي بٍَق تَاِم ُسوِل نُن يّّش قِرِن .نَ كَ مُُش تَن نَن َش ِسَف دٌنٍس سَرَدٍ ِي َحمَ بِرِن «ّب؟ 14 مِشٍِي
نَشٍٍي نُ نَ نَا، ّشمٍّي ْكنِت نََش ِسَف هَن وُُل ُسوِل .ْحنْدن

عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌو» عَ قََل مِشٍِي ّب ٍع َش ْدْش ٍع تٌنٌف ُسوِل ُسوِل «.مَ 15 ٍع قَن نََش عَ رََب نَ ِك، ٍع مِِش بِرِن
.نَْدْش 16 عَِس نََش نَ تَاِم ُسوِل نُن نَ يّّش قِرِن تٌنٌف، عَ عَ َي رٍَت ٌكوٍر مَ، عَ َق عََل نُوَِل .َس عَ نََش تَاِمٍي عِفِرَ، عَ َق ٍع ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر
ِي رَ، عَلٌَك ٍع َش ٍع عِتَشُن َحمَ .مَ 17 َحمَ بِرِن نََش ٍع دٍّف هَن ٍع .َس وَ دٌنٍس ْدنشْي ُشنتُنيٍِي ٌت مَتٌنٌف، دٍٍب ُق نُن قِرِن نَن .نٍَق

ِ ثِيّر عَِس كٌلٌنٍق عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ،
نُن عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق
ُ مَتِي ١٣؛ ١٦ ٬ ،٢٨ مََرِك ٢٧؛ ٨ ٬ ٣٠

18 لْْش ندٍ عَِس نُ نَ عََل مَشَندٍِق عَ َشِت .مَ عَ َبِرٍّي قْشِر قَن نُ نَ .نَا عَ نََش ٍع مَشْرِن، عَ نَّش، ِمِشٍي» مُنٍس َ قَلَم ٱ َ م ٍق رَ؟ ندٍ لَنِش
ٱ «مَ؟ 19 ٍع نََش عَ يَاِب، نٍدٍي» عَ قَلَمَ، عَننَِب َ يَي .ُشنَش ندٍٍي عَ قَلَمَ، عَننَِب َ .عٍلِي ندٍٍي عَ قَلَمَ، ّ نَمِْحنم فبّّت نَشَن قََش وََشِت دَنفِِش،
نَ نَن مَن «.كٍلِِش 20 عَِس مَن نََش ٍع مَشْرِن، كْْن» وٌ تَن نَّش دِ؟ ندٍ ٱ «نَ؟ ِ ثِيّر نََش عَ يَاِب، َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ ِع «.رَ

21 عَِس نََش عَ مَتِنتِن ٍع رَ، عَ ٍع يَمَرِ، ٍع نََش عَ َش ٍق قََل مِِش ٌي .ّب 22 عَ مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌق» َ مَ عَد َش دِ َش تْورّ فبٍفٍب
.ْسْت يُوِقٍِي َش قٌرٍِي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر مُ قَمَ لَدٍ عَ رَ، ٍع عَ قَشَمَ ّن، ْكْن عَ مَن َش كٍِل قَّش مَ عَ ِش َسشَن «.ندٍ

23 عَِس نََش عَ مٍَسن بِرِن ّب، َش» مِِش وَ بِرٍَق ٱ قْْش رَ، عَ َش تٌندِ عَ يّّت مَ، عَ َش تِن تْورّ نُن قَّش رَ لْشْي بِرِن، عَ َ بِر ٱ قْْش .رَ
24 مِِش نَشَن مَ وَ عَ يّّت رَِكِسٍق، نَ َكنِي َ لْيم .ّن نَشَن عَ يّّت َ رَلْيم ٱ تَن مَ ٍق رَ، نَ َكنِي ِكسِمَ .ّن 25 َ دُِنح بِرِن ْستْي مُنٍس َ قَنم مِِش مَ، َش
عَ ِسفَمَ يَهَننَمَ؟ 26 نَشَن ٌي يَافِمَ ٱ تَن نُن ٱ َ م يّنِي ْو َش ٍق رَ، ٱ تَن مَ عَدَ َش دِ قَمَ عَ نْرّ كُي تّمُي نَّش نُن عَ بََب عََل نُن عَ َش مَلٍّك ّسنِيّنشٍِي
َش نْرّ، ٱ قَن يَافِمَ ّن نَ َكنِي َش ٍق .رَ 27 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش ندٍٍي تِِش وٌ َي مَ ٍب، نَشٍٍي مُ قَشَمَ ٌق ٍع عََل َش مَنّفَي نِينِ «.ٌت

عَِس نْرٍْق
ُ مَتِي ١؛ ١٧ ٬ ،٣ مََرِك ١؛ ٩ ٬ ١٣

28 ِي مٍَسنِي دَنِف َشنِب ِش ٌسلٌمَسَشَن ْحنْدن، عَِس نََش ثِيّرِ، يَيَ، نُن يَِك َشنِن َ فٍي قَرِ عََل .مَشَندِدٍ 29 عَِس ٌت نُ عََل مَشَندٍِق، عَ يَتَِف
نََش َ .مَسَر عَ َش دُفٍِي قَن نََش قِيّش عَْل .نَءِيَلَنِي 30 نَ تّمُي، عَننَِب مُنَس نُن عَننَِب َ عٍلِي نََش مِِن ٍع مَ، ٍع نُن عَِس نََش يّن .ْو 31 ٍع مِِن نْرّ
ُشنفٍب نَن كُي، ٍع نُ يّنٍق ْو عَِس ّب عَ َش قَّش َش ٍق مَ، نَشَن نُ قٍَق َكمَلِدٍ .َسلَمُ دَرِ

32 ِش ْشِل نُ َ بَر ْن ثِيّرِ نُن عَ بٌوٍرٍي رَ، ْكْن ٍع ٌت ُشُن، ٍع نََش عَِس َش نْرّ ٌت، عَ نُن نَ شّّم قِرِن نَشٍٍي نُ نَ عَ ّق .مَ 33 نَ شّّم قِرِنِيٍي
ٌت نُ كٍلٍِق عَِس ُشن، ثِيّرِ نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» ٍق قَنِي نَ عَ رَ مُُش ٌت نَ ٍب ِي .ِك مُُش َش َ لِنفِر َسشَن يَءِلَن، كٍرٍن ِع فٍب، كٍرٍن
عَننَِب مُنَس فٍب، كٍرٍن عَننَِب َ عٍلِي «.فٍب ِ ثِيّر ُ م نُ عَ كٌلٌنِش عَ نُ ٍسٍس نَشَن .قَلٍَق 34 عَ ٌت نُ نَ يّنٍق، ْو نُشُي نََش ٌ فٌر ٍع .مَ ِ ثِيّر نُن عَ بٌوٍرٍي
نََش فَاُش ٍع ٌت عَ ٌت نُشُي َ بَر دِن ٍع .مَ 35 شُي ندٍ نََش مِِن نُشُي كُي، عَ عَ مٍَسن، ٱ» َ م دِ نَن َي، ٱ َ م مِِش .ُسفَندِِش وٌ وٌ تُِل مَِت عَ «.رَ
36 نَ شُي ٌت ّف يّندٍ، ْو ٍع نََش عَِس ٌت عَ .كٍرٍن عَ َبِرٍّي قْشِر ٍق نَشَن تٌِش ٍع َي رَ، ٍع نََش دُندُ عَ ٍق مَ، ٍع مُ عَ قََل مِِش ٌي ّب نَ .وََشِت
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عَِس ِحنّن كٍرٍِق مّدِ دِ ندٍ قْْش رَ
ُ مَتِي ١٤؛ ١٧ ٬ ،٢٣ مََرِك ١٤؛ ٩ ٬ ٣٢

37 نَ كٍُي عَِب، عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٌ فٌر َ فٍي قَرِ، َحمَ فبٍفٍب نََش َق عَ .رَلَندٍ 38 نَ تّمُي، شّّم ندٍ نََش عَ شُي عٍِت َحمَ تَِف عَِس
مَيَندٍِق رَ، ْمْش،كََر » يَندِ، َق ٱ َ م دِ شّّم مٌَت، ِ مَ بَر ِي دِ كٍرٍنِي نَن نَ ٱ !ّب 39 عَ مٌَت، ِحنّن نَن نَ عَ قْْش .رَ عَ نَ كٍِل عَ رَ، عَ ْسنشْمَ ّن،
عَ عَ رٍَكتُن عَ رَ، ٱ َ م دِ دُّشنّق نُ َق .مِِن عَ مُ عَ َ ّبحِنم مَقُرٍن، ٌق عَ ّف عَ .رَهَلـَكٍِد 40 ٱ َ بَر ِع َبِرٍّي قْشِر مَيَندِ ٍع َش ِي ِحنّن كٍرِ عَ قْْش رَ،
ْكْن ٍع مُ «.نِْش

41 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» تَن بْنسْي دَنشَنِيَتَرٍ، وٌ .ٌكِب ٱ َش ُل وٌ ّسيِت مَ هَن مُن تّمُي؟ ٱ َش ِت وٌ بُن مَ هَن مُن لْشْي؟ وٌ َق نَ دِ رَ ٱ
«.ْشن

42 عَ َحن مُ نُ عَِس يِرٍ ِل ِسندٍن، ِحنّن نََش دِ َ َبِر ر بِْش مَ، عَ عَ رٍَكتُن عَ .رَ ْكْن عَِس ٌت ِحنّن يَمَرِ، دِ نََش َلَن، ي عَِس َق عَ رَفبِلٍن عَ
بََب .مَ 43 َحمَ بِرِن نََش كَاَب عََل َش ّسنّب .مَ

عَِس عَ َش قَّش َش ٍق مٍَسنٍق عَ َسنمََي قِرِن ندٍ
ُ مَتِي ٢٢؛ ١٧ ٬ ،٢٣ مََرِك ٣٠؛ ٩ ٬ ٣٢

بِرِن ٌت نُ كَابَِش عَِس وَِل قِْش بِرِن مَ، عَ نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، 44 ٌو» تَن َش ِي مٍَسنِي نَن ّ نَم عَ قَنِي رَ؛ مَ عَدَ َش دِ سَمَ ّن مِشٍِي
«.بّلّّش 45 ْكْن ٍع مُ نَ يّنِي ْو قَهَامُ، ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر نْشُن ٍع مَ عَلٌَك ٍع نََش عَ .كٌلٌن ٍع مَن مُ َس ُسو عَِس مَشْرِندٍ عَ .مَ

مِِش نَشَن تِدٍ فٌب
ُ مَتِي ١؛ ١٨ ٬ ،١١ مََرِك ٣٣؛ ٩ ٬ ٥٠

46 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٌس يّنِي ْو كُي، ٍع َش عَ كٌلٌن نَشَن تِدٍ فٌب ٍع َي .مَ 47 ْكْن عَِس ٌت نُ ٍع ّ ْبح مَ ٍق كٌلٌن، عَ نََش مّدِ دِ ندٍ تٌنٌف،
عَ عَ ِت عَ ّق .مَ 48 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ِمِش» ٌي نَشَن ِي مّدِ دِ ْموِل َ رَ ّسنّم ٱ ِشِل رَ، نَ َكنِي َ بَر ٱ تَن يّّت يَِت .ّسّن رَ مِِش ٌي نَشَن ٱ

تَن نَّسّن، نَ َكنِي َ بَر ٱ َ ّشيم قَن .نَّسّن نَشَن قِندِِش مِِش شُرِ رَ وٌ بِرِن َي مَ، عَ تَن نَن تِدٍ «.فٌب
قِندٍِق عَِس َبِرّ قْشِر رَ
مََرِك ٣٨؛ ٩ ٬ ٤١

49 َ يَي نََش عَ يَاِب، ْمْش،كََر » مُُش َ بَر شّّم ندٍ ٌت عَ ِحنّن مَ كٍرِ مِِش قْْش رَ ِع ِشِل َسابُي .رَ مُُش َ بَر َكَت عَ َش َب نَ مَ، ِ مَ بَر عَ مُ
بِرَِش وٌن قْْش «.رَ 50 عَِس نََش ٍع يَمَرِ، ٌو» نََش عَ رَتْن، ِ مَ بَر َش نَشَن مُ كٍلِِش وٌ ِشِل مَ، نَ تَن نَ وٌ تَن نَ «.ّب

سَمَرِ تَا ندٍ تٌندٍِق عَِس ّسنّدٍ رَ
51 وََشِت ٌت نُ َ بَر ّ مَكْر عَِس َش ٍت ٌكوٍر، عَ نََش نَّت تٌنٌف عَ َش َسلَمُ دَرِ َ كِر .ُسُش 52 عَ نََش مِِش ندٍٍي شّي عَ َي .رَ ٍع ٌت ِسَف،

ٍع نََش ٌس سَمَرِ تَا ندٍ ٍع َش َس يِفَِي ندٍ قٍن عَ .ّب 53 ْكْن نَاكٍَي مُ تِن عَ ّسنّدٍ رَ ِ مَ بَر عَ نُ ِسفٍَق َسلَمُ دَرِ .ّن 54 عَ َبِرٍّي قْشِر َ يَي نُن يَِك ٌت نَ
ٍق ٌت، ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» مُُش َش يَامَرِ ِق ّت َش ٌ فٌر كٍِل ٌكوٍر، عَ َش ٍع «رَتْن؟ 55 ْكْن عَِس نََش عَ َي رَقِندِ ٍع مَ، عَ يّن ْو
شْرْشْي قََل ٍع .ّب 56 نَ تّمُي، ٍع نََش ِسَف تَا .فبّّت

بِرٍَق عَِس قْْش رَ
ُ مَتِي ١٩؛ ٨ ٬ ٢٢

57 ٍع ٌت نُ َ كِر ْشن مَ، شّّم ندٍ نََش َق عَ قََل عَِس ّب، ِع» ِسَف دّدّ، ٱ نَ ِع قْْش «.رَ 58 عَِس نََش عَ يَاِب،
ُشلَُمٍس» َ شِم يِِل .كُي
ْشِن شِمَ عَ تّي .كُي
ْكْن دّدّ مُ نَ مَ عَدَ َش دِ ّب عَ عَ ُشنِي سَمَ «.دّننَّش
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59 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن مِِش فبّّت ندٍ ّب، ِبَر» ٱ قْْش «.رَ ْكْن عَ َكنِي نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» عَ ُل ٱ َش ِسَف، ٱ َش َس ٱ بََب رَفََت
«.ِسندٍن 60 عَِس نََش عَ يَاِب، َع» ُل قَشَمِشٍِي نَن َش ٍع َش قَشَمِشٍِي .رَفََت ِع تَن َش ِسَف، ِع َش َس مِشٍِي َكوَندِ عََل َش مَنّفَي نِينِ
َ «.ر 61 مِِش فبّّت قَن نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» ٱ َ مَ بِر ّن ِع قْْش رَ، ْكْن عَ ُل ٱ َش ِسَف ٱ ْشنِي، ٱ َش َس ٱ ُحنُف ٱ َ م مِشٍِي «.مَ 62 ْكْن
عَِس نََش عَ يَاِب، ِمِش» ٌي نَشَن َسارِ ُسشُمَ عَ نُ َق عَ َشنِب مٌَت، عَ َكنِي مُ دََش عَ َش وَِل ُسُش عََل َش مَنّفَي نِينِ «.ّب

10
عَِس عَ َبِرٍّي قْشِر تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ عَ نُن قِرِن ّشيٍق

1 ِي قٍٍي دَنِف َشنِب، مَرِِف نََش مِِش فبّتٍّي ُسفَندِ، مِِش تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ عَ نُن .قِرِن عَ نََش ٍع شّي قِرِن قِرِن نَ، ٍع َش ِسَف عَ َي رَ تَا بِرِن
كُي عَ نُن ٍ يِر بِرِن عَ تَن يّّت نُ قٍَق ِسفَدٍ .دّننَّش 2 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ّش» َشَب وَِل بٍلٍبٍٍل نَن نَ، ْكْن وَلـِكٍّي تَن .شُرُن وٌ ّش َكنِي مَشَندِ
عَلٌَك عَ َش وَلـِكٍّي َسنَب رَ عَ َش ّش .َشبَدٍ 3 وٌ .ِسَف ٱ نَ وٌ ّشيٍق ّن عَْل يّّشييْرّ نَشٍٍي سٌمَ وَُل بَرٍٍي .تَِف 4 وٌ نََش ْكبِرِ، فبْنْقي، َش نَ مُ عَ رَ
ِ َسنكِر َشنِن وٌ ُشن .مَ وٌ نََش ُب مِشٍِي ّشيُب رَ َ كِر ْشن «.مَ

5 ٌو» نُ ٌس بَنِش نَشَن كُي، ٍينُن ب وٌ َش ٍس فبّّت قََل وٌ َش عَ مٍَسن ِسندٍن، عََل‹ َش ْبحَّس ِق ِي قْشْي ‹.مَ 6 َش ْبحَّس مِِش ندٍ َسبَتِِش
نَا، عََل وٌ َش دَُب ُسشُمَ ّن عَ ّب، ْكْن َش نَ مِِش ْموِل مُ نَ، عََل وٌ َش دَُب َ رَفبِلٍنم وٌ تَن نَن .مَ 7 وٌ َش ُل نَ بَنِش كٍرٍنِي نَن .كُي ٍع ٍس
نَشَن سٌمَ وٌ ِي رَ، وٌ َش عَ دٌن، وٌ َش عَ مِن، ِ مَ بَر عَ َ لَنم وَلِّك َش عَ سَرٍ .ْسْت وٌ نََش كٍِل نَ بَنِش كُي وٌ َش َس يِفَِي بَنِش «.فبّّت

8 ٌو» نُ ٌس تَا نَشَن ٌي كُي ٍع نََش وٌ ّسّن، رَ ٍع نَ نَشَن ٌس وٌ ِي رَ، وٌ َش نَ .دٌن 9 وٌ َش نَ مٍَي قُرٍ َلَن، ي َ ر وٌ عَ مٍَسن نَاكٍَي ّب، عََل› َش
مَنّفَي نِينِ َ بَر ّ مَكْر وٌ ‹.رَ 10 ْكْن وٌ نُ ٌس تَا نَشَن ٌي كُي ٍع مُ وٌ ّسّن، رَ وٌ َش ِسَف تَا تَِف ّن، وٌ عَ مٍَسن مِشٍِي ّب، 11 هَِل› وٌ َش تَا ُشٍب
نَشَن َكنَكنِش مُُش َسنيٍِي رَ، مُُش َ بَر عَ رَْكنْكن عَ َش قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ رَ نَشَن بَِش وٌ ِشِل .مَ ْكْن وٌ َش عَ كٌلٌن ّن، عَ عََل َش مَنّفَي نِينِ َ بَر
ّ ‹.مَكْر 12 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ِكيِت َس لْشْي، ِكيِت َ قَنم مَ ٌسدٌ ّب دَنفٍِق نَ تَا «.رَ

تَا دَنشَنِيَتَرٍٍي َش فبَلٌي
ُ مَتِي ٢١؛ ١١ ٬ ٢٤

13 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، َ !ِسنكٍَي كٌر فبَلٌي نَ وٌ قَن ّب، !بٍتٍسَيِدَكٍَي كَابَنٌَك نَشٍٍي رََب وٌ تَِف، َش نٍٍي َس رََب تِرٍ نُن ِسْدن ّن نُ، عَ عَ َ لِم ٍع تَن
َ بَر تُوِب نُ عَ رَكُيَ، ٍع ْدْش ُسننُن َ دٌنم رَفٌرٌِش ٍع مَ، ٍع ّت ُشٍب مٌَس ٍع مَ ٍع َش تُوِب تْنشُمَ .رَ 14 ِكيِت َس لْشْي شْرْشْمَ وٌ تَن مَ دَنِف
تِرٍكٍَي نُن ِسْدنكٍَي .رَ 15 ِع تَن ُ َكثّرّنَم ٌف، ِع ْحْش عَ مَ عَ ِع َ ٍتم هَن يَننَ عَرِ كُي؟ عَدٍ، ِع ٌ مَ رَفٌر ّن هَن َ «.يَهَننَم

16 عَِس مَن نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، نََشن» نَ عَ تُِل مَِت وٌ رَ، عَ َكنِي عَ تُِل مَتِِش ٱ تَن نَن .نَ نَشَن نَ تٌندِ لَدٍ وٌ رَ، نَ َكنِي تٌندِِش
لَدٍ ٱ تَن نَن .نَ نَشَن نَ تٌندِ لَدٍ ٱ تَن نَ، نَ َكنِي تٌندِِش لَدٍ ٱ َ ّشيم نَن «.نَ

عَِس َبِرّ قْشِر تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ عَ نُن قِرِنِيٍي فبِلٍنٍق
17 عَِس َبِرّ قْشِر تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ عَ نُن قِرِن نََش فبِلٍن ّسيوّ كُي، ٍع عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» مُُش نَ يَامَرِ ِق ِع ِشِل رَ، هَِل ِحننٍّي، ٍع مُُش شُي

َ َبَتُم «.ر 18 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َ بَر ٍسنتَّن ٌت َ بِر َ ر كٍِل ٌكوٍر مَ عَْل .ٍسيَمَْكنِي 19 عَ مٌَت، ٱ َ بَر نْي ِق وٌ مَ وٌ َش ّحرّ بِْشمٍَس نُن تَِل مَ،
ٱ نْي ِق وٌ مَ يَشُي ٍسنتَّن َش ّسنّب بِرِن .ُشن نَ بِرِن كُي، ٍسٍس مُ وٌ َ .تٌم 20 ْكْن وٌ نََش َ ّسيو ّش ِحننٍّي ٌت وٌ شُي َ َبَتُم .ر وٌ َش َ ّسيو ّن ِ مَ بَر وٌ
ِشِل ّسبِّش يَننَ «.عَرِ

عَِس ّسيوٍَق عََل َسٌفي رَ
ُ مَتِي ٢٥؛ ١١ ٬ ،٢٧ ١٦؛ ١٣ ٬ ١٧
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21 نَ وََشِت، عَِس نََش َ ّسيو عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، عَ عَ قََل، بََب» عََل، ٌكوٍر نُن بِْش مَرِِف، ٱ َ بَر ِع تَنُت ِع ٌت ِي قٍٍي نْشُنِش

لْننِلٍَي نُن َشِشلِمٍَي مَ، ِع ٍع مٍَسن مّدٍِي دِ .ّب ِعيٌ، ٱ بََب، ٱ َ بَر ِع تَنُت ِ مَ بَر ِع ّكنّن ٍق نَن «.َي
22 ٱ» بََب َ بَر ٍق بِرِن تَُش ٱ .نَ مِِش ٌي مُ عََل َش دِ كٌلٌن، ٌق بََب .عََل مِِش ٌي مُ بََب عََل كٌلٌن، ٌق عََل َش دِ، عَ نُن عََل َش دِ نُ تِن

عَ مٍَسندٍ نَشَن «.ّب 23 عَ نََش عَ َي رَقِندِ َبِرٍّي قْشِر مَ، عَ عَ قََل ٍع ّب ٍع َشِت مَ، ّسيّو» نَ مِِش ّب، نَشَن قٍٍي َ تٌم وٌ َي نَشَن !تٌِش 24 ٱ َش
عَ قََل وٌ ّب، ّ نَمِْحنم نُن مَنّف وُيَِش َ بَر وَ ٍع َش قٍٍي ٌت وٌ نَ نَشٍٍي تٌٍق، ْكْن ٍع مُ عَ .ٌت ٍع َ بَر وَ ٍع َش قٍٍي مّ وٌ نَ نَشٍٍي مٍّق، ْكْن ٍع مُ عَ «.مّ

ِ يَامَر نَشَن تِدٍ فٌب عَ بِرِن ّب،
نُن سَمَرِكَ مِِش قَنِي ندٍ َش تَاِل
ُ مَتِي ٣٤؛ ٢٢ ٬ ،٤٠ مََرِك ٢٨؛ ١٢ ٬ ٣٤

25 لْْش ندٍ، سّرِّي لْننَِل ندٍ ٌت نُ مَ وَ عَِس مَتٌٍق، عَ نََش ِت، عَ عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » عَ َ لَنم ٱ َش مُنٍس رََب عَلٌَك ٱ َش عَبَدَن ِكِس
«ْسْت؟ 26 عَِس قَن نََش عَ مَشْرِن، ُمنٍس» ّسبِّش مُنَس َش سّرِّي كُي؟ ِع عَ قَهَامُِش «دِ؟ 27 سّرِّي لْننَِل نََش عَ يَاِب، ِع» َش عََل َشُن
ِع ّ ْبح بِرِن نَ، ِع نِي بِرِن نَ، ِع ّسنّب بِرِن نَ، عَ نُن ِع َشِشِل بِرِن .نَ ِع مَن َش ِع نفَشَكٍرٍنِي َشُن عَْل ِع ِع يّّت َشنُِش ِك «.نَّش 28 عَِس نََش
عَ قََل عَ ّب، ِع» َش يَاِب .قَن َش ِع نَ رََب، ِع ِكسِمَ «.ّن

29 ْكْن سّرِّي لْننَِل ٌت نُ مَ وَ عَ تَن َش كٌلٌن تِنِشنتْي رَ، عَ مَن نََش عَِس مَشْرِن، كْْن» ندٍ قِندِِش ٱ نفَشَكٍرٍنِي «رَ؟ 30 عَِس نََش يّنِي ْو
تٌنٌف، عَ عَ يَاِب، ّشّم» ندٍ نُ نَ َ كِر ْشن كٍلٍِق َسلَمُ دَرِ فٌرٌٍق رَ .يٍرِكٌ ُمحّتٍِي نََش دُتُن عَ مَ، ٍع عَ َش دُفٍِي بِرِن َب عَ مَ، ٍع عَ بْنْب، ٍع عَ ُل
عَْل .قَشَمِِش 31 عَ نََش عَ ِل، سّرّّشدُّب ندٍ نَن نُ قٍَق نَ َ كِر ْشن .مَ عَ ٌت نَ شّّم ٌت َسِش َ كِر رَ، عَ نََش دَنِف َ كِر ّسيِت بٌوٍر َ .ر 32 نَ ْموِل
مَن نَ، لٍوِ دِ ندٍ قَن نََش َق َ كِر ْشن .مَ عَ ٌت نَ ِل، عَ شّّم ٌت َسِش َ كِر رَ، عَ قَن نََش دَنِف َ كِر ّسيِت بٌوٍر َ «.ر

33 كْْن» َ سَمَرِك ندٍ قَن نََش َق عَ َش ِيَاِس ب كُي، عَ نَ شّّم ِل َ كِر .رَ عَ ٌت عَ ٌت، عَ نََش ِكنِِكِن ِك .قَنِي 34 عَ ٌت عَ مٌَس عَ رَ، عَ نََش
ٍ تُر نُن ّوِن َس عَ َش قٍِي مَ، عَ ٍع .مَشِرِ عَ نََش عَ تٌنٌف، عَ عَ َس عَ َش ٌسقٍَل .قَرِ عَ نََش عَ َشنِن يِفَِي بَنِش ندٍ كُي، عَ مّينِ عَ .مَ 35 نَ كٍُي
عَِب، عَ نََش فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل قِرِن ٌس نَ يِفَِي بَنِش َكنِي ِي رَ، عَ عَ قََل عَ ّب، مّينِ‹ ِي شّّم .مَ َش ِع ْكبِرِ َب عَ َش ٍق رَ دَنِف ِي رَ، ٱ

مَن ّن دَنفِمَ ٍب ٱ نَ ْكبِرِ َ رَفبِلٍنم ِع «›.مَ
36 عَِس نََش َق سّرِّي لْننَِل مَشْرِن، ِي» مِِش َسشَنِي َي مَ، ندٍ قِندِِش نفَشَكٍرٍنِي رَ نَ شّّم ّب ُمحّتٍِي دُتُن نَشَن «مَ؟ 37 سّرِّي لْننَِل نََش عَ

يَاِب، نََشن» ِكنِِكِن عَ «.مَ عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِع» قَن َش نَ ْموِل نَن «.نََب
مََرَت نُن َ مَرِيَم ْشنِي

38 عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت ٌس تَا ندٍ كُي، فِّن ندٍ نََش ٍع يِفَِي نَشَن ِشِل .مَرََت 39 عَ ُشنيَ َ فِنّم قَن نُ نَ نَشَن نُ ِشِل َ .مَرِيَم نَ نََش َس
ْدْش مَرِِف ّسيِت مَ، عَ عَ تُِل مَِت عَ َش مٍَسنِي رَ، 40 ْكْن مَرََت تَن َي ٌكٌت نُ ْمِش عَ َش ْشحٍّي بُن تٍِق .رَ نَ كُي، مَرََت نََش َس عَ قََل
عَِس ّب، َمِرِف،» ِع مُ ٱ َ ُشني تٌِش؟ عَ َ بَر وَِل بِرِن ُل ٱ تَن كٍرٍن .مَ يّن ْو عَ ّب، عَ َش َق ٱ «.مَِل 41 مَرِِف نََش عَ يَاِب، َمَرَت،» مَرََت،
ِع ْكنتْقِلِِش، ِع مَن َي ٌكٌت ْمِش ٍق فبٍفٍب مَ، 42 ْكْن ِع هَِي نَ ٍق كٍرٍن ثٍِت نَن .مَ َ يَم مَرِ تَن، عَ تَن نَن ٍق قَنِي .ُسفَندِِش نَ مَن مُ َ بَم عَ
ِي ٌ «!قٍو

11
عََل مَشَندٍِق
ُ مَتِي ٩؛ ٦ ٬ ،١٣ ٧؛ ٧ ٬ ١١

1 لْْش ندٍ، عَِس نُ نَ عََل مَشَندٍِق ٍ يِر .ندٍ عَ ٌت ّف، عَ َبِرّ قْشِر ندٍ نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» مُُش ِنَكن ت عََل مَشَندِدٍ عَْل َ يَي عَ َبِرٍّي قْشِر
ِنَكنِش ت ِك «.نَّش 2 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» ّن عََل مَ، مَشَندِ وٌ َش عَ قََل،
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بََب› عََل، َ دُِنح بِرِن َش ِع ِشِل ّسنِيّنِش .كٌلٌن
ِع َش مَنّفَي نِينِ َش .َق
3 َلٌي ب ِق مُُش مَ لْشْي بِرِن،
مُُش هَِي نَ نَشَن .مَ
4 دِّح مُُش َش يُنُبٍِي مَ،
ِ مَ بَر مُُش قَن دِّحمَ مِشٍِي هَاكّ مَ،
نَشَن ٌي َ بَر ٍق ٌكِب َ نِي مُُش .رَ
ِع نََش مُُش ِت مَرَتَنتَنِي َ كِر «‹.ْشن

5 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َش» عَ َس ِل، وٌ َي مَ مِِش ندٍ نََش ِسَف عَ بٌوٍر ندٍ ْشن كْي تَِف، عَ عَ قََل عَ ّب، ‹ٱ بٌوٍر، تَاِم َسشَن
دٌِن ٱ ّب، 6 ِ مَ بَر ْشحّ ندٍ نَن قَِش ٱ ّب كٍِل ِيَاِس، ب عَ َق ِل دٌنٍس ٌي مُ نَ ٱ نَشَن سٌمَ عَ «›.ِي

7 َش» عَ َس ِل ٌف، بَنِش َكنِي عَ يَاِب، َب‹ ٱ !تْوْرٍق نَادّ َلَنِش، ب ٱ تَن نُن ٱ َ م دٍِي بِرِن .َسِش ٱ ُ م َ ْنم كٍلِدٍ َق ٱ َش تَاِم ٌس ِع ›!ِي
8 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، بَنِش َكنِي مُ َ كٍلِم عَ َش عَ بٌوٍر مَِل ٍع َش ْدْشبٌوٍرَي .مَ ْكْن عَ بٌوٍر َش لِشِرِنِي تَن، نَ نَن عَ َ نِيَم بَنِش َكنِي َش كٍِل، عَ
عَ بٌوٍر هَِي بِرِن «.قَن

9 ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب،
وٌ مَشَندِ ِت، وٌ عَ َ ْستْم .ّن
وٌ قٍنِي ِت، وٌ عَ َ تٌم .ّن
وٌ نَادّ ْكنْكن، عَ َ َِبم ر ّن وٌ .ّب
10 مِِش نَشَن بِرِن مَشَندِ ِتمَ، عَ عَ َ ْستْم .ّن
مِِش نَشَن ٍس قٍنمَ، عَ عَ َ تٌم .ّن
مِِش نَشَن نَادّ ْكنْكنمَ، عَ َ َِبم ر ّن عَ «.ّب
11 بََب» مُندُن نَ وٌ َي مَ نَشَن َش دِ يّّش َ مَشْرِنم عَ مَ، عَ َس بِْشمٍَس ٌس عَ ِي رَ؟ 12 َش عَ َس تّْشّل نَن مَشْرِن وٌ مَ، وٌ َ ْنم تَِل ٌسدٍ عَ ِي
رَ؟ 13 َش وٌ تَن مِِش ٌكبٍِي قََت ٍس قَنيٍِي قِدٍ وٌ َش دٍِي مَ، بََب عََل نَشَن نَ يَننَ، عَرِ عَ دَنِف وٌ رَ !ثٌن عَ عَ َشِشِل ّسنِيّنِش قِمَ ّن عَ مٍَي مَشَندِ
«.مَ

عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مَتَندٍِق
ُ مَتِي ٢٢؛ ١٢ ٬ ،٣٧ مََرِك ٢٠؛ ٣ ٬ ٢٧

14 عَِس نََش ِحنّن ندٍ ِ كٍر شّّم قْْش رَ نَشَن نُ َ بَر عَ َكنِي قِندِ بٌبٌي َ .ر عَِس ٌت نَ ِحنّن كٍرِ، بٌبٌي نََش يّن، ْو َحمَ نََش .كَاَب 15 ْكْن مِِش
ندٍٍي نُ نَ ٍع َي مَ، نٍٍي عَ قََل، َع» ِحننٍّي مَ كٍرِ ِحنّن مَنّف بّلّّسبُُل نَن َسابُي «.رَ 16 مِِش فبّتٍّي نََش فَنتَنِي َس عَ َي رَ عَ مَشْرِنٍق رَ عََل َش
تْنشُمَ ندٍ .مَ 17 عَِس ٌت ٍع َش َمحْشُنِي بِرِن كٌلٌن، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، لَنتٍَرَي» نَ مَنّفَي نَشَن كُي، عَ مُ َ .بُم َ دٍنبَي لَنتَرٍٍي قَن، ٍع َ َكنَم .ّن
18 ٍسنتَّن َش مَنّفَي َ ْنم بُدٍ َش لَنتَرٍَي نَ عَ كُي؟ وٌ نَّش عَ ٱ ِحنّن مَ كٍرِ بّلّّسبُُل َسابُي نَن .نَ 19 َش ٱ تَن ِحننٍّي مَ كٍرِ بّلّّسبُُل نَن َسابُي رَ، وٌ تَن
َش مِشٍِي َق ٍع مَ كٍرِ ندٍ َسابُي رَ؟ نَ كُي، ٍع تَن نَن يَِت وٌ َ .مَِكيتِم 20 ْكْن َش ٱ تَن ِحنّن مَ كٍرِ عََل ّسنّب نَن َسابُي رَ، عََل َش مَنّفَي نِينِ يَِت
نَن َ بَر وٌ «.ِل

21 َش» َ ّسنبّم عَ َش بَنِش َ َكنتَم ٌسٍس فٍرٍ رَ، عَ هَرٍِف بِرِن نَ َكنتَرِ نَن .كُي 22 ْكْن شّّم فبّّت نَ َق نَشَن ّسنّب فٌب عَ ّب، عَ َ ْنم ّن عَ رَ،
عَ عَ َش ٌسسٍٍي فٍرٍ َب عَ ِي عَ نُ لَِش نَشٍٍي رَ، عَ عَ هَرٍِف بِرِن عِتَشُن مِِش فبّتٍّي «.رَ

23 ِمِش» نَشَن مُ ٱ قْْش رَ، عَ تِِش ٱ َكنٍك .ّن نَشَن مُ ٱ َ مَلِم مِِش ْستْدٍ، عَ نَ مِشٍِي رَيٍنٍسنٍق «.ّن
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ِحنّن فبِلٍنٍق عَ َسبَتِدٍ قٌرِ
ُ مَتِي ٤٣؛ ١٢ ٬ ٤٥

24 ِحنّن» نَ فبِلٍن مِِش قْْش رَ، عَ ِسفَمَ ٍ يِر مَشَرٍ َ لِنفِر فبّّت قٍندٍ، ْكْن عَ مُ عَ َ .تٌم نَ تّمُي عَ عَ َ قَلَم عَ يّّت ّب، ‹ٱ َش فبِلٍن ٱ َ م بَنِش كُي ٱ

كٍلِِش ›.دّننَّش 25 عَ نَ فبِلٍن مّننِ، عَ عَ َ لِم ّن نَ بَنِش مَْكِش، عَ رَُشنمَِش عَ قَنِي .رَ 26 نَ تّمُي، عَ ِسفَمَ ّن عَ َس َق ِحنّن ٌسلٌقٍرٍ فبّتٍّي رَ نَشٍٍي
حَاُش عَ ّب، ٍع بِرِن ٌس نَ بَنِش كُي، ٍع َسبَِت .نَا نَ كُي، نَ مِِش َش ٍق حَاشُمَ ّن دَنفٍِق ِسنٍف «.رَ

ّ ّسيو نَ مِِش نَشٍٍي ّب
27 عَِس ٌت نُ ِي قٍٍي قَلٍَق، فِّن ندٍ نََش عَ شُي عٍِت َحمَ تَِف، ّسيّو» نَ فِّن ّب نَشَن ِع بَرِ، عَ ّ ِشح ِق ِع «!مَ 28 ْكْن عَِس نََش عَ يَاِب،

ّسيّو» نَ مِشٍِي نَن ّب نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ، رَ ٍع عَ «.رَبَُت

عَننَِب يُنَُس َش تْنشُمَ
ُ مَتِي ٣٨؛ ١٢ ٬ ٤٢

29 َحمَ ٌت نُ عَِس ّشتّنٍق، عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌت» مِشٍِي .ٌكِب ٍع مَ وَ تْنشُمَ مَكَابَِش تٌٍق، ْكْن تْنشُمَ ٌي مُ قِمَ ٍع مَ بٍَق عَننَِب
يُنَُس َش تْنشُمَ .رَ 30 عَننَِب يُنَُس قِندِ تْنشُمَ رَ ِنٍوٍكٍَي ن ّب ِك نَّش، مَ عَدَ َش دِ قَن مَ قِندِ تْنشُمَ رَ نَ ِك ّن ِي وََشِت مِشٍِي .ّب 31 ِكيِت
لْشْي، ٍسيَب مَنّف فِّن قَن َ ِتم ّن ٍع نُن ٌت مِشٍِي، عَ ٍسيدٍْحشْيَ َب وٌ ِشِل مَ، ِ مَ بَر عَ تَن َق ّن كٍلٍِق يِرٍ مَكٍُي ُسلٍمَِن َش لْننِ مّدٍ، رَ عَ َق ِل نَشَن
نَ وٌ ٍ يِر ِي ِك ٍب، عَ تِدٍ فٌب ُسلٍمَِن .ّب 32 ِكيِت َس لْشْي، ِنٍوٍكٍَي ن قَن ِكيِت تِنِشنِش سَمَ ّن ِي وََشِت مِشٍِي مَ، ِ مَ بَر ِنٍوٍكٍَي ن تُوِب يُنَُس َش
َكوَندِ نَن َسابُي رَ، ْكْن يَْكِس مِِش ندٍ نَ ٍب نَشَن َش ٍق فٌب عَننَِب يُنَُس «.ّب

َ دَنشَنِي َش نَءِيَلَنِي
ُ مَتِي ،١٥؛ ٥ ٢٢؛ ٦ ٬ ٢٣

33 ِمِش» ٌي مُ لَنثُي رَدّشّمَ عَ مَن َق عَ نْشُن ٍ يِر ندٍ، َش نَ مُ عَ رَ عَ دٍٍب قٍلٍن عَ .ُشن عَ عَ ْدشْمَ لَنثُي ْدْشٍس نَن قَرِ عَلٌَك نَشٍٍي سٌمَ بَنِش،
ٍع َش عَ ّت دّّش «.ٌت

34 ِع» َي نَن نَ ِع قٍَت َش لَنثُي َ .ر َش ِع َي قَن، ِع قٍَت بِرِن َ عِيَلَنم ّن، ْكْن َش ِع َي مُ قَن، ِع قٍَت َ لُم ِم دِ نَن .كُي 35 نَ كُي، ِع
َمحْشُن ِك قَنِي َش نَءِيَلَنِي نَشَن نَ ِع ّ ْبح كُي مُ قِندِِش ِم دِ .رَ 36 َش ِع قٍَت بِرِن عِيَلَنِش، دّدّ مُ َق نَ ِم دِ كُي، عَ بِرِن َ لُم ّن نَءِيَلَنِي كُي عَْل لَنثُي
دّّش نَ ِت ِع «.مَ

دِينَّل ٌكبٍِي
ُ مَتِي ١؛ ٢٣ ٬ ،٣٩ مََرِك ٣٨؛ ١٢ ٬ ٤٠

37 عَِس ٌت ّف يّندٍ، ْو ّسِن قَرِ ندٍ نََش عَِس مَشْرِن ٍع َش َس ٍع .دٍّف عَِس ٌت ٌس ّسِن قَرِ ْشنِي، عَ نََش عَ ٌ .مَفٌر 38 ّسِن قَرِ نََش كَاَب،
عَ ٌت عَ ٌت عَِس مُ عَ بّلّّش رََش يُوِقٍِي َش نَامُنِي ِك مَ ٍينُن ب عَ َش عَ .دٍّف 39 نَ كُي، مَرِِف نََش عَ قََل عَ ّب، ٌو» تَن ّسنٍِي، قَرِ وٌ ثْوِت نُن
ثِلٍِت قَرِ مَشَمَ ٍع َش ّسنِيّن، رَ ْكْن مِِش سٍٍي ُمحٍَق نُن ّسنِيّنتَرٍَح نَن تُن نَ وٌ ّ ْبح .مَ 40 وٌ تَن !َشِشلِتَرٍٍي وٌ مُ عَ كٌلٌن عََل نَشَن ٍس قَرِ دَا، عَ تَن
نَن مِِش ّ ْبح قَن دَا؟ 41 َش وٌ ٍستَرٍ ِك َلٌي ب َ ر نَشَن نَ وٌ َش ثِلٍتٍِي كُي، وٌ َش ٍق بِرِن َ نَّسنِيّنم «.ّن

42 فبَلٌي» نَ وٌ ّب، وٌ تَن !ّسنٍِي قَرِ وٌ َسنِس ُشنشُرٍِي بِرِن قَرِّل بَمَ، عَْل َسلَشُي نُن فبّنفّب، ْكْن وٌ فبِلٍنِش تِنِشنِي نُن عََل َشنٍُق قْْش .رَ عَ
َ لَنم ّن نُ وٌ َش نَ سّرِّي هَفِّفٍي رَبَُت، وٌ مَن مُ ُ نّيم بٌوٍر سّرِّي ُشنشُرٍِي قَن .مَ 43 فبَلٌي نَ وٌ ّب، وٌ تَن !ّسنٍِي قَرِ ِ مَ بَر عَ رَقَنِش وٌ مَ، وٌ َش ْدْش
بِنّي ٍ يِر َسلِدٍ بَنِش كُي، مِشٍِي مَن َش نُ وٌ ّشيُب تَا كُي بِنّي ّشيبُيٍي .رَ 44 فبَلٌي نَ وٌ ّب، ِ مَ بَر وٌ مَنِيَِش فَبُرٍِي نَن نَ نَشٍٍي مُ مَتْنشُمَِش، مِشٍِي
مَ ّحرّ نَشَن قَرِ ٍع مُ عَ «!كٌلٌن
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45 سّرِّي لْننَِل ندٍ نََش عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » ِع ٌت ِي قٍٍي َ قَلَم ِي ِك، ِع نَ مُُش قَن نَْستٍْق «.ّن 46 عَِس نََش عَ يَاِب، فبَلٌي» نَ وٌ

قَن ّب، وٌ تَن سّرِّي !لْننِلٍَي ِ مَ بَر وٌ ٌكٍت ْدشْمَ مِِش ُشن مَ نَشَن َشنِن ْشْن ِك قَنِي، ْكْن وٌ تَن مُ َ تِنم ٍع مَلِدٍ هَِل وٌ بّلّّشسٌٍل كٍرٍن .نَ 47 فبَلٌي نَ
وٌ ّب، ِ مَ بَر وٌ فَبُرِ قَنيٍِي َ يَءِلَنم نَمِْحنمٍّي ّب، عَ َق ِل وٌ بٍنبٍَي نَن ٍع !قََش 48 نَ كُي، وٌ َ بَر قِندِ وٌ بٍنبٍَي َش ّكوَلٍِي ٍسيدٍ رَ، ٍع َش نَ ّكوَلٍِي مَن َ بَر وٌ
ّكنّن، ِ مَ بَر ٍع تَن َ بَر نَمِْحنمٍّي قََش، وٌ قَن نَ نَمِْحنمٍّي َش فَبُرٍِي .رَُشنمَمَ 49 نَ نَن عَ رَ، عََل َش لْننِ قَن عَ مٍَسنِش ّن، ‹ٱ نَمِْحنمٍّي نُن ّشيرٍَي
َ رَ َسنبَم ّن ٍع مَ، ٍع تَن ندٍٍي قََش، ٍع ندٍٍي ‹.َحشَنَكَت 50 نَ كُي، نَمِْحنمٍّي بِرِن وُِل نَشَن قِلِِش َكِب َ دُِنح قّْل، ِي وََشِت مِشٍِي نَن عَ سَرٍ قِمَ،
51 كٍلٍِق هَبَِل وُِل مَ هَن َسكَرِ، نَشَن قََش سّرّّشبَدٍ نُن ْ ْمبَنِش هْر .تَِف ِعيٌ، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ٌت مِشٍِي نَن عَ بِرِن سَرٍ .قِمَ 52 فبَلٌي نَ وٌ ّب
سّرِّي َ ْمشٍْي، كَر ِ مَ بَر وٌ َ بَر َساِب تٌنٌف نَشَن لَن عَ َش لْننِ نَادّ .رَِب ْكْن وٌ مُ سٌمَ، وٌ مَن مُ َ تِنم مِِش فبّّت قَن َش ٌس «.نَا

53 عَِس ٌت كٍِل نَا، ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش ِت قْْل عَ َكنٍك عَ ْشّن .رَ ٍع نََش مَشْرِنِي ْموِل بِرِن ِت عَ مَ، 54 عَلٌَك ٍع َش عَ
ُسُش تَنتَنِي ندٍ .كُي

12
عَِس عَ َبِرٍّي قْشِر ِسٍق رَ
ُ مَتِي ٢٦؛ ١٠ ٬ ،٣٣ ،٣٢؛ ١٢ ١٩؛ ١٠ ٬ ٢٠

1 ِي قٍٍي نُ دَنفٍِق تّمُي نَّش، مِِش وُُل وُُل نَن نُ َ بَر ٍع مَلَن، هَن ٍع نُ ٍع ٍ بٌر .مَبٌرٌنٍق عَِس يّن ْو قْْل عَ َبِرٍّي قْشِر نَن ِسنٍف ّب، عَ نَّش، ٌو»

وٌ يّّت رَتَنَف ّسنٍِي قَرِ َش لّبِنِ مَ، نَشَن قِندِِش قِلَنَكقُيَح .رَ 2 قٍٍق نْشُنِش مُ نَ نَشَن مُ قَمَ مَّكنّندٍ، فُندٌ ٌي مُ نَ نَشَن مُ قَمَ .كٌلٌندٍ 3 نَ كُي، وٌ
نَشَن ٌي َ قَلَم كْي رَ، عَ مّمَ ّن يَنِي َ .ر وٌ قٍٍق َ مَْكيِْكيِم بَنِش كُي، َ دُِنح بِرِن قَمَ رَكٌلٌندٍ عَ رَ ّكّن «.مَ

4 ٱ» بٌوٍرٍي، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ نََش فَاُش مِشٍِي َي رَ نَشٍٍي َ ْنم مِِش قٍَت بّنّد قَشَدٍ، ْكْن ٍع مُ َ ْنم قٍٍق رَ نَ َشنِب .رَ 5 ٱ َش عَ مٍَسن وٌ
ّب، عَ لَن وٌ َش فَاُش نَشَن َي .رَ وٌ َش فَاُش عََل نَن َي رَ، ِ مَ بَر عَ تَن نَن مِِش قَشَمَ، عَ تَن نَن مَن َ ْنم مِِش وٌلِدٍ َ .يَهَننَم ِعيٌ، ٱ َش عَ قََل وٌ
ّب، عَ َ لَنم وٌ َش فَاُش عَ تَن نَن َي «.رَ

6 تُُرنَن» ُسوِل َش مُ َ مَ سَر بَتَنَك قِرِن نَ؟ ْكْن عََل تَن مُ نّيمُمَ ٍع ٍسٍس .مَ 7 هَِل ُشنّسّش نَشَن نَ وٌ ُشنِي مَ، عََل عَ بِرِن ْكنِت .كٌلٌن وٌ
نََش فَاُش، ِ مَ بَر وٌ مُنَقَنِي فٌب دَنِف تُرُنَن ْشِن فَِل «.رَ

8 ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش ٌي نَشَن ٱ َ كٌلٌنم عَ مَرِِف رَ مَدٍِي عَدَ َي مَ، ٱ تَن مَ عَدَ َش دِ قَن نَ َكنِي َ كٌلٌنم ّن عََل َش ـٍكٍّي مَل َي .ِع 9 ْكْن
نَشَن نَ تٌندِ ٱ كٌلٌندٍ مَدٍِي عَدَ َي ِع، ٱ قَن مَ تٌندِ ّن نَ َكنِي كٌلٌندٍ عََل َش ـٍكٍّي مَل َي «.ِع

10 ِمِش» نَشَن بِرِن يّن ْو ٌكِب َ قَلَم مَ عَدَ َش دِ َش ٍق رَ، نَ يُنُِب َ ْنم ّن َشقَرِدٍ نَ َكنِي ّب، ْكْن مِِش نَشَن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْستْمَ، رَ نَ
يُنُِب تَن مُ َ ْنم َشقَرِدٍ نَ َكنِي «.ّب

11 ٍع» نَ وٌ َشنِن َسلِدٍ ِكيتِسٍَي يِرٍ، َش نَ مُ عَ رَ مَنفَسَنِي ْشن، وٌ نََش ْكنتْقِِل وٌ ٍع َ يَاِبم ِك نَّش، َش نَ مُ عَ رَ وٌ نَشَن َ مٍَسنم ٍع ّب، 12 ِ مَ بَر
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش وٌ َ رَكٌلٌنم ّن نَ وََشِت يَِت مَ، عَ لَن وٌ َش نَشَن «.قََل

بَننَ َشِشلِتَرٍ َش تَاِل
13 مِِش ندٍ نََش عَ قََل عَِس ّب َحمَ تَِف، ْمْش،كََر » عَ قََل ٱ َ تَار ّب عَ َش مُُش كّ عِتَشُن، عَ ٱ فٍب ٌس ٱ «.ِي 14 عَِس نََش عَ

يَاِب، نٍد» ٱ قِندِِش ِكيتَِس رَ وٌ ُشن مَ، َش نَ مُ عَ رَ وٌ كّ َ تَشُنم «رَ؟ 15 عَ مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» عَ ِع ِك قَنِي، وٌ وٌ يّّت رَتَنَف ْشيٍِق
ٍس ْموِل بِرِن مَ، ِ مَ بَر ِع بَننَ ِكيٌِك، دُِنحّءِفِرِ تِدٍ ُ م َ كٍلِم ٍس ْستْي َش «.مَ

16 نَ َشنِب، عَِس نََش ِي تَاِل َس ٍع ّب، ّشّم» بَننَِش ندٍ َش ّش نََش قَن ِك .قَنِي 17 عَ نََش عَ َمحْشُن عَ يّّت مَ، ‹ٱ مُنٍس رَبَمَ، ِ مَ بَر يِرٍ
ُ م ٱ ّب ٱ َ ْنم ٱ َ م دٌنٍس بِرِن نَفَتَدٍ ›دّننَّش؟ 18 عَ نََش نَّت تٌنٌف، ‹ٱ ِي نَن َ .نَبَم ٱ نَ ٱ َ م بِلٍِي َ َبِر مَ ر ّن، ٱ فبّتٍّي ِت نَشٍٍي فٌب ٍع .ّب ٱ نَ ٱ َ م دٌنٍس
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نُن ٱ َ م ٍس بِرِن َ مَلَنم نٍٍي نَن .كُي 19 نَ تّمُي ٱ نَ عَ َ قَلَم ّن ٱ يّّت ّب، ٱ َ بَر ٍس فبٍفٍب رَفََت نَشَن َ بُم ّح .وُيَِش ٱ َش ٱ مَلَُب َق، ٱ َش ٱ دٍّف، ٱ

َش ٱ مِن، ٱ َش ›.حّلِّشن 20 ْكْن عََل نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِع› تَن !َشِشلِتَرٍ ٌت كْي يَِت رَ، ِع نِي َ بَم ّن ِع .قٍَت ِع نَشَن بِرِن مَلَنِش، عَ َق َ لُم
ندٍ ‹ّب؟ 21 عَ نَ نَ ِك ّن مِِش ّب نَشَن ٍس َ مَلَنم عَ يّّت ّب، ْكْن عَ مُ بَننَِش عََل «.ّب

َشِشِل تٍِق عََل رَ
22 نَ دَنِف َشنِب عَِس نََش عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، َن» نَن عَ تٌِش، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ نََش ْكنتْقِِل َلٌي ب َش ٍق رَ وٌ هَِي نَ نَشَن مَ

ِي دُِنحّءِفِرِ كُي، َش نَ مُ عَ رَ، دُفٍِي َش ٍق رَ وٌ نَشٍٍي ٌ مَ رَفٌر وٌ قٍَت .مَ 23 وٌ َش دُِنحّءِفِرِ تِدٍ فٌب دٌنٍس ّب، وٌ قٍَت تِدٍ فٌب دُفٍِي .ّب 24 وٌ وٌ
َمحْشُن َشاشٍَي .مَ ٍع مُ َسنِس سِمَ، ٍع مُ ّش َ .َشبَم َسَف نُن بِِل ٍسٍس مُ ٍع ِي، ْكْن عََل ٍع َ َبَلٌم .ر وٌ تَن تِدٍ فٌب ْشنٍِي ّب !ثٌن 25 ندٍ َ ْنم هَِل
ِش كٍرٍن َسدٍ عَ َش ِسمََي ُشن عَ َش ْكنتْقِلٍِق َسابُي رَ؟ 26 َش وٌ مُ َ ْنم نَ ٍق َ لَنم رَ، وٌ َق َ ْكنتْقِلِم ٍق فبّتٍّي رَ مُنٍق «رَ؟

27 ٌو» وَُل َسنِس قٍُف تٌقَنيٍِي مٌَت ٍع َ مِنِم ِك .نَّش ٍع مُ وَلِمَ، ٍع مُ وٌلِّفّس يَءِلَنمَ، ْكْن ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، هَِل مَنّف ُسلٍمَِن َش دَرِّي بِرِن
كُي، عَ َش ٌسسٍٍي مُ نُ تٌقَن عَْل نَ َسنِس قٍُف .كٍرٍن 28 َش عََل وَُل َسنِس َ مّينِم ِي ِك ّن، نَشَن نَ نَ ٌت، تَِن عَ فَن، عَ َ مّينِم ّن وٌ تَن مَ
دَنِف نَ رَ !ثٌن وٌ َش َ دَنشَنِي .شُرُن 29 وٌ نََش وٌ َشِشِل بِرِن ِت دٌنٍس نُن مِنٍس .رَ وٌ نََش .ْكنتْقِِل 30 كَاقِرِ بِرِن َ مَ بِر نَ ٍق ْموِل نَن تُن قْْش
.رَ ْكْن وٌ تَن بََب عََل عَ كٌلٌن، عَ وٌ هَِي نَ نَ سٍٍي .مَ 31 وٌ َش عََل َش مَنّفَي نِينِ ِسنٍف .قٍن وٌ هَِي نَ نَشَن بِرِن مَ، عَ نَ قَن قِمَ ّن وٌ «.مَ

هَرٍِف مَلَنٍق يَننَ عَرِ
ُ مَتِي ١٩؛ ٦ ٬ ٢١

32 ٌو» نََش فَاُش، وٌ تَن نَشٍٍي لُِش عَْل ٱ َ م ُ ٍس شُر فْورّ لَنمَ، ِ مَ بَر عَ َ بَر وٌ بََب عََل ّكنّن عَ َش مَنّفَي نِينِ ِق وٌ .مَ 33 ٍس نَشَن نَ وٌ ِي رَ، وٌ
َش َس عَ مَِت، وٌ عَ ْكبِرِ ِق ٍستَرٍٍي .مَ وٌ َش ْكبِرِ بْوْت ْسْت نَشَن مُ َكنَمَ، وٌ هَرٍِف ْسْت نَشَن مُ ْحنمَ، نَشَن نَ يَننَ، عَرِ ُمحِّت مُ دّننَّش لِمَ،
نِمَسٍٍي قَن مُ َكنَرِ سَمَ .دّننَّش 34 وٌ هَرٍِف نَ دّننَّش، وٌ ّ ْبح قَن َ لُم مّننِ «.ّن

وَِل ُسشٍُق مَرِِف َي رَ
ُ مَتِي ٤٣؛ ٢٤ ٬ ٥١

35 ٌو» تَِف عِشِرِِش نَن َش ُل عَ رَ، وٌ َش لَنثُيٍي .رَدّّشِش 36 وٌ َش ُل ّن عَْل مِِش نَشٍٍي ٍع مَرِِف مَمٍّق كٍلٍِق قُتِشِرِ .ُشلُنِي عَ نَ َق، عَ نَادّ
ْكنْكن، ٍع عَ َ َِبم ر ّن عَ ّب كٍرٍن .نَ 37 ّ ّسيو نَ ٌكنيٍِي ّب، مَرِِف نَشٍٍي َ لِم ٍع مُ ِشِش عَ َق .تّمُي ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، مَرِِف يَِت قَمَ عَ تَِف
عِشِرِدٍ، عَ َق مَفٌرٌدٍ قٍن عَ َش نَ ٌكنيٍِي ّب، عَ َق ٍع بُن .ِت 38 ّ ّسيو نَ ٍع ّب، مَرِِف نَشٍٍي َ لِم ٍع مُ ِشِش، هَِل عَ فبِلٍن كْي تَِف، َش نَ مُ عَ
رَ عَ َحن دَنِف نَ «.رَ

39 ٌو» َش عَ قَهَامُ عَ قَنِي رَ، َش بَنِش َكنِي عَ كٌلٌن ّن نُ ُمحِّت قَمَ تّمُي نَّش، عَ مُ عَ َ لُم ُمحِّت َش ٌس عَ .ْشنِي 40 وٌ قَن، وٌ َش وٌ تَِف
عِشِرِ، وٌ نََش يَنَق، ِ مَ بَر مَ عَدَ َش دِ قَمَ وََشِت نَن مَ وٌ ْحْش مُ نَشَن «.مَ

41 ِ ثِيّر نََش عَ مَشْرِن، َمِرِف،» ِع ِي تَاِل َسِش مُُش تَن نَن ّب، كَ بِرِن «ّب؟ 42 مَرِِف نََش عَ يَاِب، نٍد» َ لُم عَْل وَلِّك ُشنمَِت نَشَن
قِندِِش َ َشِشلِم دُفُتّّف رَ؟ عَ مَرِِف عَ َ ِتم عَ َش بَنِش وَلـِكٍّي بِرِن ُشن مَ، عَ َش دٌنٍس تَشُن ٍع رَ عَ .وََشِت 43 حّلِّشنِي نَ نَ ٌكنِي ّب، نَشَن
مَرِِف َعَ لِم نَ وَِل .رَ 44 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، نَ مَرِِف عَ هَرٍِف بِرِن تَشُمَ ّن نَ ٌكنِي .رَ 45 ْكْن َش عَ َس ِل ٌف، نَ ٌكنِي عَ قََل عَ يّّت ّب،
‹ٱ مَرِِف َ بُم ّن قٍَق ،›رَ عَ َق مَرِِف َش ٌكنِي ّشمٍّي نُن ٌكنِي فِنٍّي بْنْب، عَ ُشلُنِي ِت، عَ ِسيِس؟ 46 لْْش ندٍ قَمَ، عَ تَن ٌكنِي مُ نَشَن كٌلٌن، عَ
ْحْش مُ َسِش نَشَن مَ، عَ مَرِِف َ فبِلٍنم .ّن عَ نَ َق، عَ نَ ٌكنِي َ َحشَنَكتَم ّن عَ حَاِش رَ، ٌكنِي فبَلٌي ْسْت ٍع نُن «.كَاقِرٍِي

47 كٌنِي» نَشَن عَ مَرِِف َسٌف كٌلٌن، ْكْن عَ مُ عَ تَِف عِشِرِ، عَ مَن مُ عَ َسٌف رََب، عَ قَمَ ّن بْنبْي فبٍفٍب .ْستْدٍ 48 ْكْن نَشَن مُ عَ مَرِِف
َسٌف كٌلٌن، َش عَ َ بَر ٍق رََب عَ َ لَنم عَ َش بْنْب نَشَن مَ، عَ مُ بْنبْي فبٍفٍب َ .ْستْم عَ فبٍفٍب َ بَر ٌس نَشَن ِي، عَ فبٍفٍب مَن َ مَشْرِنم ّن عَ .مَ عَ
فبٍفٍب َ بَر تَُش نَشَن نَ، نَ فبٍفٍب مَن َ مَشْرِنم ّن عَ مَ، ندٍ مَن َق َس نَ «.ُشن



لُِك 13:17 98 لُِك 12:49
عَِس قَِش قَتَنِي نَن نَ
ُ مَتِي ٣٤؛ ١٠ ٬ ٣٦

49 ٱ» قَِش ّت نَن َسدٍ بِْش .مَ عَ َ رَقَنم ٱ َ م َش عَ َحن َ بَر !دّّش 50 ٌق ٱ َش تْورّ بٍلٍبٍٍل .ْسْت ٱ ّ ْبح ُ م سَمَ ٌق نَ َكمَِل تّمُي .نَّش 51 وٌ ْحْش
عَ مَ عَ ٱ قَِش ْبحَّس نَن نَ دُِنحَ؟ عَدٍ، ٱ قَِش قَتَنِي نَن .نَ 52 كٍِل ِي وََشِت مَ، َش مِِش ُسوِل نَ دٍنبَيَ كُي، فٍرٍ َ لُم مِِش َسشَن نُن مِِش قِرِن
.تَِف 53 بََب عَ َش دِ شّّم مَ فٍرٍ ّن، دِ شّّم قَن عَ بََب .فٍرٍ نَف عَ َش دِ فِّن مَ فٍرٍ ّن، دِ فِّن قَن عَ نَف .فٍرٍ َ مَم عَ َش مَمَدِ مَ فٍرٍ ّن، مَمَدِ قَن عَ مَمَ
«.فٍرٍ

وََشِت تْنشُمٍَي كُي كٌلٌنٍق
ُ مَتِي ٢؛ ١٦ ٬ ٣

54 عَِس مَن نََش عَ قََل َحمَ ّب، ٌو» نَ نُشُي ٌت عَ مَلَن نَ ٌسفٍفٌرٌدٍ، وٌ عَ َ قَلَم كٍرٍن نَ، تُّن‹ نَن ‹كٍلِِش، عَ َق ِل نَ نَن مَن يَِت َ .رَبَم
55 قٌٍي نَ كٍِل ْكوَل مَ، وٌ عَ قَلَمَ، كٍُي› َ مَ عِقُر ‹ّن، عَ َق ِل نَ نَن مَن يَِت َ .رَبَم 56 وٌ تَن !قِلَنَكقُيٍي وٌ قََت بِْش نُن ٌكوٍر ِحنِف كُي كٌلٌندٍ،
ْكْن مُنٍق رَ وٌ مُ قََت ِي وََشِت قٍٍي تَن تَِف َبَدٍ؟ «ر

لَنِي شِرٍِق ِسننَنِي مَ
ُ مَتِي ٢٥؛ ٥ ٬ ٢٦

57 ُمنٍق» َ ر وٌ تَن يّّت مُ ٍق مَتٌمَ، وٌ َش عَ كٌلٌن نَشَن قِندِِش تِنِشنِي رَ؟ 58 َش وٌ نُن ِع ُ كَلَم مِِش نَ ِسفٍَق ِكيتَِس يِرٍ، َكَت وٌ َش لَنِي شِرِ
َ كِر ْشن، َش نَ مُ عَ رَ عَ ِع َ بّندُنم ّن هَن ِكيتَِس ْشن، ِكيتَِس قَن ِع ٌس ْكِسبِِل ِي رَ، ْكِسبِِل ِع َس .فٍيِل 59 ٱ َش عَ قََل ِع ّب، ِع مُ
َ مِنِم مّننِ ٌق ِع ْكبِرِ بِرِن ِق هَن بَتَنَك «.ْدنشْي

13
بٍِق تُو

1 نَ تّمُي، مِِش ندٍٍي نََش دّنتّّف َس عَِس ّب عَ مَنّف ثِلَِت َ بَر ِلٍَك فَل ندٍٍي قََش، عَ ٍع وُِل مَسُنُب ٍع َش سّرّّش .رَ 2 عَِس نََش ٍع يَاِب،
ٌو» عَ َمحْشُنِش ّن عَ نَ مِشٍِي تْوْرِش ّن نَ ِك ِ مَ بَر ٍع َش يُنُِب دَنِف ِلٍَك فَل بٌوٍرٍي رَ؟ 3 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب نَ مُ عَ رَ ٌ !قٍو ْكْن َش وٌ مُ تُوِب، وٌ
بِرِن َ هَلـَِكم ّن عَْل ٍع .تَن 4 نَ َسلَمَُك دَرِ ُق نُن ٌسلٌمَسَشَنِي ٌف، ُ ِسلْم ٌكوٍر بَنِش َ بِر نَشٍٍي مَ؟ وٌ ْحْش عَ مَ عَ نَ تْورّ ٍع لِِش ّن يُنُبِتْيٍي نَن ٌت ٍع رَ
دَنِف َسلَمَُك دَرِ بٌوٍر بِرِن نَ؟ 5 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب نَ مُ عَ رَ ٌ !قٍو ْكْن َش وٌ مُ تُوِب، وٌ بِرِن َ ْسنتْم ّن عَْل ٍع «.تَن

6 عَِس مَن نََش ِي تَاِل مٍَسن ٍع .ّب ْشّر» بِِل ٌت نُ ِسِش شّّم ندٍ َش بِْش مَ، عَ نََش ِسَف عَ َش َس عَ بٌِف َب، ْكْن عَ مُ ٍسٍس ٌت
عَ ْكن .نَ 7 نَ كُي، عَ نََش عَ قََل عَ َش وَلِّك ّب، عَ‹ مٌَت، عَ ّح َسشَن نَن ِي ِك ٱ قَمَ شْرّ بٌِف قٍندٍ ِي شْرّ بِِل ْكن نَ، ٱ ُ م ٍس .ٌت عَ
ِسدٍ َ بَر قِندِ بِْش مََكنَِش نَن !نَ عَ ›!ّسّف 8 وَلِّك نََش عَ يَاِب، مَرِِف،› ِع مَن َش دِّح تٌوقَرٍ َش دَنِف، عَلٌَك ٱ َش عَ َبِلِنِي ر بَُش، ٱ ّ َحح َس
عَ .مَ 9 َش عَ بٌِف تَمَُن، َ .عَو َش عَ مُ بٌِف، ِع عَ «›.ّسّف

عَِس فِّن ندٍ َلَنٍق ي َ ر مَلَُب لْشْي مَ
10 مَلَُب لْْش ندٍ مَ، عَِس نُ نَ َكوَندِ تٍِق َسلِدٍ ندٍ .كُي 11 عَ نََش فِّن ندٍ ِل نَا ِحنّن نُ َ بَر نَشَن ُكنتِن عَ .رَ َكِب ّح ُق نُن ٌسلٌمَسَشَن عَ مُ

نُ َ ْنم عَ رَكٍلِدٍ ٌ !قٍو 12 عَِس ٌت عَ ٌت، عَ نََش عَ ِشِل، عَ عَ قََل عَ ّب، ٱ» نَف، ِع َ بَر ُلُن ق ِي قُرٍ مَ «.ٌت 13 عَِس ٌت عَ بّلّّش َس عَ مَ،
فِّن نََش عَ رَكٍِل كٍرٍن نَ، عَ ٌس عََل .مَتْْشٍق

14 ْكْن عَِس ٌت عَ َلَنِش ي َ ر مَلَُب لْشْي ّن، َسلِدٍ ُشنمَِت نََش ْشْن عَ مَ، عَ عَ قََل َحمَ ّب، ِش» ٍسننِ نَن نَ عَ دََش مِِش َش وَِل نَشَن
.كُي وٌ َش َق َلَنِي ي مَرَ قٍندٍ نَ لْْشيٍي ّن، ْكْن وٌ نََش َق مَلَُب لْشْي تَن «.مَ 15 مَرِِف نََش عَ يَاِب، ٌو» تَن !قِلَنَكقُيٍي مَلَُب لْشْي مَ، وٌ بِرِن مُ
وٌ َش ِنٍف ن َش نَ مُ وٌ َش ٌسقٍَل َ ُلُنم ق ّش عَ شِرِدٍ، وٌ عَ َشنِن ٍي مِندٍ؟ 16 عِبُرَهِمَ َش دِ نَن ِي فِّن رَ، ْكْن ٍسنتَّن َ بَر عَ شِرِ َكِب ّح ُق نُن
.ٌسلٌمَسَشَن عَ مُ َ لَنم ٱ َش عَ قَن ُلُن ق مَلَُب لْشْي «مَ؟ 17 عَ ٌت نَ قََل، عَ يَشُي بِرِن نََش يَاِف، ْكْن َحمَ تَن نََش َ ّسيو عَ َش كَابَنٌَك ٍق بِرِن .نَ
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ٌكندٍ شْرِ نُن لّبِنِ َش تَالٍِي
ُ مَتِي ٣١؛ ١٣ ٬ ،٣٥ مََرِك ٣٠؛ ٤ ٬ ٣٢

18 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َعَل» َش مَنّفَي مَنِيَِش مُنٍس رَ؟ ٱ َ ْنم عَ مِسَالِدٍ تَِل يّنِي ْو مُندُن نَ؟ 19 عَ لُِش ّن عَْل ٌكندٍ شْرِ شُرُدِ
شّّم نَشَن ِس عَ َش بِْش .مَ عَ نََش ٍت، عَ قِندِ وُرِ بِِل رَ، ْشنٍِي َق ٍع تّي َس عَ ْكن «.نَ

20 عَ مَن نََش عَ مٍَسن، ٱ» َش عََل َش مَنّفَي مِسَاِل مُنٍس رَ؟ 21 عَ لُِش ّن عَْل لّبِنِ، فِّن نَشَن َس قَرِن بُسَِل تَِف ُشن مَ، نَ َق قَرِن بِرِن
«.نٍَت

نَادّ عِشُتُِش
ُ مَتِي ١٣؛ ٧ ٬ ٢١ ١٤، ٬ ،٢٣ ١١؛ ٨ ٬ ١٢

22 عَِس نُ ِسفَمَ َكوَندِ ِت رَ تَاٍي بِرِن كُي، عَ ُشنفٍب نُن عَ .شُرِ نَ بِرِن، عَ نُ نَ ََسلَمُ دَرِ كِر نَن .ْشن 23 مِِش ندٍ نََش عَ مَشْرِن، َمِرِف،»

نْندِ نَن عَ رَ، عَ مِِش فبٍفٍب مُ «ِكسِمَ؟ عَ نََش عَ يَاِب، 24 ٌو» َكَت وٌ َش ٌس نَادّ عِشُتُِش نَن نَ، ِ مَ بَر ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش وُيَِش َ َكتَم
ّن ٌسدٍ نَا، ْكْن ٍع مُ َ .ْنم 25 عَ وََشِت عَ َ لِم بَنِش َكنِي َ كٍلِم ّن عَ نَادّ َلَن .ب وٌ تَن قَمَ ّن تِدٍ تَندٍ وٌ نُ نَادّ ْكنْكن نَ، وٌ عَ قََل، مَرِِف،‹ نَادّ رَِب
مُُش ‹.ّب نَ تّمُي، عَ وٌ َ يَاِبم ّن، ‹ٱ ُ م وٌ كٌلٌن، ٱ ُ م وٌ كٍلِدٍ ›.كٌلٌن 26 وٌ مَن عَ َ قَلَم ّن عَ ّب، ِع› مِشٍِي شَرَنِش مُُش ْشنِي ّن، وٌن بِرِن نَن وٌن
دّفٍِش، وٌن بِرِن نَن وٌن ‹.مِن 27 ْكْن عَ وٌ َ يَاِبم ّن، ‹ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ٱ ُ م وٌ كٌلٌن، ٱ ُ م وٌ كٍلِدٍ .كٌلٌن وٌ كٍِل ٱ َي ِع، وٌ تَن ٍق ٌكِب ›!رَبٍَي
28 عِبُرَهِمَ، عِِسيََف، يَشَُب، نُن ّ نَمِْحنم بِرِن، وٌ ٍع َ تٌم ّن عََل ْشنِي يَننَ، عَرِ ْكْن وٌ تَن َ نَمِنِم تَندٍ، وَ نُن ِحنِي رَِشنِي نَ .دّننَّش 29 مِشٍِي َ كٍلِم ٌسفٍتٍدٍ
نُن ٌسفٍفٌرٌدٍ، ٍع كٍِل ْكوَل نُن يِرٍقَنِي بِرِ، ٍع ٍع دٍّف عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ 30 نَ كُي، َشنبِرَتٍِي مَ قِندِ ّن يَرٍرَتٍِي رَ، يَرٍرَتٍِي قَن قِندِ َشنبِرَتٍِي «.رَ

عَِس ُسننُنٍق َسلَمُ دَرِ َش ٍق رَ
ُ مَتِي ٣٧؛ ٢٣ ٬ ٣٩

31 نَ وََشِت مَ، ّسِن قَرِ ندٍٍي نََش َق عَِس ْشن، ٍع عَ قََل عَ ّب، ِع» َش كٍِل .ٍب ِسَف يِرٍ فبّّت، ِ مَ بَر هٍرٌدٍ مَ وَ ِع «.قَشٍَق 32 عَ نََش ٍع
يَاِب، ٌو» ِسَف، وٌ َس عَ قََل نَ ُشلُمٍَس ْكوتَِش ّب، ٱ نَ ِحننٍّي كٍرٍِق مِشٍِي قْْش رَ، ٱ نَ مِشٍِي َلَنٍق، ي َ ر ٌت عَ نُن .تَِن ِش َسشَن ندٍ مَ، ٱ فّمَ
ّن ٱ َ م وَِل .رَ 33 ْكْن ٌق ٱ َش ٱ ّحرّ ٌت، تَِن نُن تَِن بٌرَ، ِ مَ بَر عَ مُ َ لَنم تَن ّ نَمِْحنم َش قََش ٌق «.َسلَمُ دَرِ

34 َسلَمُ،َدِر » َسلَمُ، دَرِ تَا نَشَن نَمِْحنمٍّي قَشَمَ، نَشَن عََل َش ّشيرٍَي َ .مَْفنْم َسنمََي وُيَِش ٱ َ بَر وَ ِع َش دٍِي مَلَنٍق ٱ يِرٍ، عَْل تْشْي عَ َش دٍِي
سٌمَ رَ عَ فَبُتٍنِي بُن مَ ِك نَّش، ْكْن وٌ نََش !تٌندِ 35 نَ كُي، عََل َ بَر كٍِل وٌ َش بَنِش ُشن .مَ ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ مُ ٱ َ تٌم ْسنْن، هَن وٌ عَ َ قَلَم تّمُي
نَّش، بَرَكَ‹ نَ عَ ّب نَشَن قٍَق مَرِِف ِشِل «‹!رَ

14
عَِس مِِش َلَنٍق ي َ ر مَلَُب لْشْي مَ

1 مَلَُب لْْش ندٍ مَ، عَِس ٌت نُ عَ دّفٍٍق ّسِن قَرِ ُكنتِِف ندٍ ْشنِي، ٍع بِرِن نُ عَِس رَبّنٍق .ّن 2 شّّم ندٍ نُ نَ نَا نَشَن قٍَت نُ .مَقُنتُِش 3 نَ كُي،
عَِس نََش ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي لْننِلٍَي مَشْرِن، َع» دََش كَ عَ مُ دََش مَ قُرٍ َش َلَن ي َ ر مَلَُب لْشْي «مَ؟ 4 ْكْن ٍع مُ ٍسٍس .قََل عَِس نََش عَ بّلّّش
َس مَ قُرٍ مَ، عَ عَ َلَن، ي َ ر عَ عَ رَفبِلٍن عَ .ْشنِي

5 نَ َشنِب، عَِس مَن نََش ٍع مَشْرِن، َش» عَ َس ِل ٌف، وٌ َش دِ، َش نَ مُ وٌ َش ِنٍف ن َ بَر َ بِر ُلُنَب ف َ ر مَلَُب لْشْي مَ، وٌ مُ عَ َ رٍَتم ّش كٍرٍن
«نَ؟ 6 ٍع مُ ْن نَ يَاِب ٌي .قِدٍ

يّّت مَفٌرٍ نُن يّّت عِفبٌي
7 عَِس ٌت عَ ْ ِس رَكْر ْشحٍّي نُ مَفٌرٌدٍ قَنيٍِي نَن تٌنفٌمَ ٍع يّّت ّب، عَ نََش ِي تَاِل يّنِي ْو قََل ٍع ّب، 8 ِمِش» نَ ِع ِشِل عَ َش ُشلُنِي، ِع نََش

مَفٌرٌدٍ قَنِي قٍن، ِ مَ بَر َش مِِش َق نَشَن تِدٍ فٌب ِع ّب، 9 ِع يَتِِف عَ َ قَلَم ّن ِع ّب، ِع› َش ْدْشٍس ٌس نَ مِِش بِنٍي ِي ‹.رَ نَ كُي، ِع َ كٍلِم ّن
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يَاِف رَ ِسفٍَق ْدْشٍس فبّّت قٍندٍ، بِنّي مُ نَ .دّننَّش 10 ْكْن مِِش نَ ِع ِشِل عَ َش ُشلُنِي، ِع َش مَفٌرٌدٍ بِنيّتَرٍ نَن .تٌنٌف نَ كُي، َش ِع يَتِِف َ بَر
َق، عَ عَ َ قَلَم ّن ِع ّب، ‹ٱ بٌوٍر، َس مَفٌرٌدٍ قَنِي نَن تٌنٌف ٍ ›.يَر نَ مَ قِندِ بِنّي نَن نَ ِع ّب مِشٍِي بِرِن َي مَ وٌ نُن نَشٍٍي ْدْشِش .نَا 11 نَشَن ٌي نَ عَ
يّّت عِفٌب، عَ قَمَ ّن .عِفٌرٌدٍ نَشَن ٌي نَ عَ يّّت مَفٌرٌ، عَ َش ٍق َ عِتٍم «.ّن

12 عَِس نََش عَ قََل ُشلُنِي َكنِي ّب، َش» عَ ِل ِع ُشلُنِي ِتمَ، ِع نََش ِع بٌوٍرٍي، ِع ِبٌوٍرٍي، بَر ِع بَرٍنِيٍي، نُن ِع ْدْشبٌوٍر بَننَشٍِي فبَنسَن َش ِشِل،
ِ مَ بَر ٍَع ْنم ّن ِع َش وَِل قَنِي بِرِن نَفبِلٍندٍ ِع .مَ 13 دٌنٍس قَنيٍِي نَ رَقََل ِع ْشنِي، عَ َ لَنم ِع َش ٍستَرٍٍي، مَبّنيٍِي، نَمَتٍّي، نُن ْدنشُيٍي نَن ِشِل ٍع َش َق ٍع
.دٍّف 14 نَ كُي، ِع مَ قِندِ ّسيوَتْي نَن نَ، ِ مَ بَر قّيرّ مُ ٍع تَن ّب ٍع َش ِع َش نَ ٍق قَنِي رَفبِلٍن ِع مَ، ْكْن ِع قَمَ ّن عَ سَرٍ ْستْدٍ مِِش تِنِشنشٍِي
َ رَكٍلِم قَّش مَ لْْش «.نَّش

دٌنِي ُشنفٍب مَِشِل َش تَاِل
ُ مَتِي ١؛ ٢٢ ٬ ١٤

15 شّّم ندٍ عَِس نُن نَشَن نُ عَ دّفٍٍق، عَ ٌت نَ ٍق مّ، عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ّسيّو» نَ مِِش ّب نَشَن قَمَ عَ دّفٍدٍ عََل ْشنِي يَننَ «!عَرِ 16 عَِس
قَن نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ّشّم» ندٍ نََش مِِش فبٍفٍب رَكٌلٌن، عَ ٍع َش َق عَ ْشنِي، ٍع َش ٍع دٍّف عَ قَنِي .رَ 17 عَ تّمُي ٌت عَ ِل، عَ نََش عَ َش
ٌكنِي شّي مِشٍِي ِشلِدٍ، ِي ٍق بِنّي نُ َ بَر رَفبِلٍن نَشٍٍي مَ، عَ َش عَ قََل، وٌ‹ َق، ٍق بِرِن َ بَر ّف ‹.يَءِلَندٍ 18 ْكْن ٍع بِرِن نََش ٍع يّّت .مَشَندِ عَ ِسنٍف
نَّش، ‹ٱ بَِش ّش نَن سَرَدٍ، ٌق ٱ َش َس عَ .مٌَت دِّح ٱ ›.ّب 19 بٌوٍر قَن نَّش، ‹ٱ بَِش ِنٍف ن قِرِن ْدْش ُسوِل نَن سَرَدٍ، ٌق ٱ َش َس ٍع .مٌَت
دِّح ٱ ›.ّب 20 فبّّت قَن نَّش، ‹ٱ بَِش فِّن نَن .ْدْشدٍ ٱ ُ م َ ْنم «›.قَدٍ

21 كٌنِي» ٌت فبِلٍن عَ مَرِِف ْشنِي، عَ نََش نَ قٍٍي دّنتّّف َس عَ .ّب نَ كُي، بَنِش َكنِي نََش ْشْن، عَ عَ قََل عَ َش ٌكنِي ّب، ِسَف‹ مَقُرٍن،
ِع َس ٍستَرٍٍي، مَبّنيٍِي، ْدنشُيٍي، نُن نَمَتٍّي ِشِل نَشٍٍي نَ تَا كُي يِرٍ .بِرِن ِع َش َق ٍع رَ ٱ ْشنِي «›.ٍب

22 كٌنِي» مَن ٌت فبِلٍن عَ نََش عَ قََل، مَرِِف،‹ ٱ َ بَر ِع َش يَامَرِ رََب، ْكْن هَن َي ْدْشدٍ لُِش ِع َش بَنِش ›.كُي 23 بَنِش َكنِي نََش عَ
قََل عَ َش ٌكنِي ّب، ِع› مَن َش مِِن، ِع َس تَا قَرِ ٍ يِر بِرِن .عَِس ِع َش ٍق بِرِن نََب مِشٍِي َش َق، ٱ َ م بَنِش َش .رٍَق 24 ٱ َش عَ قََل ِع ّب،
مِِش نَشٍٍي ِسنٍف ِشلِِش، ٍع تَن ٍسٍس مُ ٍع دّفٍمَ ٱ ْشنِي ٌ «›!قٍو

بِرٍَق عَِس قْْش رَ
ُ مَتِي ٣٧؛ ١٠ ٬ ،٣٩ ،١٣؛ ٥ مََرِك ٥٠؛ ٩

25 عَِس مَن ٌت نُ َ كِر رَ، َحمَ فبٍفٍب نُ عَ قْْش .رَ عَ نََش عَ َي رَقِندِ ٍع مَ، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، 26 َش» مِِش وَ بِرٍَق ٱ قْْش رَ، ٌق عَ
َش ٱ َشُن ّن دَنِف عَ بََب رَ، عَ نَف رَ، عَ تَارَ رَ، عَ ُشنيَ رَ، عَ َش فِّن رَ، عَ َش دٍِي رَ، نُن عَ يّّت يَِت قَن .نَ َش نَ مُ عَ رَ، عَ َكنِي مُ َ ْنم
قِندِدٍ ٱ ّ َبِر قْشِر .رَ 27 َش مِِش مُ عَ يّّت وَْشنٍق فٍرٍ، عَ َق تِن ٱ وَْشنٍق رَ، عَ مُ َ ْنم قِندِدٍ ٱ ّ َبِر قْشِر «.رَ

28 َش» مِِش ندٍ َس وَ ٌكوٍر بَنِش ُشنفٍب تٍِق وٌ َي مَ، ٌق عَ َش ْدْش ّن ِسندٍن، عَ عَ مٌَت ْكبِرِ َشسَِب نَشَن َ ْنم نَ بَنِش تِدٍ، عَلٌَك عَ َش
عَ كٌلٌن َش عَ َش قّيرّ َ ْنم نَ وَِل .رَْحندٍ 29 َش نَ مُ عَ رَ، عَ َكنِي نَ بَنِش ْكورِن عَ مُ َق ْن عَ رَْحندٍ، مِشٍِي نُ نَ ٌت، ٍع عَ َ مَيٍلٍم ّن، 30 ٍع
عَ قََل، ِي‹ شّّم َ بَر بَنِش ِت قْْل، ْكْن عَ مُ نِْش عَ «‹.رَْحندٍ

31 َش» مَنّف ندٍ وَ مِنٍِق ٍع نُن مَنّف فبّّت َش فٍرٍ، ٌق عَ َش ْدْش ّن ِسندٍن، عَ عَ َمحْشُن َش عَ َش ْسورِ مِِش وُُل ُق َ ْنم تِدٍ مَنّف بٌوٍر
َش ْسورِ مِِش وُُل ْمْشّحن .َكنٍك 32 َش عَ َ بَر عَ كٌلٌن عَ ٍع مُ ْنمَ، بٍيمَنُن مَنّف بٌوٍر نُن عَ َش ْسورٍِي َش مَكْرّ، عَ َ ّشير نَن نَِسفَمَ عَ مَ عَلٌَك لَنِي
نَن َش شِرِ ٍع .تَِف 33 نَ كُي، َش مِِش ٌي نَ وٌ َي مَ نَشَن مُ َ ْنم مّيدٍ ٍق بِرِن نَ ٱ تَن مَ ٍق رَ، عَ َكنِي مُ َ ْنم قِندِدٍ ٱ ّ َبِر قْشِر «.رَ

34 ْقّش» قَن، ْكْن َش قّْش مّّشمّّشنِي َ بَر َب، عَ َق َ مّّشمّّشنم دِ؟ 35 عَ مُ قَن ّش ّب، عَ مُ قَن ّ َحح .رَ عَ َ ْولّم ّن .تُن َش نَشَن تُِل ٍق مّمَ،
عَ َش عَ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي «.رَ
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يّشّي لْيِش َش تَاِل
ُ مَتِي ١٢؛ ١٨ ٬ ١٤

1 لْْش ندٍ، دُوِت مَِشلٍِي نُن يُنُبِتْيٍي بِرِن نُ ٍع مَكْرٍّق عَِس رَ ٍع َش ٍع تُِل مَِت عَ .رَ 2 ّسنٍِي قَرِ نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش ٌس عَ مَقَلٍَق، ٍع نُ عَ
قََل، ِي» شّّم يُنُبِتْيٍي ّسنّمَ، رَ عَ مَن عَ دّفٍمَ ٍع «.ْشنِي

3 نَ كُي، عَِس نََش ِي تَاِل يّنِي ْو مٍَسن ٍع ّب، 4 َش» مِِش ندٍ نَ وٌ َي مَ، يّشّي كّمّ نَ نَشَن ِي رَ، كٍرٍن َق لْي ٍع تَِف، عَ مُ يّشّي تٌنٌف
ٌسلٌمَنَاِن نُن ٌسلٌمَنَاِن َ لُم ٍع مَدٌندٍ، دّ عَ ِسَف نَ كٍرٍنِي قٍندٍ هَن عَ َس عَ ٌت؟ 5 عَ نَ عَ ٌت، عَ َ حّلِّشنم ّن ِك قَنِي، عَ عَ َس عَ تُنكٍِي .مَ 6 عَ نَ
ٌس عَ ْشنِي، عَ عَ َشنُنتٍنيٍِي نُن عَ ْدْشبٌوٍرٍي َ ِشلِم ّن، عَ عَ قََل ٍع ّب، وٌ› َق، وٌن بِرِن َش ّسيوَ، ِ مَ بَر ٱ َ بَر ٱ َ م يّشّي ٌت، نَشَن نُ َ بَر ›!لْي 7 نَ كُي،
ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ّسيوّ َ فبٌم ّن يَننَ عَرِ يُنُبِتْي بِِش تُو كٍرٍن َش ٍق رَ، دَنفٍِق تِنِشنتْي تٌنٌف ٌسلٌمَنَاِن نُن ٌسلٌمَنَاِن رَ نَشٍٍي هَِي مُ تُوِب «.مَ

فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل لْيِش َش تَاِل
8 َش» عَ َس ِل فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل ُق نَ فِّن ندٍ ِي رَ، كٍرٍن َق لْي عَ ِي، عَ مُ لَنثُي رَدّشّمَ ّش، عَ بَنِش مَْك، عَ نَ ْكبِرِ كٌٍل قٍن هَن عَ عَ

ٌت؟ 9 عَ نَ عَ ٌت، عَ عَ َشنُنتٍنيٍِي نُن عَ ْدْشبٌوٍرٍي َ ِشلِم ّن، عَ عَ قََل ٍع ّب، وٌ‹ َق، وٌن بِرِن َش ّسيوَ، ِ مَ بَر ٱ َ بَر ٱ َ م فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل ٌت نَشَن نُ
َ بَر لْي ٱ َ ›!م 10 نَ كُي، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ّسيوّ نَ عََل َش ـٍكٍّي مَل ْشنِي يُنُبِتْي كٍرٍن فبَنسَن بٍِق تُو «.مَ

دِ لْيِش َش تَاِل
11 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن، ّشّم» ندٍ نُ نَ، دِ شّّم قِرِن نُ نَشَن ِي .رَ 12 عَ َش دِ قِرِن ندٍ نََش عَ قََل عَ بََب ّب، وٌن‹ مَ دٍنبَيَ هَرٍِف ّسيِت

ٌس ٱ ِي رَ، نَشَن َ لَنم عَ َش قِندِ ٱ فٍب ›.رَ نَ كُي، بَّب نََش عَ هَرٍِف عِتَشُن عَ َش دِ شّّم قِرِنِيٍي «.مَ
13 َع» ُ م ُب دِ قِرِن ندٍ نََش عَ َش ٍس بِرِن مَلَن، عَ َق ِيَاِس ب حَمَّن .مَكٍُي عَ نََش عَ هَرٍِف مََكَن مّننِ، َ قُيَنتٍي .كُي 14 عَ بِرِن ٌت ْحن،

كَامّ قَن نََش ِسن نَ حَمَّن مَ عَ شْرْشْي رَ، ٍسٍس مُ ُل نَ دِ ِي .رَ 15 عَ ٌت ِسَف وَِل قٍندٍ نَاكَ ندٍ ْشن، نَ نََش عَ شّي ْشسٍّي .مَدٌندٍ دّ 16 وُرِ
بٌِف نَشَن نُ سٌمَ ْشسٍّي ِي، عَ تَن نُ مَ وَ نَ نَن دٌنٍق، ْكْن مِِش ٌي مُ تِن عَ كٍِد ندٍ «.رَ

17 َن» كُي، عَ نََش َشِشِل ْسْت َق، عَ عَ قََل عَ يّّت ّب، ‹ٱ بََب َش وَلِّك بِرِن لُفَمَ عَ قَنِي رَ، ٍع دٌنٍس ْدنشْي ُل، عَ َق ِل ٱ تَن نَ قَشٍَق
كَامّ نَن نَ !ٍب 18 ٌق ٱ َش فبِلٍن ٱ بََب ْشنِي، ٱ َش عَ قََل عَ ّب، ٱ بََب، ٱ َ بَر يُنُِب ْسْت عََل رَ، ٱ َ بَر هَاكّ ْسْت ِع قَن .نَ 19 عَ مُ دََش ْسنْن
ٱ َش قِندِ ِع َش دِ .رَ ِع َش ٱ قِندِ ِع َش وَلِّك نَن ›.نَ 20 عَ نََش كٍِل، عَ ِسَف عَ بََب «.ْشن
ٍبينُن» عَ َش نَا ِل، عَ بََب نََش َس عَ ٌت َق رَ، عَ مَكُيَِش عَ رَ .ِسندٍن عَ بََب نََش ِكنِِكِن ِك .قَنِي عَ نََش عَ ِف، عَ َس عَ َش دِ رَلَن،

عَ عَ .مَسُنُب 21 دِ نََش عَ قََل عَ ّب، ‹ٱ بََب، ٱ َ بَر يُنُِب ْسْت عََل رَ، ٱ َ بَر هَاكّ ْسْت ِع قَن .نَ عَ مُ دََش ْسنْن ٱ َش قِندِ ِع َش دِ «›.رَ
22 كْْن» عَ بََب نََش عَ قََل عَ َش ٌكنيٍِي ّب، وٌ‹ وٌ ُشلُن، وٌ َق فَُب قَنِي رَ، وٌ عَ ٌ رَفٌر عَ .مَ وٌ َ سٌي بّلّشّر ٌس عَ بّلّّش رَ، وٌ ِ َسنكِر ٌس عَ .َسنِي

23 وٌ َق ِنٍف ن تُرَِش رَ، وٌ عَ .قََش وٌن َش وٌن دٍّف، وٌن َش ُشلُنِي ِت، 24 ِ مَ بَر ٱ َ م ِي دِ نُ َ بَر ُل عَْل عَ نُ قَشَِش ّن، ْكْن عَ نِي مَن َ بَر فبِلٍن
عَ .ِع عَ نُ َ بَر لْي، ْكْن عَ مَن َ بَر ›.ٌت نَ كُي، ٍع نََش ُشلُنِي ِت «.قْْل

25 َن» وََشِت، دِ ِسنٍف نُ نَ ّش .مَ عَ ٌت نُ ٌسٍق، عَ عَ ّ مَكْر بَنِش رَ، عَ نََش ُشلُنِي شُي .مّ 26 عَ نََش ٌكنِي ندٍ ِشِل، عَ عَ مَشْرِن، مُنٍس‹
رَبَِش ِي ‹ِك؟ 27 نَ نََش عَ يَاِب، ِع› ُشنيَ نَن .قَِش ِع بََب َ بَر ِنٍف ن تُرَِش قََش، ِ مَ بَر عَ مَن َ بَر عَ َش دِ مَْسْت عَ َلَنِش ‹.ي 28 دِ ِسنٍف نََش
ْشْن، عَ تٌندِ ٌسدٍ .بَنِش عَ بََب نََش مِِن، عَ ٌس عَ مَيَندٍِق، 29 ْكْن عَ َش دِ نََش عَ قََل عَ ّب، عَ› مٌَت، َكِب ّح وُيَِش ٱ تَن َ وَلِم ِع ّب عَْل
ِع َش ٌكنِي، ٱ ُ م ِع َش يَامَرِ مَتَندِ هَِل .كٍرٍن ْكْن نَ بِرِن كُي، هَِل ِس لَنمَ، ِع مُ نُ عَ ِق ٱ مَ، مُُش نُن ٱ بٌوٍرٍي َش ُشلُن دِ .ِت 30 ْكْن ِع
َش دِ تَن ٌت قَِش، نَشَن ِع هَرٍِف بِرِن مََكنَِش ٍع نُن لَنٌفي فِنٍّي رَ، ِع ِنٍف ن تُرَِش نَن قَشَِش عَ تَن «›!ّب
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31 َع» بََب نََش عَ قََل عَ ّب، ‹ٱ َ م دِ، ِع تَن نَ ٱ ّق مَ تّمُي .بِرِن ٍس نَشَن بِرِن نَ ٱ ِي، ِع تَن نَن فٍب عَ .رَ 32 ْكْن عَ لَن ّن وٌن َش ّسيوَ،

وٌن ُشلُنِي ِت، ِ مَ بَر ِع ُشنيَ نُ َ بَر ُل عَْل عَ نُ قَشَِش ّن، ْكْن عَ نِي مَن َ بَر فبِلٍن عَ .ِع عَ نُ لْيِش ّن، ْكْن عَ مَن َ بَر «‹.ٌت

16
وَلِّك ُشنمَِت ْكوتَِش َش تَاِل
ُ مَتِي ٢٤؛ ٦

1 عَِس مَن نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ّشّم» بَننَِش ندٍ نُ َ بَر عَ َش ٍق بِرِن تَُش عَ َش وَلِّك ُشنمَِت رَ، عَ َش عَ .رَّحرّ لْْش ندٍ، عَ نََش عَ
مّ، عَ نَ وَلِّك ُشنمَِت نُ نَ عَ هَرٍِف .مََكنٍَق 2 عَ نََش عَ ِشِل، عَ عَ مَشْرِن، ‹ٱ نَنٍس مِّش ِع َش ٍق رَ؟ ِع َش ِع َش وَِل دّنتّّف َس ٱ ّب،
ِ مَ بَر ٱ َ بَر ُشنمَِت وَِل َب ِع ِي ›.رَ 3 وَلِّك ُشنمَِت نََش عَ قََل عَ يّّت ّب، ‹ٱ مُنٍس َ رَبَم َق؟ ٱ َ م مَنّف َ بَر ٱ نَمِِن .وَلِدٍ ّسنّب مُ ٱ ِي ٱ َش ِسَف يِرٍ
بُشَدٍ، ٱ مَن يَافِمَ ّن كُّل .مَتِدٍ 4 ٱ َ بَر َق عَ كٌلٌن ٱ نَشَن نَبَمَ، عَلٌَك ٱ َ م وَِل نَ َب ٱ ِي، مِشٍِي َش نُ ٱ نَّسّن ٍع «›.ْشنِي

5 َع» نََش عَ مَرِِف َش دٌنِتٍِي بِرِن ِشِل كٍرٍن كٍرٍن ِي .رَ نَشَن ِسنٍف َق، عَ نََش عَ مَشْرِن، ‹ٱ مَرِِف َش ِ يٍر نَ ِع ›مَ؟ 6 نَ نََش عَ يَاِب،
عٌلِوِ› ٍ تُر ُسنبُي َي ‹.كّمّ وَلِّك ُشنمَِت نََش عَ قََل عَ ّب، ِع› َش ِع َش ّكيدِ تٌنٌف مَقُرٍن، ْدْش، ِع عَ ّسّب تٌنٌف ‹.ُسوِل 7 نَ َشنِب، عَ نََش عَ
قََل فبّّت ّب، ِع› تَن ٌف؟ ِ يٍر نَ ِع ‹مَ؟ نَ نََش عَ يَاِب، مَاٍل› بُسَِل وُُل ‹.كٍرٍن عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ِع› قَن َش ّكيدِ تٌنٌف، ِع َش عَ ّسّب
كّمّ ‹.ٌسلٌمَسَشَن 8 نَ كُي، نَ وَلِّك ُشنمَِت تِنِشنتَرٍ َش مَنّف نََش عَ مَتْْش، عَ ٌت ْكوَت «.رَبَِش
ِي» َ دُِنح مِِش نَشٍٍي مَ ّحرّ ِم دِ كُي، ٍع ْكوَت ٍع بٌوٍرٍي مَبِرِ، دَنفٍِق مِشٍِي رَ نَشٍٍي مَ ّحرّ نَءِيَلَنِي .كُي 9 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ َش دّقَنَح قٍن ِي

َ دُِنح تِنِشنتَرٍ َش نَاقُِل َسابُي .رَ نَ نَاقُِل نَ ْحن، وٌ قَمَ ّسنّدٍ رَ بَنشٍِي كُي نَشٍٍي مُ َ َكنَم «.عَبَدَن
10 نََشن» ُ م َ لَنلَنتٍي َ َكنَم ٍق شُرُدِ كُي، عَ مُ َ لَنلَنتٍي َ َكنَم ٍق ُشنفٍب قَن .كُي نَشَن مُ تِنِشن ٍق شُرُدِ كُي، عَ َمُ تِنِشنم ٍق ُشنفٍب قَن .كُي 11 َش

وٌ َ بَر َ لَنلَنتٍي َكَن ِي َ دُِنح تِنِشنتَرٍ َش نَاقُِل ٍق كُي، ندٍ َق َ لَم وٌ رَ عَ َش يَننَ عَرِ َ بَننَي تَُش وٌ رَ؟ 12 َش وٌ َ بَر َ لَنلَنتٍي َكَن ٍس تَشُِش َش ٍق كُي، ندٍ
َق وٌ فٍب سٌمَ وٌ «ِي؟

13 كٌنِي» ٌي مُ َ ْنم لُدٍ مَرِِف قِرِن َش يَامَرِ بُن مَ، ِ مَ بَر عَ قَمَ مَرِِف كٍرٍن ْشندٍ، عَ بٌوٍر .مَشَُن عَ مَ شِرِ ّن كٍرٍن نَ، عَ بٌوٍر َبٌٌل .ر وٌ ُ م َ ْنم عََل
نُن نَاقُِل َبَتُدٍ «.ر

عَِس َش مٍَسنِي ندٍٍي
ُ مَتِي ١٢؛ ١١ ٬ ،١٣ ٣١؛ ٥ ٬ ،٣٢ ،١٨؛ ٥ مََرِك ١١؛ ١٠ ٬ ١٢

14 ّسنٍِي، قَرِ ْكبِرِ نُ رَقَنِش نَشٍٍي مَ، ٍع قَن نََش ٍع تُِل مَِت نَ ٍق بِرِن نَ، ٍع نُ عَِس .مَيٍٍل 15 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» مَ وَ وٌ يّّت
مٍَسنٍق تِنِشنتْيٍي نَن نَ مَدٍِي عَدَ َي ِع، ْكْن عََل وٌ ّ ْبح مَ ٍق .كٌلٌن نَشَن تِدٍ فٌب مِشٍِي ّب، عََل نَ «.ْشنِش

16 َعننَِب» مُنَس َش سّرِّي نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت نَن َكوَندِ هَن َ يَي َش .وََشِت كٍِل نَ تّمُي مَ، عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ِشبَارُ قَنِي نَن
مَ َكوَندِ َق، مِشٍِي ٍق بِرِن نَن نَبٍَق، عَلٌَك ٍع َش ٌس عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ 17 ٌكوٍر نُن بِْش َ لْيم ّن ٍينُن ب ّ ِسفِر كٍرٍن َش َب عََل َش سّرِّي «.رَ

18 ّشّم» ٌي مّي عَ َش فِّن رَ، عَ َس فبّّت ْدْش، عَ َكنِي َ بَر يّّن .رََب نَشَن نَ فِّن ْدْش شّّم َ بَر مّي نَشَن نَ، عَ قَن َ بَر يّّن «.رََب

بَننَ شّّم نُن ُ لَسَر َش تَاِل
19 ّشّم» بَننَِش ندٍ نُ نَ، نَشَن نُ َ لُم عَ مَشِرِ رَ دُِف سَرٍ شْرْْشيٍي .رَ تّمُي بِرِن، عَ نُ ُشلُنِي نَن .تٍِق لْْش ٌي لْْش، عَ نُ لُفَمَ دٌنٍس ّ ْحشُنم نَن

.نَ 20 مِِسِكيّن ندٍ نُ َسِش ِي بَننَ َش تّّت ٌسدٍ دّ رَ، نَشَن نُ ِشِل ُ .لَسَر ُسورٍِي نُ نَ عَ قٍَت بِرِن .مَ 21 عَ نُ مَ وَ دٌنٍس ُشنتُنِي ندٍٍي نَن ْستٍْق
نَشٍٍي نُ َ مَ بِر نَ بَننَ َش تٍيبِِل .رَ عَ ٌت نُ َسِش نَا، بَرٍٍي نَن نُ قَمَ عَ يِرٍ، ٍع نُ عَ َش ُسورٍِي «.مَْكن
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22 لْْش» ندٍ مِِسِكيّن نََش لَاشِرَ، ـٍكٍّي مَل نََش َس عَ َشنِن عَننَِب عِبُرَهِمَ ٍ .يِر نَ بَننَ شّّم قَن نََش قََش، عَ رَفََت، 23 عَ ِسَف َ .يَهَننَم عَ َش

َحشَنَكّت كُي مّننِ، عَ نََش عَ َي رٍَت عَ َس عَننَِب عِبُرَهِمَ ٌت يِرٍ مَكٍُي، ٍع نُن ُ .لَسَر 24 عَ نََش عَ شُي مِِن، رَ ‹ٱ بََب عِبُرَهِمَ، ِكنِِكِن ٱ َ !م
يَندِ، ُ لَسَر شّي ٱ يِرٍ، عَ َش عَ بّلّّشسٌٍل َ ِسن ر ٍي ْشورَ، عَ ٱ نّنِي مَِشنبٍِل، ِ مَ بَر ٱ نَ ِي ّت نَشَن ْشورَ، عَ ٱ َحشَنَكتٍَق عَ حَاِش «›!رَ

25 كْْن» عَننَِب عِبُرَهِمَ نََش عَ يَاِب، ‹ٱ َ م دِ، ِع َش ِع رَُت، ِع تَن َ بَر ٍق قَنِي ْسْت ِع َش دُِنحّءِفِرِ كُي، ْكْن ُ لَسَر تَن تْورّ نَن .ْسْت يَْكِس،
عَ تَن َ بَر مَدُندُ ٍب، ِع تَن نَ .َحشَنَكتٍَق 26 َس نَ بِرِن ُشن، ُلُنَب ف بٍلٍبٍٍل نَن َسِش وٌن تَِف، عَلٌَك مِِش نََش ْن كٍلِدٍ ٍب ِسفٍَق رَ ِع يِرٍ، مِِش
مَن نََش ْن كٍلِدٍ مّننِ فِرٍِق رَ مُُش قَن ٍ «›.يِر

27 َن» كُي، بَننَ نََش عَ قََل عَ ّب، عَوَ‹ ٱ بََب، ٱ َ بَر ِع مَيَندِ، ِع َش ُ لَسَر شّي ٱ بََب ْشنِي، 28 ِ مَ بَر ُشنيَ ُسوِل نَن نَ ٱ .ّب عَ َش َس ٍع
ِس، رَ عَلٌَك ٍع نََش َق ٍب، ِي َحشَنَكّت ‹.مَ 29 ْكْن عَننَِب عِبُرَهِمَ نََش عَ يَاِب، عَننَِب› مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت نَ ٍع .ِي ٍع َش ٍع
تُِل مَِت نٍٍي َش مٍَسنيٍِي ‹.رَ 30 بَننَ نََش عَ قََل، ‹ٱ بََب عِبُرَهِمَ، نَ مُ ْسونّيَمَ، ْكْن َش مِِش ندٍ كٍِل قَشَمِشٍِي َي مَ ِسفٍَق رَ ٍع ْشن، ٍع َ ِبم تُو ›.ّن
31 ْكْن عَننَِب عِبُرَهِمَ نََش عَ مٍَسن عَ ّب، َش› ٍع مُ عَننَِب مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي شُي مّمَ، رَ هَِل مِِش كٍِل قَّش مَ، ٍع مُ َ لَم عَ «‹.رَ

17
عَِس عَ َبِرٍّي قْشِر ِسٍق رَ
ُ مَتِي ٦؛ ١٨ ٬ ٢١، ،١٥ ٧ ٬ ،٢٢ ،٢٠؛ ١٧ مََرِك ،٤٢؛ ٩ ٢٢؛ ١١ ٬ ٢٣

1 عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، َمَرتَنتَنِي» قٍَق مُ َكنَمَ، ْكْن َحشَنَكّت نَ مِِش ّب نَشَن مَ قِندِ نَ َسابُي .رَ 2 عَ قَِس نَ َكنِي ّب فّّم
بِنٍي َش شِرِ عَ ْكنِي رَ، عَ ِسن رَ بَا مَ، بٍيمَنُن عَ َش ِي مِِش شُرِ كٍرٍن .نَتَنتَن 3 وٌ مّينِ وٌ يّّت مَ «!دٍ
َش» ِع نفَشَكٍرٍنِي َ بَر هَاكّ ْسْت ِع رَ، يّن ْو عَ .ّب َش عَ تُوِب، ِع َش دِّح عَ .مَ 4 َش عَ هَاكّ ْسْت ِع مَبِرِ َسنمََي ٌسلٌقٍرٍ لْشْي كٍرٍن بُن، عَ

بِِش تُو مَن فبِلٍن ِع مَدِحّدٍ َسنمََي ٌسلٌقٍرٍ، ٌق ِع َش دِّح عَ «.مَ
5 ّشيرٍَي نََش عَ قََل مَرِِف ّب، ُمُش» َش َ دَنشَنِي ُشن «!مََس 6 مَرِِف نََش ٍع يَاِب، َش» َ دَنشَنِي نَ وٌ ّب نُ، هَِل عَ شُرُن عَْل يّنتّن

شْرِ، وٌ َ ْنم ّن عَ َلَدٍ ق ِي ٌكندٍ بِِل ّب، تََل‹ ٍب، ِع َس ِسن بَا ‹مَ، عَ وٌ شُي َ َبَتُم ر «.ّن
7 َش» عَ َس ِل ٌكنِي نَ مِِش ندٍ ِي وٌ تَِف، نَ ٌكنِي نَ كٍِل يِرٍ بُشَدٍ َش نَ مُ ُ سٍٍي شُر مَدٌندٍ، دّ عَ َكنِي َ ْنم عَ َلَدٍ ق عَ ّب كٍرٍن نَ، َق،› ِع

َق ِع مَفٌرٌ، ِع ِع ؟‹دٍّف 8 عَدٍ، وٌ عَ َ قَلَم عَ ّب، ‹ٱ َ م دٌنٍس .رَقََل ِع َش ِع ََش دٌنم َ مَسَر عَلٌَك ِع َش َق دٌنٍس نُن ٍي رَ ٱ .ّب ِع نَ ّف نَ رَ،
ِع قَن َ ْنم ِع ›.دّفٍدٍ 9 مِِش مُ عَ َش ٌكنِي َ تَنتُم يَامَرِ َبَتٍُق ر .مَ 10 وٌ تَن قَن، وٌ نَ ّف ٍق بِرِن نَبَدٍ وٌ يَمَرِِش نَشَن نَ، وٌ َش عَ قََل ّن، ٌكنِي› نَن
تُن نَ مُُش .رَ مُُش مُُش َش وَِل فبَنسَن نَن «‹.نَبَِش

عَِس ُكّن َكنِي ُق َلَنٍق ي َ ر
11 عَِس ٌت نُ َسلَمُ دَرِ َ كِر ْشن، عَ نََش دَنِف سَمَرِ نُن فَلٍِل بِْش .تَِف 12 عَ ٌت ٌس تَا ندٍ كُي، ُكّن َكنِي ُق نََش َق عَ .ْشن ٍع نََش َس

ِت ٍع ندٍدِ مَكُيَِش عَ رَ، 13 ٍع ٍع شُي عٍِت عَ ّب، ْمْشكََر » عَِس، ِكنِِكِن مُُش «!مَ 14 عَ ٌت ٍع ٌت، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ِسَف،
وٌ َس وٌ يّّت مٍَسن سّرّّشدُبٍّي «.ّب نَ كُي، ٍع نُ ِسفٍَق تّمُي نَّش، ٍع نََش َلَن .ي 15 نَ تّمُي، مِِش كٍرٍن ٍع َي مَ، عَ ٌت عَ ٌت عَ َلَنِش، ي عَ
نََش فبِلٍن عََل مَتْْش رَ عَ شُي عِتٍِش .رَ 16 عَ نََش ُسيِدِ عَِس ّب، عَ عَ .تَنُت َ سَمَرِك نَن نُ عَ .رَ 17 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِمِش» ُق َش
مُ َلَن؟ ي َ ر نَ ٌسلٌمَنَانٍِي تَن ٌف؟ 18 مِِش ٌي مُ فبِلٍن عََل تَنتُدٍ ٌق ِي «سَمَرِكَ؟ 19 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٍكِل،» ِع .ِسَف ِع َش َ دَنشَنِي َ بَر ِع
«.رَِكِس

عََل َش مَنّفَي نِينِ نُن عَِس َش فبِلٍنِي
ُ مَتِي ٢٣؛ ٢٤ ٬ ٣٧ ٢٨، ٬ ،٤١ مََرِك ٢١؛ ١٣ ٬ ،٢٢ ١٦— ١٥
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20 ّسنٍِي قَرِ ٌت عَِس مَشْرِن، عَ عََل َش مَنّفَي نِينِ قَمَ مُن تّمُي، عَ نََش ٍع يَاِب، ِمِش» ُ م عََل َش مَنّفَي نِينِ َق تّمُي َ .كٌلٌنم 21 مِشٍِي مُ عَ

َ قَلَم ّش دٍ، عَ‹ مٌَت، عَ تَن نَن ‹َي، َش نَ مُ عَ رَ، عَ› تَن نَن َس نَ ،‹ِك ِ مَ بَر عََل َش مَنّفَي نِينِ نَ وٌ َي مَ «.ّن
22 نَ تّمُي، عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، َوَشِت» َ قَم ّن، مَ عَدَ َش دِ ٌت ْشِل وٌ ُسشُمَ ّن، عَ َش ُل وٌ َي مَ هَِل لْْش كٍرٍن ثٍِت، ْكْن

وٌ مُ َعَ .تٌم 23 مِشٍِي عَ َ قَلَم ّن وٌ ّب، عَ› مٌَت، عَ تَن نَن َس نَ ‹ِك، َش نَ مُ عَ رَ، عَ› تَن نَن ِي ‹!ِك وٌ نََش وٌ ِف نَ مَتٌدٍ، وٌ نََش َ بِر نٍٍي قْْش
.رَ 24 عَ َق لْشْي، مَ عَدَ َش دِ َ لُم ّن عَْل ٍسيَمَْكنِي نَشَن مِنِمَ، كٍُي بِرِن .يَنَب 25 ْكْن ٍينُن ب نَ لْشْي َش عَ ِل، ٌق عَ َش تْورّ فبٍفٍب .ْسْت ٌت
مِشٍِي مُ َ لَم عَ .رَ 26 َ مَ عَد َش دِ َق لْشْي َ لُم ّن عَْل عَننَِب َ نُه َش .وََشِت 27 مِشٍِي نُ ٍع دّفٍمَ، ٍع نُ ٍع مِنمَ، ٍع نُ فِنٍّي ْدشْمَ، ٍع نُ ٍع َش دٍِي
قِمَ ّشمٍّي مَ، هَن عَننَِب َ نُه ٌس ُكنكُي كُي لْْش .نَّش بَنبَرَنِي بٍلٍبٍٍل ٌت دِن بِْش مَ، ٍع بِرِن نََش .ْسنْت 28 نَ نَن مَن نََب لٌِت َش .وََشِت مِشٍِي
نُ ٍع دّفٍمَ، ٍع نُ ٍع مِنمَ، ٍع نُ سَرٍ مَتِمَ، ٍع نُ َسنِس سِمَ، ٍع نُ بَنشٍِي َ .ِتم 29 ْكْن لٌِت كٍِل مَ ٌسدٌ لْْش نَّش، ّت نُن ٌسودَ ٍي نُ ٌ مَ فٌر ّن كٍلٍِق
ٌكوٍر مَ عَْل تُّن، بِرِن نََش .ْسنْت 30 عَ مَن َس َ رَبَم نَ ِك ّن مَ عَدَ َش دِ نَ مَّكنّن لْْش «.نَّش

31 َن» لْشْي، نَشَن نَ تَندٍ، عَ نََش ٌس عَ هَرٍِف تٌنفٌدٍ بَنِش .كُي نَشَن نَ ّش مَ، عَ قَن نََش فبِلٍن عَ .ْشنِي 32 وٌ َش رَُت ّن لٌِت َش فِّن
.مَ 33 مِِش ٌي َكتٍَق عَ يّّت رَتَنفَدٍ، نَ َكنِي َ لْيم ّن، ْكْن مِِش ٌي عَ يّّت رَلْيمَ، نَ َكنِي رَتَنفَمَ .ّن 34 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، نَ تّمُي مَ، َش مِِش
قِرِن َسِش َسدٍ كٍرٍن مَ كْي رَ، مِِش كٍرٍن تٌنفٌمَ ّن، بٌوٍر ُل .نَا 35 -36 َش فِّن قِرِن نَ ٍس دِنٍق مُلُنِي كٍرٍن كُي، كٍرٍن تٌنفٌمَ ّن، بٌوٍر ُل «.نَا 37 ٍع
نََش عَ مَشْرِن، َمِرِف،» نَ َ رَبَم «مِندٍن؟ عَ نََش ٍع يَاِب، ِبنِب» نَ ُل دّننَّش، يُبٍّي َس ٍع َ مَلَنم مّننِ «.ّن

18
كَاّح فِّن نُن ِكيتَِس َش تَاِل

1 نَ دَنِف َشنِب، عَِس نََش ِي تَاِل يّنِي ْو مٍَسن ٍع ّب ٍع َش عَ كٌلٌن عَ ٌق ٍع َش عََل مَشَندِ تّمُي بِرِن تُننَبِّش .كُي 2 عَ نََش عَ مٍَسن،
ِكيِتَس» ندٍ نُ نَ تَا ندٍ كُي، نَشَن مُ نُ فَاشُمَ عََل َي رَ، عَ فٍب ٍق مَن مُ نُ مِِش ٌي َش ٍق .مَ 3 كَاّح فِّن ندٍ قَن نُ نَ نَ تَا كُي، نَشَن نُ َ لُم
َق رَ ِكيتَِس ْشن، عَ نُ عَ قََل، ِكيِت‹ تِنِشنِش َس ٱ تَن نُن ٱ يَشُي ›.تَِف 4 عَ نََش ُب نَ ِك، ِكيتَِس مُ تِن عَ ّب، ْكْن لْْش ندٍ عَ نََش عَ
قََل عَ يّّت ّب، نْندِ› نَ عَ رَ، ٱ تَن مُ فَاشُمَ عََل َي رَ، ٱ فٍب ٍق مَن مُ مِِش ٌي َش ٍق .مَ 5 ْكْن ِي كَاّح فِّن تَن نَ ٱ ّ ْبح رَحَاُشٍق ٱ َ .م ٱ َش
ِكيِت تِنِشنِش ٌس عَ ِي رَ، عَلٌَك عَ َش َب قٍَق ٱ ْشن، عَ نََش َق ٱ «›.تْوْر

6 نَ كُي، مَرِِف نََش عَ مٍَسن، ٌو» ِي ِكيتَِس ٌكِب شُي .مّ رَ 7 عََل مُ ِكيِت تِنِشنِش سٌمَ ّش عَ َش مِِش ُسفَندِشٍِي ِي رَ، نَشٍٍي عَ مَ مَشَندِ
كْي نُن يَنِي؟ عَ َ بُم ٍع مَلٍِق رَ؟ 8 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عَ ِكيِت تِنِشنِش سٌمَ ٍع ِي رَ .مَقُرٍن ْكْن مَ عَدَ َش دِ نَ َق، عَ َ دَنشَنِي َ لِم ّن َ دُِنح «مَ؟

ّسِن قَرِ نُن دُوِت مَِشِل َش تَاِل
9 عَِس مَن نََش ِي تَاِل يّنِي ْو مٍَسن مِِش ندٍٍي ّب نَشٍٍي نُ لَِش ٍع يّّت رَ، عَ تِنِشنتْيٍي نَن نَ ٍع تَن نَ دَنِف بٌوٍرٍي َ ر ٍع يٌِش نَشٍٍي .مَ 10 عَ

نََش عَ مٍَسن، ّشّم» قِرِن نََش ِسَف عََل مَشَندِدٍ ْ ْمبَنِش هْر .كُي كٍرٍن نُ قِندِِش ّسِن قَرِ نَن نَ، بٌوٍر، دُوِت .مَِشِل 11 ّسِن قَرِ نََش ِت، عَ عََل
مَشَندِ عَ ّ ْبح مَ، عَ نُ عَ ِع، عََل،› ٱ َ بَر ِع تَنُت ِ مَ بَر ٱ ُ م لُِش عَْل مِِش فبّتٍّي، نَشٍٍي قِندِِش ُمحّتٍِي، ٍق ٌكِب رَبٍَي، نُن يّنّلٍَي .رَ ٱ َ بَر ِع تَنُت ِ مَ بَر ٱ ُ م
لُِش عَْل ِي دُوِت .مَِشِل 12 ٱ َ ُسنم َسنمََي قِرِن لْشُن كٍرٍن بُن مَ، ٱ مَن قَرِّل قِمَ ٱ ْستٍْس بِرِن ›.نَ 13 ْكْن دُوِت مَِشِل تَن نََش ِت عَ َشِت
.مَ عَ َحن مُ نُ سَمَ ُسو عَ َش عَ َي رٍَت ٌكوٍر .مَ عَ نُ عَ بّلّّش َسِش عَ َكنٍك مَ، عَ نُ عَ قََل، ‹، ٍعٍ !عََل ِكنِِكِن ٱ مَ، ِ مَ بَر يُنُبِتْي نَن ٱ «›!نَ

14 ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب، ِي مِِش قِرِن ٌت فبِلٍن ٍع ْشنِي، نَ دُوِت مَِشِل نَن نُ تِنِشنِش عََل َي ِع، ِ مَ بَر مِِش ٌي عَ يّّت عِفٌب، عَ َكنِي
قَمَ ّن .عِفٌرٌدٍ ْكْن مِِش نَشَن عَ يّّت ٌ مَ، مَفٌر عَ َش ٍق َ عِتٍم «.ّن

عَِس نُن مّدٍِي دِ
ُ مَتِي ١٣؛ ١٩ ٬ ،١٥ مََرِك ١٣؛ ١٠ ٬ ١٦
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15 مِشٍِي نُ قٍَق مّدٍِي دِ رَ عَِس ْشن، عَلٌَك عَ َش عَ بّلّّش َس ٍع .مَ عَ َبِرٍّي قْشِر ٌت نَ ٌت، ٍع نََش يّن ْو نَ مِشٍِي .مَ 16 ْكْن عَِس نََش ٍع

ِشِل، عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» عَ ُل مّدٍِي دِ َش َق ٱ ٍ .يِر وٌ نََش تْنِي ْدْش ٍع مَ، ِ مَ بَر نَشٍٍي مَنِيَِش ٍع رَ، ٍع تَن نَن سٌمَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ
17 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش نَشَن مُ َ تِنم عََل َش مَنّفَي نِينِ َ ر عَْل مّدِ، دِ نَ َكنِي مُ سٌمَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ ٌ «!قٍو

ّسّفتََل بَننَِش
ُ مَتِي ١٦؛ ١٩ ٬ ،٣٠ مََرِك ١٧؛ ١٠ ٬ ٣١

18 مَنّف ندٍ نََش عَِس مَشْرِن، ْمْشكََر » قَنِي، عَ لَن ٱ َش مُنٍس رََب عَلٌَك ٱ َش عَبَدَن ِكِس ْسْت كّ «رَ؟ 19 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ
ّب، ُمنٍق» َ ر ِع ٱ َ ِشلِم َ ْمْش كَر قَنِي؟ مِِش ٌي مُ .قَن عََل كٍرٍن ثٍِت نَن .قَن 20 ِع سّرِّي كٌلٌن؛ ِع› نََش يّّن .رََب ِع نََش قَّش .ِت ِع نََش ّ ُمح
.ِت ِع نََش مِِش .تْوّحّف ِع بََب نُن ِع نَف «‹.بِنيَ

21 مَنّف نََش عَِس يَاِب، ٱ» َ بَر نَ بِرِن نَبَُت َكِق ٱ مّدِ دِ «.تّمُي 22 عَِس ٌت نَ مّ، عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ٍق» كٍرٍن نَن َق لُِش ِع َش .ٍق
ِسَف، ٍس نَشَن بِرِن نَ ِع ِي رَ، َس عَ مَِت، ِع عَ ْكبِرِ ِق ٍستَرٍٍي .مَ نَ كُي، ِع قَمَ َ بَننَي ْستْدٍ يَننَ ِ .عَر ِع نَ نَ رََب، َق، ِع َ بِر ٱ قْْش «.رَ

23 ْكْن عَ ٌت نَ مّ، عَ نََش ُسننُن، ِ مَ بَر عَ نُ بَننَِش ِك .قَنِي 24 عَِس ٌت عَ ُسننُنِش ٌت، عَ نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٌسٍق» عََل َش مَنّفَي
نِينِ بُن مَ، عَ شْرْْش نَاقُِل َكنيٍِي ّب ِك !قَنِي 25 ْحشّْم ٌس ْحشُن ّسنّب يٍَل رَ، دِّن بَننَمِِش ٌسٍق رَ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ 26 مِِش نَشٍٍي
عَ شُي مّ، ٍع نََش عَ مَشْرِن، نٍد» َق َ ْنم «ِكِسدٍ؟ 27 عَِس نََش ٍع يَاِب، ِمِشٍي» ُ م َ ْنم نَشَن نَ، عََل تَن َ ْنم نَ «.رَ

28 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَِس ّب، َع» مٌَت، مُُش َ بَر كٍِل مُُش َش ٍس بِرِن ُشن مَ، مُُش َ بِر ِع قْْش «.رَ 29 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ»

َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش ٌي نَشَن نَ كٍِل عَ َش ٍس ندٍ ُشن مَ عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ٍق رَ، عَ قِندِ بَنِش رَ َب، فِّن َب، نفَشَكٍرٍنِيٍي َب، ِ مٍَي بَر
َب، دٍِي َب، 30 نَ َكنِي عَ ْحشْي وُيَِش َ ْستْم ّن ِي َ دُِنح مَ، عَ مَن َق عَبَدَن ِكِس ْسْت َ «.عَلِفِيَم

عَِس عَ َش قَّش نُن مَرَكٍِل َش ٍق مٍَسنٍق َسنمََي َسشَن ندٍ
ُ مَتِي ١٧؛ ٢٠ ٬ ،٢٩ مََرِك ٣٢؛ ١٠ ٬ ٣٤

31 عَِس نََش عَ َش َ ّشير ُق نُن قِرِنِيٍي ُشن لَن، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» عَ مٌَت، وٌن نَ تٍٍق َسلَمُ دَرِ ّن ِي .ِك نَمِْحنمٍّي ٍق نَشٍٍي ّسبِّش مَ عَدَ
َش دِ َش ٍق رَ، عَ بِرِن قَمَ ّن َكمَلِدٍ .نَا 32 عَ سَمَ ّن كَاقِرٍِي بّلّّش، ٍع عَ مَيٍٍل، ٍع عَ ٌكنِب، ٍع دٍّي بْشُن عَ .مَ 33 ٍع نَ ّف عَ بْنبْدٍ ّسبّرّ رَ، ٍع
عَ قَشَمَ ّن، ْكْن عَ َش قَّش ِش َسشَن ندٍ، عَ مَن َ كٍلِم ّن قَّش «.مَ 34 ْكْن عَِس َبِرٍّي قْشِر مُ نَ ٍسٍس .قَهَامُ نَ مٍَسنِي َ بَر قِندِ يّنِي ْو نْشُنِش رَ
ٍع ّب، ٍع مُ نَشَن كُي .كٌلٌن

عَِس يٍرِكٌ ْدنشُي َلَنٍق ي َ ر
ُ مَتِي ٢٩؛ ٢٠ ٬ ،٣٤ لُِك ٣٥؛ ١٨ ٬ ٤٣

35 عَِس ٌت ّ مَكْر يٍرِكٌ رَ، ْدنشُي ندٍ نُ ْدْشِش َ كِر دّ رَ كُّل .مَتِدٍ 36 عَ ٌت َحمَ شُي مّ َ كِر رَ، عَ نََش مَشْرِنِي ِت، ُمنٍس» «رَبَِش؟ 37 ٍع
نََش عَ قََل عَ ّب، ِعَس» نَسَرّتَِك نَن «.دَنفٍِق 38 نَ كُي، عَ نََش فبٍلٍفبٍٍل، ِعَس،» َ دَوُد َش دِ، ِكنِِكِن ٱ َ «!م 39 مِِش نَشٍٍي نُ يَرٍ، ٍع نََش
يّن ْو عَ مَ عَ عَ َش َسبَرِ، ْكْن عَ تَن َحن نََش ٌس عَ شُي عِتٍٍق دَنِف ِسنٍف رَ، َدُوَد» َش دِ، ِكنِِكِن ٱ َ «!م

40 عَِس نََش ِت، عَ عَ قََل مِشٍِي ّب ٍع َش َق ْدنشُي رَ عَ .ْشن ْدنشُي ٌت عَ مٌَس عَ رَ، عَِس نََش عَ مَشْرِن، 41 ِع» مَ وَ ٱ َش مُنٍس
رََب ِع «ّب؟ عَ نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» ٱ مَ وَ ٱ َي َش ٍس «.ٌت 42 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٍس» .ٌت ِع َش َ دَنشَنِي َ بَر ِع َلَن ي َ «.ر 43 عَ
َي نََش ٍس ٌت كٍرٍن نَ، عَ َق َ بِر عَِس قْْش رَ عََل مَتْْش .رَ َحمَ بِرِن ٌت نَ ٌت، ٍع قَن نََش عََل .مَتْْش

19
عَِس نُن َسكّيّ
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1 عَِس ٌت ٌس يٍرِكٌ، عَ نُ تَا .ِعحّرٍّق 2 شّّم ندٍ نُ نَ نَشَن نُ ِشِل .َسكّيّ دُوِت مَِشلٍِي ُكنتِِف نَن نُ عَ رَ، عَ .بَننَِش 3 عَ نُ َكتٍَق ّن عَ َش

عَِس كٌلٌن، ْكْن عَ مُ نُ َ ْنم عَ تٌدٍ َحمَ َش ٍق رَ، ِ مَ بَر مِِش دُنٍك نَن نُ عَ .رَ 4 نَ كُي، عَ نََش عَ ِف يَرٍ، عَ َس ٍت وُرِ بِِل ْكن نَ عَلٌَك عَ
َش عَِس ٌت دَنِف .رَ

5 عَِس ٌت عَ يِرٍ ِل، عَ نََش عَ َي رٍَت، عَ عَ قََل عَ ّب، َسكّّي،» ٌ فٌر مَقُرٍن، ِ مَ بَر ٱ ََس يِفِيَم ِع ْشنِي ّن «.ٌت 6 َسكّيّ نََش عَ ُشلُن فٌرٌدٍ، عَ
عَِس ّسّن رَ حّلِّشنِي .كُي 7 مِشٍِي ٌت نَ ٌت، ٍع بِرِن نََش ٌس عَِس مَقَلٍَق، ٍع نُ عَ قََل، َع» َ بَر َس يِفَِي يُنُبِتْي «.ْشنِي 8 ْكْن َسكّيّ نََش ِت،
عَ عَ قََل عَِس ّب، َمِرِف،» ٱ َ بَر نَّت تٌنٌف، ٱ َش ٱ ْستٍْس تَِف قِمَ ّن قُشَرِلٍَي .مَ َش عَ َس ِل ٱ َ بَر ٍس َب نَشَن ِي قُنمََي رَ، ٱ عَ َ رَفبِلٍنم ّن عَ
َكنِي مَ ْدْش «.نَاِن 9 عَِس قَن نََش عَ مٍَسن عَ َش ٍق رَ، ِي» قْشْي َ بَر ِكِس ْسْت ٌت، ِ مَ بَر عِبُرَهِمَ َش دِ نَن نَ ِي شّّم قَن .نَ 10 َ مَ عَد َش
دِ َ بَر َق عَ َش مِِش لْيشٍِي قٍن، عَ َش ٍع «.رَِكِس

مَنّف َش ْكبِرِ تَشُِش َش تَاِل
ُ مَتِي ١٤؛ ٢٥ ٬ ٣٠

11 عَِس ٌت نُ َ بَر ّ مَكْر َسلَمُ دَرِ رَ، َحمَ ْحْش نُ عَ مَ، عَ عََل َش مَنّفَي نِينِ قٍَق مَّكنّندٍ ّن كٍرٍن .نَ نَ كُي، مِشٍِي ٌت نُ عَِس شُي مٍّق، رَ
عَ نََش ِي تَاِل يّنِي ْو مٍَسن ٍع .ّب 12 كُنِتِف» ندٍ نََش َس ِيَاِس ب ٍ يِر مَكٍُي، عَلٌَك مَنّف ُشنفٍب نَشَن نُ َسبَتِِش نَا، عَ َش عَ تَن ُكنتِِف ْشنِي
مَنّفَي ٌس عَ ِي، عَ مَن َش فبِلٍن عَ .ْشنِي 13 ٍينُن ب عَ َش ِسَف، عَ نََش عَ َش ٌكنِي مِِش ُق ِشِل، عَ فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كّمّ ٌس ٍع بِرِن ِي رَ، عَ
َق عَ قََل ٍع ّب، وٌ‹ َ ُلّي ي رََب ِي ْكبِرِ رَ ٍينُن ب ٱ َق «›.تّمُي

14 كْْن» عَ ٌت مُ نُ رَقَنِش عَ ْشنِي مِِش ندٍٍي مَ، ٍع قَن نََش ّشيرٍَي شّي مَنّف ُشنفٍب مَ، ٍع َش عَ قََل، مُُش‹ مُ مَ وَ عَ ْشن ِي شّّم َش
قِندِ مَنّف رَ مُُش ُشن «‹.مَ

15 َن» شّّم ٌت مَنّفَي ْسْت، عَ نََش فبِلٍن عَ .ْشنِي عَ نََش يَامَرِ ِق نَ ٌكنيٍِي َش ِشِل، عَ نُ َ بَر ْكبِرِ ٌس نَشٍٍي ِي، عَلٌَك عَ َش عَ كٌلٌن ٍع
فٍينِ نَشَن ْستِْش َ ُلّي ي .كُي 16 ٌكنِي ِسنٍف نََش َق، عَ دّنتّّف َس، عَ نَّش، ‹ٱ مَرِِف، ِع ِع َش فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كّمّ نَشَن ٌس ّن ٱ ِي، عَ ْحشْي
ْدْش ُق َ بَر َس عَ ُشن فٍينِ ›.رَ 17 مَنّف نََش عَ قََل عَ ّب، ِع› !نُوَِل ٌكنِي قَنِي نَن ِع !رَ ِع ٌت مُ َ لَنلَنتٍي َكَن ٍق شُرِ كُي، ٱ َ بَر مَنّفَي ٌس ِع ِي
تَا ُق ُشن «›.مَ

18 كٌنِي» قِرِن ندٍ نََش َق، عَ دّنتّّف َس، عَ نَّش، ‹ٱ مَرِِف، ِع ِع َش فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كّمّ نَشَن ٌس ّن ٱ ِي، عَ ْحشْي ْدْش ُسوِل َ بَر َس
عَ ُشن فٍينِ ›.رَ 19 مَنّف نََش عَ قََل نَ قَن ّب، ‹ٱ َ بَر مَنّفَي ٌس ِع قَن ِي تَا ُسوِل ُشن «›!مَ

20 كٌنِي» فبّّت قَن نََش َق، عَ دّنتّّف َس، عَ نَّش، ‹ٱ مَرِِف، عَ مٌَت، ِع َش فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كّمّ نَن .َي ٱ َس عَ رَفََت دُنٌكِب نَن كُي،
21 ِ مَ بَر ٱ فَاُش ّن ِع َي .رَ شّّم نَن ِع رَ، ِع َش ٍق .مَشْرْْش ِع ٍس تٌنفٌمَ ِع فٍب مُ نَشَن .نَ ِع ّش َ َشبَم ِع مُ نَشَن ›.فَرَنسَن 22 مَنّف نََش عَ
يَاِب، ِع› تَن ٌكنِي ٌكِب، ٱ ِع َ مَِكيتِم ِع يّّت َكن شُي نَن يَِت !مَ عَ دِ، ِع مُ عَ قََل عَ ِع نُ عَ كٌلٌن عَ ٱ َ م ٍق مَشْرْْش؟ ِع نَّش، عَ ٱ ٍس تٌنفٌمَ
ٱ فٍب مُ نَشَن نَ، ٱ ّش َ َشبَم ٱ ُ م نَشَن .فَرَنسَن 23 مُنٍق عَ ٌت ِع مُ ٱ َ م ْكبِرِ ٌس ْكبِرِ رَوَلٍِي ِي رَ، عَلٌَك ٱ نَ َق، ِع عَ رَفبِلٍن ٱ َ م فٍينِ َسِش
عَ ›ُشن؟ 24 عَ نََش عَ قََل مِشٍِي ّب نَشٍٍي نُ تِِش نَ، وٌ› نَ فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل كّمّ ُسُش رَ عَ ِي، وٌ عَ ٌس بٌوٍر ِي نَشَن فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل وُُل كٍرٍن
‹.ْستِْش 25 ٍع نََش عَ قََل مَنّف ّب، مَرِِف،› فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل وُُل كٍرٍن َحن نَ عَ ‹!ِي 26 عَ نََش ٍع يَاِب، ‹ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عَ نَ نَشَن
ٌي ِي رَ، عَ فٍب ُشن مَسَمَ .ّن ْكْن عَ مُ نَ نَشَن ِي رَ، هَِل نَشَن دِ نَ عَ ِي، نَ يَِت َ بَم ّن عَ ِي .رَ 27 ْكْن ٱ يَشُيٍي تَن، نَشٍٍي مُ نُ مَ وَ ٱ َش
قِندِ مَنّف رَ ٍع ُشن مَ، وٌ َق ٍع رَ ٍب، وٌ ٍع قََش ٱ َي «›.شْرِ

عَِس ٌسٍق َسلَمُ دَرِ
ُ مَتِي ١؛ ٢١ ٬ ،١١ مََرِك ١؛ ١١ ٬ ١٠
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28 عَِس ٌت ّف نَ مٍَسنِي رَ، عَ نََش ِسَف يَرٍ، ِسفٍَق رَ .َسلَمُ دَرِ 29 عَ ٌت ّ مَكْر ٍتِقٍَف ب نُن بٍتَنِ تَاٍي رَ، عٌلِوِ َ فٍي ّق مَ، عَ نََش عَ َبِرٍّي قْشِر

مِِش قِرِن شّي، 30 عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َش ٌس تَا كُي نَشَن نَ ٍ .يَر وٌ نّّق ٌس نَا، وٌ ٌسقٍَل َ لَنم َ لِم عَ شِرِِش نَا، مِِش مُ نُ ْدْش نَشَن .قَرِ وٌ َش
عَ ُلُن، ق وٌ َق عَ رَ .ٍب 31 َش مِِش ندٍ َق وٌ مَشْرِن، وٌ‹ عَ ُلُنٍق ق مُنٍق ‹رَ وٌ َش عَ يَاِب، مَرِِف› نَن هَِي نَ عَ «‹.مَ

32 ٍع ٌت ِسَف ّشيرََي َبَدٍ، ر ٍع نََش ٍق بِرِن ِل عَْل عَِس عَ قََل ٍع ّب ِك .نَّش 33 ٍع نُ نَ ٌسقٍَل َ لَنم ُلُنٍق ق تّمُي نَّش، عَ َكنيٍِي نََش ٍع مَشْرِن،
ٌو» ِي ٌسقٍَل ُلُنٍق ق مُنٍق «رَ؟ 34 ٍع نََش عَ مٍَسن، َمِرِف» نَن هَِي نَ عَ «.مَ 35 ٍع ٌت ٌسقٍَل َشنِن عَِس ْشن، ٍع نََش ٍع َش دٌنمٍَي َس عَ قَرِ،
ٍع َق عَِس مَِل عَ َش عَ ٌ مَفٌر عَ .مَ 36 عَ ٌت نُ ِسفَمَ، مِشٍِي نُ ٍع َش دٌنمٍَي َ عِتَلَم َ كِر ْشن مَ، عَِس بِنيٍَق .رَ

37 عَ ٌت نُ مَكْرٍّق َسلَمُ دَرِ رَ، عَ فٌرٌٍق ِ عٌلِو َ فٍي رَ، عَ َبِرّ قْشِر فَِل بِرِن نََش ّسيوَ، ٍع ٌس عََل مَتْْشٍق ٍع شُي عِتٍِش رَ كَابَنٌَك بِرِن َش ٍق رَ ٍع نُ
َ بَر نَشٍٍي .ٌت 38 ٍع نُ عَ قَلٍَق ّن،
بََرَك» نَ مَنّف ّب نَشَن قٍَق مَرِِف ِشِل !رَ
ْبحَّس نَ يَننَ، عَرِ
مَتْشْي نَ عََل ّب هَن ٌكوٍر «!مَ

39 ّسِن قَرِ ندٍ نَشٍٍي نُ نَ َحمَ تَِف، ٍع نََش عَ قََل عَِس ّب، ْمْش،كََر » يّن ْو ِع َبِرٍّي قْشِر «!ّب 40 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» َش عَ قََل وٌ
ّب، َش ٍع تَن ٍع َسبَرِ، فّمٍّي يَِت قَمَ ّن ٍع شُي «.مِنِدٍ رَ

41 عَِس ٌت ّ مَكْر َسلَمُ دَرِ رَ، عَ نََش نَ تَا ٌت، عَ نََش وَ قْْل نَا َش ٍق رَ، 42 عَ عَ مٍَسن، ِع» تَن َسلَمُ، دَرِ ٌت تَن، هَِل ِع قَن عَ كٌلٌن
ّن نُ قٍٍي نَشٍٍي ْبحَّس !قِمَ ْكْن نَ َ بَر نْشُن ِع .مَ 43 تّمُي قَمَ عَ لِدٍ، وٌ يَشُيٍي بّنّد َ مَلَنم ّن تَا تّّت قَرِ مَ عَلٌَك ٍع َش ْن ٌسدٍ تَا .كُي ٍع قَمَ وٌ َبِلِندٍ ر
مَرَّشتّنِي .رَ 44 ٍع قَمَ ِع تَن َسلَمُ دَرِ َبِرَدٍ، ر ٍع ِع َش دٍِي .ْسنْت ِع َش بَنشٍِي تِِش فّمٍّي نَشٍٍي رَ، كٍرٍن مُ َ لُم عَ بٌوٍر .قَرِ ِي بِرِن قَمَ ِع تَن َسلَمُ دَرِ
لِدٍ ِ مَ بَر عََل ٌت قَِش ِكِس رَ ِع ْشن، ِع مُ عَ «.كٌلٌنِش

مَتٍِي سَرٍ كٍرٍِق ْ ْمبَنِش هْر كُي
ُ مَتِي ١٢؛ ٢١ ٬ ،١٧ مََرِك ١٥؛ ١١ ٬ ١٩

45 عَِس ٌت ٌس ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ نََش مَتٍِي سَرٍ ِ كٍر قْْل، 46 عَ عَ قََل ٍع ّب، َع» ّسبِّش، ‹ٱ َ م بَنِش ِشِل َ قَلَم ّن، َسلِدٍ ›بَنِش، ْكْن وٌ تَن
َ بَر عَ قِندِ ُمحّتٍِي ْدْشدٍ «.رَ

47 لْْش ٌي لْْش عَِس نُ مِشٍِي مَ َكوَندِ ْ ْمبَنِش هْر .كُي سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، سّرِّي َ ْمشٍْي، كَر نُن َحمَ يَرٍرَتٍِي نُ نَ قّيرّ قٍنٍق ٍع َ ْنم عَِس قَشَدٍ
ِك .نَّش 48 ْكْن ٍع مُ نُ قّيرّ ٌي كٌلٌن ِ مَ بَر َحمَ بِرِن نُ عَ تُِل مَتِِش عَ .رَ

20
عَِس َ وَلِم ندٍ َش يَامَرِ مَ؟
ُ مَتِي ٢٣؛ ٢١ ٬ ،٢٧ مََرِك ٢٧؛ ١١ ٬ ٣٣

1 لْْش ندٍ، عَِس ٌت نُ مِشٍِي َكوَندٍِق ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ نُ عََل َش ِشبَارُ قَنِي مٍَسنٍق ٍع ّب، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، سّرِّي َ ْمشٍْي، كَر نُن يُوِقٍِي
َش قٌرٍِي نََش َق عَ يِرٍ، 2 ٍع عَ مَشْرِن، َع» قََل مُُش ّب، ِع ِي قٍٍي َ رَبَم ندٍ َش يَامَرِ مَ؟ ندٍ ِي ّسنّب قِِش ِع «مَ؟ 3 عَ نََش ٍع يَاِب، ٱ» قَن
َش وٌ مَشْرِن ٍق كٍرٍن .مَ وٌ عَ قََل ٱ ّب، 4 َ يَي ٌت نُ مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي ْشورَ، عََل نَن عَ ّشيِش َب، كَ «مَ؟ عَدَ 5 ٍع قَن نََش ٌس يّنٍق ْو ٍع ٍ بٌر
تَِف، َش» وٌن نَ عَ يَاِب، ‹عََل،‹ عَ عَ َ قَلَم ّن وٌن ّب، مُنٍق› رَ وٌ مُ َق َل عَ ‹رَ؟ 6 ْكْن َش وٌن نَ عَ يَاِب، ‹مَ، عَدَ› َحمَ بِرِن وٌن َ مَْفنْم ّن ٍع
َش وٌن قََش، ِ مَ بَر ٍع لَِش عَ رَ عَ ّ نَمِْحنم نَن نُ َ يَي «.رَ 7 نَ كُي، ٍع نََش عَ يَاِب عَ ٍع مُ عَ كٌلٌن نَشَن ٌي َ يَي .ّشيِش 8 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع
ّب، ٱ» قَن مُ عَ َ قَلَم وٌ ّب ٱ ِي قٍٍي َ رَبَم نَشَن مَ يَامَرِ «.مَ
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بِْش رَوَِل حَاشٍِي َش تَاِل
ُ مَتِي ٣٣؛ ٢١ ٬ ،٤٦ مََرِك ١؛ ١٢ ٬ ١٢

9 نَ َشنِب، عَِس نََش ٌس ِي تَاِل يّنِي ْو مٍَسنٍق َحمَ .ّب ّشّم» ندٍ نََش ّوِن بِلٍِي .ِس عَ نََش نَ هّرِ بِْش رَوَلٍِي مَ، عَ َق ِيَاِس ب ْشنكٍُي .مِِن رَ
10 ّوِن بٌِف َب تّمُي ٌت عَ ِل، بِْش َكنِي نََش ٌكنِي ندٍ شّي بِْش رَوَلٍِي ْشن مَ، ٍع َش ّوِن بٌِف ندٍ ٌس عَ ِي .رَ ْكْن بِْش رَوَلٍِي نََش نَ ٌكنِي
بْنْب، ٍع عَ رَفبِلٍن عَ بّلّّش عِفٍِل .رَ 11 بِْش َكنِي مَن نََش ٌكنِي فبّّت .شّي ٍع نََش نَ قَن بْنْب، ٍع عَ ٌكنِب عَ مَيَافِِش رَ، ٍع عَ رَفبِلٍن عَ بّلّّش
عِفٍِل .رَ 12 بِْش َكنِي نََش عَ َسشَن ندٍ مَن .شّي ٍع نََش نَ قَن مَْشْن، ٍع عَ «.كٍرِ

13 َن» كُي، بِْش َكنِي نََش عَ قََل، ‹ٱ َمُنٍس رَبَم َق؟ ٱ َش ٱ َ م دِ مَشَنُِش نَن .شّي تّمُندٍ، ٍع قَمَ نَ تَن ›.بِنيَدٍ 14 ْكْن بِْش رَوَلٍِي ٌت عَ ٌت،
ٍع نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ِي› نَن نَ كّ تٌنفٌمَ .رَ وٌن نَ عَ قََش عَلٌَك كّ َش قِندِ وٌن فٍب ‹.رَ 15 بِْش رَوَلٍِي نََش عَ مِِن رَ بِْش رَ، ٍع َس عَ «.قََش
َن» بِْش َكنِي مُنٍس َ رَبَم َق؟ 16 عَ ِسفَمَ ّن نَا، عَ نَ بِْش رَوَلٍِي قََش، عَ عَ َش بِْش ٌس مِِش فبّتٍّي «.ِي َحمَ ٌت نَ مٍَسنِي مّ، ٍع نََش عَ

قََل، «!َعستُْقلَِه» 17 ْكْن عَِس نََش عَ َي ِت ٍع رَ، عَ ٍع مَشْرِن، ِي» نَشَن ّسبِّش َابُي كِت كُي، عَ َق مَ قَسَرِ دِ؟
بَنِشتٍِي› مّي فّّم نَشَن نَ،
عَ َ بَر قِندِ تُشُي فّّم هَفِّف «‹.رَ
18 نََشن» َ مَ بِر نَ فّّم مَ، عَ َ مَ عِفِر .ّن نَ فّّم َ مَ بِر نَشَن مَ، نَ قَن َ بُتُشُنم «.ّن 19 سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش عَ كٌلٌن عَ عَِس ِي
تَاِل يّنِي ْو مٍَسنِش ٍع تَن نَن .ّب ٍع نََش َكَت ٍع َش عَ ُسُش كٍرٍن نَ، ْكْن ٍع فَاُش َحمَ نَن َي .رَ

فَنتَنِي تٍٍق عَِس ّب دُوِت َش ٍق رَ
ُ مَتِي ١٥؛ ٢٢ ٬ ،٢٢ مََرِك ١٣؛ ١٢ ٬ ١٧

20 ٍع نُ مَ وَ ّن ٍع َش عَ َس ٌمَِن ف بّلّّش، عَ َش ُل عَ تَن نَن َش نْي بُن .مَ نَ كُي، ٍع نََش عَِس رَبّن، ٍع مِِش ندٍٍي شّي عَ يِرٍ ٍع َش ٍع يّّت
قِندِ تِنِشنتْيٍي رَ، ٍع َش َس عَِس مَْسْت عَ َش يّنِي ْو .كُي 21 نَ كُي، ٍع نََش عَِس مَشْرِن ِي مٍَسنِي مَ، ْمْش،كََر » مُُش عَ كٌلٌن ِع َش مٍَسنِي
.تِنِشن ِع مُ مِِش ٍع رَقِسَمَ ٍع ٍ بٌر ّب، ِع عََل َش َ كِر َ مٍَسنم عَ نْندِ ِك .مَ 22 عَ َ لَنم كَ عَ مُ َ لَنم مُُش َش دُوِت ِق مَ ْر مَنّف «مَ؟

23 ْكْن عَِس ٌت نُ ٍع َش ْكوَت كٌلٌن، عَ نََش ٍع يَاِب، 24 ٌو» فبٍِت ْكبِرِ كٌٍل مٍَسن ٱ .ّب ندٍ ِشِل نُن مِسَاِل نَ عَ «مَ؟ ٍع نََش عَ يَاِب،
مَْر » «.مَنّف 25 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» مَنّف فٍب رَفبِلٍن مَنّف مَ، وٌ عََل قَن فٍب رَفبِلٍن عََل «.مَ 26 نٍٍي قَن مُ ْن عَ مَْستْدٍ عَ َش يّنِي ْو
كُي، َحمَ بِرِن َي .شْرِ ٌق ٍع ٌت كَاَب عَ َش يَاِب مَ، ٍع .َسبَرِ

ٍسنٍِي َسدُ عَِس مَشْرِنٍق قَشَمِشٍِي َش مَرَكٍِل مَ
ُ مَتِي ٢٣؛ ٢٢ ٬ ،٣٣ مََرِك ١٨؛ ١٢ ٬ ٢٧

27 ٍسنٍِي، َسدُ نَشٍٍي عَ َ قَلَم عَ قَشَمِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ، ٍع نََش َق ِي مَشْرِنِي رَ عَِس ْشن مَ، 28 ْمْش،كََر » عَننَِب مُنَس ِي نَن ّسبِّش مُُش
ّب َابُي كِت كُي، َش‹ شّّم ندٍ تَارَ قََش، عَ نََش عَ َش فِّن ُل عَ مُ دِ ٌي بَرِ، عَ نَ ُشنيَ نَن نَ فِّن ْدشْمَ، عَلٌَك عَ َش بْنسْي ِق عَ تَارَ ‹.مَ 29 نَ
كُي، شّّم ندٍ نََش دِ شّّم ٌسلٌقٍرٍ .ْسْت عَ َش دِ ِسنٍف نََش فِّن ْدْش، عَ قََش، عَ مُ بْنسْي ٌي .ُل 30 عَ َشنبِرَتٌي نََش نَ كَاّح فِّن تٌنٌف، ْكْن عَ
قَن نََش .قََش 31 نَ نَن مَن نََب نَ قَن َشنبِرَتٌي رَ، عَ نُن نَ دِ ٌسلٌقٍرٍ بِرِن .نَ ٍع بِرِن نََش قََش، ٍع ٍسٍس مُ بْنسْي .ُل 32 عَ ْدنشْي رَ، فِّن قَن
نََش .قََش 33 نَ كُي، مَرَكٍِل لْشْي، نَ فِّن ٌت ْدْشِش ِي مِِش ٌسلٌقٍرٍ بِرِن ْشن مَ، عَ َس مَ قِندِ ندٍ فٍب «رَ؟

34 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ِي» دُِنحّءِفِرِ كُي، شّّم فِّن ْدشْمَ، فِّن قَن ْدشْمَ شّّم .ْشن 35 ْكْن مِِش نَشٍٍي بِنّي َ ْستْم ٍع َش كٍِل قَّش مَ، ٍع
َش َس ٌس وََشِت كُي نَشَن َس قَمَ، ٍع تَن ّشمٍّي مُ فِنٍّي ْدشْمَ، فِنٍّي قَن مُ ْدشْمَ ّشمٍّي .ْشن 36 ٍع مُ قَشَمَ ْسنْن، ِ مَ بَر ٍع َ لُم ّن عَْل ـٍكٍّي .مَل ٍع ٌت
َ بَر كٍِل قَّش مَ، ٍع مَ قِندِ عََل َش دٍِي نَن «.نَ
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37 كْْن» عَ قَلٍَق تَن، عَ قَشَمِشٍِي َ كٍلِم قَّش مَ، عَننَِب مُنَس يَِت نَ مٍَسن ّن َابُي كِت كُي وُرِ بِِل َش ٍق قَلَِش دّننَّش، عَ ٌت مَرِِف ِشِل قََل،

‹ٱ تَن نَن نَ مَرِِف عَلَتََل رَ، عِبُرَهِمَ، عِِسيََف، نُن يَشَُب نَشَن َ ›.بَتُم 38 قَشَمِشٍِي َش مُ عََل بَتُمَ، ٌق عَ مِِش ّ .ِحح مِِش ٌي قِندِ عََل بَتُي رَ، نَ
َكنِي ّ ِحح نَن عَ «.رَ 39 سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍٍي نََش عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » ِع َش مٍَسنِي «قَن، 40 ِ مَ بَر ٍسنٍِي َسدُ مُ َس ُسو مَشْرِنِي ٌي تِدٍ عَ مَ
.ْسنْن

َ دَوُد نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش
ُ مَتِي ٤١؛ ٢٢ ٬ ،٤٦ مََرِك ٣٥؛ ١٢ ٬ ٣٧

41 عَِس نََش ٍع مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر ٍع عَ َ قَلَم عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش قِندِِش َ دَوُد َش دِ نَن نَ؟ 42 َ دَوُد يّّت عَ مٍَسن ّن َ يَبُر َابُي كِت كُي،
مَرِِف‹ َ بَر عَ مٍَسن ٱ مَرِِف ّب،
“ِ ٌ مَفٌر ٱ يِرٍقَنِي مَ،
43 هَن بٍيمَنُن ٱ َش ِع يَشُيٍي قِندِ ِع َسنِي كِلْنٍس «”›.رَ
44 َش» َ دَوُد عَ ِشِل ‹ٱ ،›مَرِِف َ دَوُد َق َ ْنم قِندِدٍ عَ بََب رَ «دِ؟

يّّت رَتَنفٍَق دِينَّل ٌكبٍِي مَ
ُ مَتِي ١؛ ٢٣ ٬ ،٣٩ مََرِك ٣٨؛ ١٢ ٬ ٤٠

45 َحمَ بِرِن ٌت نُ ٍع تُِل تِِش عَ رَ، عَِس نََش عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، 46 ٌو» وٌ يّّت رَتَنَف سّرِّي َ ْمشٍْي كَر .مَ عَ رَقَن ٍع مَ ٍع َش ٍع ّ َمحّر
فَُب ُشنفٍب رَفٌرٌِش ٍع مَ، مِِش َش نُ ٍع ّشيُب تَا كُي بِنّي ّشيبُي .رَ ٍع مَ وَ ْدْشٍق َسلِدٍ َسّق ِسنٍفٍي، ٍع مَن َش بِنّي ْسْت .ُشلُنِي 47 ٍع كَاّح فِنٍّي
هَرٍِف َ بَم ٍع .ِي ٍع َ َسلِم عَ ْشننَكٍُي رَ، عَلٌَك مِشٍِي َش ٍع .ٌت فبَلٌي نَشَن نَفَتَِش ٍع تَن ّب، عَ فٌب ِك «.قَنِي

21
كَاّح فِّن َش هَدَِي
مََرِك ٤١؛ ١٢ ٬ ٤٤

1 عَِس ٌت عَ َي ِسَف، رَ عَ نََش بَننَمِشٍِي ٌت، ٍع ٍع َش هَدَِي سَمَ هَدَِي عَ َسٍس .كُي 2 عَ نََش كَاّح فِّن مِِسِكيّن ندٍ قَن ٌت، نَشَن عَ
فٍب هَدَِي َس، وٍُر فبٍيِل ْكبِرِ كٌٍل قِرِن .فبَنسَن 3 عَ نََش عَ مٍَسن، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، ِي كَاّح فِّن مِِسِكيّن َش هَدَِي فٌب دَنِف نَ بٌوٍر
بِرِن فٍب رَ، 4 ِ مَ بَر ٍع تَن َش هَدَِي َ كٍلِم ٍع َش نَاقُِل نَن كُي، ْكْن ِي كَاّح فِّن َش هَدَِي َ كٍلِم عَ َش َلٌي ب نَن «.كُي

ْ ْمبَنِش هْر َش َكّن
ُ مَتِي ١؛ ٢٤ ٬ ،٢ مََرِك ١؛ ١٣ ٬ ٢

5 مِِش ندٍٍي نُ يّنٍق ْو ْ ْمبَنِش هْر َش ٍق رَ، عَ ٌت نُ رَتٌقَنِش فّّم سَرٍ شْرْْشيٍي رَ، عَ نُن ٍس فبّتٍّي، مِِش نَشٍٍي بَِش سّرّّش .رَ نَ كُي، عَِس
نََش عَ مٍَسن، 6 ٌو» ِي ٍس نَشٍٍي بِرِن تٌِش ِي ِك، لْشْي قَمَ عَ لِدٍ، فّّم كٍرٍن مُ َ لُم عَ بٌوٍر قَرِ ٍب، عَ بِرِن َ مَ نَبِر «.ّن

مََرتَنتَنِي، تْورّ، نُن َحشَنَكّت
ُ مَتِي ٣؛ ٢٤ ٬ ،١٤ مََرِك ٣؛ ١٣ ٬ ٢٤

7 ٍع نََش عَ مَشْرِن، ْمْش،كََر » نَ ٍق َس َ رَبَم مُن تّمُي؟ عَ مَن َس َ كٌلٌنم تْنشُمَ مُندُن مَ عَ عَ قٍَق َبَدٍ؟ «ر 8 عَِس نََش ِي يَاِب ِت، ٌو» وٌ
يّّت رَتَنَف عَلٌَك مِِش ٌي نََش َق وٌ .رَتَنتَن مِِش وُيَِش قَمَ ٱ ِشِل َلَدٍ ق ٍع يّّت ُشن مَ، عَ قَلٍَق رَ، ‹ٱ تَن نَن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش .رَ وََشِت
َ بَر ّ ›.مَكْر وٌ نََش َ بِر ٍع قْْش .رَ 9 وٌ نَ فٍرٍٍي نُن َحشَسٍِي َش ٍق مّ، وٌ نََش فَاُش، ِ مَ بَر ٌق نَ ٍق ْمولٍِي َش رََب .ِسندٍن ْكْن نَ وََشِت مَ، َ دُِنح
رَْحنِي مُ عَ َ لِم كٍرٍن «.نَ
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10 نَ َشنِب، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ِسٍي» َ كٍلِم ّن ٍع بٌوٍر ِشِل مَ، حَمَنٍّي ٍع بٌوٍر .فٍرٍ 11 بِْش قَمَ ّن سّرّندٍ عَ ُشنفٍب رَ، كَامّ نُن قُرٍ ِسن ٍ يِر

.وُيَِش ٍق مَفَاُششٍِي نُن تْنشُمَ مَكَابَشٍِي قَمَ مِنِدٍ كٍُي «.مَ
12 كْْن» بٍيمَنُن نَ بِرِن َش رََب، ٍع قَمَ ّن وٌ ُسشُدٍ، ٍع وٌ .َحشَنَكَت ٍع وٌ سَمَ ّن َسلِدٍ ُكنتِفٍِي بّلّّش، ٍع مَن وٌ سَمَ ّن .فٍيِل ٍع وٌ َ َشنِنم ّن مَنّف

نُن ٌمِنٍَي ف ٍ يِر ٱ ِشِل َش ٍق .رَ 13 ْكْن نَ بِرِن كُي، وٌ مَ قِندِ ٱ َ م ٍسيدٍٍي نَن .نَ 14 وٌ نََش ْكنتْقِِل وٌ يّّت ُشنمَقَلٍَق رَ، 15 ِ مَ بَر ٱ مٍَسنِي نُن َشِشلِمََي قِمَ
وٌ مَ، عَلٌَك وٌ يَشُيٍي نََش ْن وٌ رَ، ٍع نََش ْن وٌ .مَتَندِدٍ 16 وٌ ِ مٍَي، بَر وٌ نفَشَكٍرٍنمٍَي، وٌ ِبٌوٍرٍي، بَر نُن وٌ دّقَنبٌوٍرٍي، ٍع قَمَ ّن وٌ يَنقَدٍ، ٍع وٌ َس مِشٍِي
.بّلّّش نٍٍي تَن مِِش ندٍٍي قَشَمَ ّن وٌ َي .مَ 17 بِرِن قَمَ ّن وٌ ْشندٍ ٱ تَن مَ ٍق رَ، 18 ْكْن وٌ رَتَنفَمَ .ّن هَِل وٌ ُشنّسّش كٍرٍن، عَ مُ َ .لْيم 19 وٌ َش
تُننَبّشِيَ كُي، وٌ ِكسِمَ «.ّن

20 ٌو» نَ َسلَمُ دَرِ ٌت، ْسورِ فَِل َ بَر عَ َبِلِن، ر وٌ َش عَ كٌلٌن ّن عَ عَ َش َكسَرّ َ بَر ّ .مَكْر 21 نَ تّمُي، مِِش نَشٍٍي نَ يُدََي، ٍع َش ٍع ِف فٍيٍَي
.قَرِ نَشٍٍي نَ َسلَمُ دَرِ تَا كُي، ٍع َش كٍِل .نَا نَشٍٍي قَن نَ دَاشٍَي، ٍع نََش ٌس تَا كُي، 22 ِ مَ بَر نَ لْْشيٍي مَ قِندِ فبٍْحْش وََشِت نَن نَ، عَلٌَك نَشَن
ّسبِّش َابُي كِت كُي عَ بِرِن َش .َكمَِل 23 نَ وََشِت مَ قِندِ فبَلٌي نَن نَ قُرُفِنٍّي نُن دِنّفٍي !ّب ِ مَ بَر تْورّ َ فبٌم ّن بِْش مَ، عََل َش ْشّن َ مَّكنّنم ِي َحمَ ِشِل
.مَ 24 ندٍٍي قَشَمَ ّن َسنتِّدفّمَ رَ، ندٍٍي َ َشنِنم ّن، ٍع َس قِندِ ٌكنيٍِي رَ حَمَّن بِرِن .كُي ِس فبّتٍّي قَمَ ّن َسلَمُ دَرِ مَبٌرٌندٍ، هَن ٍع َش وََشِت َكمَلِمَ تّمُي
«.نَّش

عَِس َش فبِلٍنِي نُن شْرّ بِِل َش تَاِل
ُ مَتِي ٢٩؛ ٢٤ ٬ ،٣٥ مََرِك ٢٤؛ ١٣ ٬ ٣١

25 َن» تّمُي، تْنشُمٍَي َ مِنِم ّن ٌسٍف، كٍِك، نُن تُنبُيٍي .مَ ِس بِرِن فَاشُمَ ّن، ٍع ْكنتْقِِل بَا وُندُ شُي نُن عَ ْمْرنِيٍي َش ٍق .رَ 26 مِشٍِي نَ عَ كٌلٌن
ٍق نَشَن قَمَ َبَدٍ ر بِْش مَ، ٍع َ مَ بِر ّن فَاشُي َسابُي رَ، ِ مَ بَر ٌكوٍر قَمَ ّن .ِعمَشَدٍ 27 نَ تّمُي، مَ عَدَ َش دِ َ تٌم ّن َق رَ نُشُي كُي، ّسنّب نُن ّ نْر َ .ر 28 نَ
قٍٍي نَ رََب قْْل، وٌ ِت، وٌ وٌ ُشن نَكٍِل، ِ مَ بَر وٌ َش ِكِس َ بَر ّ «.مَكْر

29 عَِس نََش تَاِل يّنِي ْو مٍَسن ٍع ّب، ٌو» شْرّ بِِل مٌَت، عَ تَن نُن وُرِ بِِل .بِرِن 30 وٌ نَ عَ ٌت، ٍع َ بَر ٍع بُرّّش نّيّن َ مِِن، ر وٌ عَ َ كٌلٌنم ّحّم تّمُي
َحن َ بَر ّ .مَكْر 31 َ مَ عَد َش دِ قٍَق قَن نَ نَ ِك .ّن وٌ نَ ِي ٍق بِرِن ٌت رََب رَ، وٌ َش عَ كٌلٌن عَ عََل َش مَنّفَي نِينِ َ بَر ّ .مَكْر 32 ٱ َش نْندِ قََل وٌ
ّب، ٌت مِشٍِي مُ دَنفِمَ ٌق نَ ٍق بِرِن .نََب 33 ٌكوٍر نُن بِْش دَنفِمَ ّن، ْكْن ٱ َ م مٍَسنِي تَن مُ دَنفِمَ عَبَدَن، عَ مُ َ َكنَم «.مُُك

« نََش «!يَنَق
34 كْْن» وٌ مّينِ وٌ يّّت !مَ وٌ نََش يَنَق شُرُتَرٍَح نُن ِسيِسٍق مَ، وٌ مَن نََش يَنَق ِي دُِنحّءِفِرِ َش ْكنتْقِِل مَ، عَلٌَك نَ لْشْي نََش َق وٌ تّرّنَن،

35 عَْل فَنتَنِي ْشِن ُسشُمَ ِك .نَّش ِ مَ بَر نَ لْشْي تَن قَمَ َ دُِنح مِِش بِرِن .لِدٍ 36 وٌ نََش !يَنَق وٌ َش عََل مَشَندِ ّن تّمُي بِرِن عَلٌَك وٌ َش ّسنّب ْسْت،
وٌ َش ْن رَتَنفَدٍ ٍق بِرِن مَ نَشٍٍي قَمَ عَ لِدٍ، وٌ مَن َش ْن تِدٍ مَ عَدَ َش دِ َي «.ِع

37 عَِس نُ مِشٍِي مَ َكوَندِ ْ ْمبَنِش هْر كُي يَنِي رَ، عَ نُ َس كْي رَدَنِف عٌلِوِ َ فٍي .قَرِ 38 َحمَ بِرِن نُ َ كُرُنم ِسفٍَق رَ عَ ْشن مَ، ٍع َش َس عَ شُي
مّ رَ ْ ْمبَنِش هْر .كُي

22
َ ِس يُد نُن ُكنتِفٍِي َش لَنِي
ُ مَتِي ١؛ ٢٦ ٬ ١٤ ٥، ٬ ،١٦ مََرِك ١؛ ١٤ ٬ ١٠ ٢، ٬ ١١

1 تَاِم لّبِنِتَرٍ َسِل نََش مَكْرّ، نَشَن مَن ِشِل َ قَلَم َسيَمَلٍّك دَنِف .َسِل 2 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُ نَ قّيرّ قٍنٍق ٍع َش عَِس ُسُش،
ٍع َش عَ قََش، ْكْن ٍع نُ فَاُشِش َحمَ نَن َي .رَ
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3 نَ تّمُي ٍسنتَّن نََش َ بِر عَِس َبِرّ قْشِر َ ِس يُد ِيٌِت عِِسكَر قْْش رَ، نَشَن نُ نَ عَِس َش َ ّشير ُق نُن قِرِنِيٍي َي .مَ 4 عَ تَن َ ِس يُد نََش ِسَف

سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن ْكِسبِِل مَنّفٍي ْشن، ٍع نََش يّن، ْو عَ ََس ْنم عَِس َسدٍ ٍع بّلّّش ِك .نَّش 5 ٍع قَن نََش حّلِّشن ِك قَنِي رَ، ٍع ْكبِرِ لَايِدِ تٌنٌف
عَ .ّب 6 َ ِس يُد نََش تِن نَ رَ، عَ ٌس وََشِت قٍنٍق عَ عَِس سَمَ ٍع بّلّّش تّمُي نَّش َحمَ .َشنِب

َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل
ُ مَتِي ١٧؛ ٢٦ ٬ ،٣٥ مََرِك ١٢؛ ١٤ ٬ ٣١

7 تَاِم لّبِنِتَرٍ َسِل نََش عَ ِل، يّشّي َ لَنم قَشَمَ لْْش نَّش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش ٍق .رَ 8 عَِس نََش ثِيّرِ نُن َ يَي يَمَرِ عَ قَلٍَق رَ، ٌو» َش ِسَف َسيَمَلٍّك
دَنِف َسِل ٍ يِر رَقََل وٌن ّب، عَلٌَك وٌن بِرِن َش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي «.دٌن 9 ٍع نََش عَ مَشْرِن، ِع» َ مَ و مُُش َش َس عَ رَقََل «مِندٍن؟ 10 عَ
نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» نُ ٌس تَا كُي، وٌ نُن شّّم ندٍ نَرَلَنمَ، ٍي ّ ّقح ْدْشِش عَ ُشن .مَ وٌ َش َ بِر عَ قْْش رَ هَن عَ َس سٌمَ بَنِش نَشَن .كُي 11 وٌ
َش عَ قََل نَ بَنِش َكنِي ّب، ْمْش كَرَ‹ مَ وَ عَ كٌلٌنٍق عَ َ ْنم َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي دٌندٍ دّننَّش، عَ تَن نُن عَ َبِرٍّي ‹.قْشِر 12 عَ قَمَ بَنِش كُي
ُشنفٍب مٍَسندٍ وٌ ّب ٌكوٍر رَ، نَ ٍس بِرِن يَءِلَنِش عَ قَنِي .رَ وٌ َش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي رَقََل «.مّننِ 13 ٍع نََش ِسَف، ٍع َس ٍق بِرِن ِل عَْل
عَِس عَ مٍَسن ٍع ّب ِك .نَّش ٍع نََش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي .رَقََل

مَرِِف َش سّرّّش تْنشُمَ
ُ مَتِي ٢٦؛ ٢٦ ٬ ،٣٠ مََرِك ٢٢؛ ١٤ ٬ ،٢٦ كٌرِنِت ِع ٢٣؛ ١١ ٬ ٢٥

14 وََشِت ٌت عَ ِل، عَِس نََش عَ ٌ مَفٌر عَ َش عَ دٍّف ٍع نُن عَ َش َ ّشير ُق نُن .قِرِنِيٍي 15 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، كَِب» تّمُي دَنفِِش، عَ
ْشِل ٱ َ م ِك قَنِي وٌن َش ِي َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي دٌن يِرٍ كٍرٍن ٍينُن ب ٱ َش َحشَنَكّت .ْسْت 16 ِ مَ بَر ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ِي نَ دَنِف، ٱ ُ م عَ
َ دٌنم ْسنْن ٌق عَ َكمَِل عََل ْشنِي يَننَ ِ «.عَر 17 عَ ٌت تْنبِِل ندٍ تٌنٌف، عَ نََش تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ َق عَ مٍَسن، ٌو» َش ِي تْنبِِل تٌنٌف، وٌ بِرِن
َش عَ .مِن 18 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ٱ ُ م ِي ّوِن َ مِنم ٌق عََل َش مَنّفَي نِينِ نَ َق تّمُي «.نَّش

19 نَ دَنِف َشنِب عَِس نََش تَاِم .تٌنٌف عَ ٌت تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ نََش تَاِم عِفِرَ، عَ عَ ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر ِي رَ عَ قَلٍَق رَ، ٌو» ٱ كٌ، وٌ عَ
.دٌن ِي قِندِِش ٱ قٍَت نَن نَ، نَشَن قِِش وٌ .ّب وٌ َش رَُت ٱ َ م ٍق مَ ِي َسابُي «.رَ 20 نَ ْموِل مَن نَ، ٍع ٌت ّف ٍع دّفٍدٍ، عَِس نََش تْنبِِل قَن
تٌنٌف، عَ عَ مٍَسن، ٱ» وُِل نَن َي، َساّت نّيّن وُِل نَشَن بَِش مِِش فبٍفٍب .ّب 21 ْكْن ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، يَنقَنٍت نَشَن ٱ َ سَم مِشٍِي بّلّّش، عَ
مَفٌرٌِش ِي تٍيبِِل .رَ 22 َ مَ عَد َش دِ ِسفَمَ عَْل عََل عَ رَفِرِِش ِك نَّش، ْكْن فبَلٌي نَ شّّم ّب نَشَن مَ عَدَ َش دِ «.يَنقَمَ 23 ٍع قَن نََش ٌس ٍع ٍ بٌر
مَشْرِنٍق، نٍد» َ ْنم نَ ْموِل َبَدٍ ر وٌن َي «مَ؟

نَشَن تِدٍ فٌب عَِس َبِرٍّي قْشِر َي مَ
ُ مَتِي ،١؛ ١٨ ٢٤؛ ٢٠ ٬ ،٢٨ ،٢٨؛ ١٩ مََرِك ،٣٤؛ ٩ ٤١؛ ١٠ ٬ ٤٥

24 يّنِي ْو نََش مِِن عَِس َبِرٍّي قْشِر تَِف ٍع َش عَ كٌلٌن نَشَن تِدٍ فٌب ٍع َي .مَ 25 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َحَمّن» مَنّفٍي مِشٍِي مَ يَمَرِ عَ
شْرْشْي .رَ ٍع تَن نَشٍٍي ٍع ّسنّب َ رَ مِنِم مِشٍِي مَ، ٍع ٍق› قَنِي ‹رَبٍَي ِشِل نَن َ نَتٍم ٍع يّّت .ُشن 26 ْكْن وٌ تَن نََش ُل نَ .ِك نَشَن تِدٍ فٌب وٌ َي مَ، عَ
َش ُل عَْل وٌ بِرِن َ .ُشني يَرٍرَِت مَن َش ُل عَْل بِرِن مَ .وَلِّك 27 ندٍ تِدٍ فٌب، نَشَن عَ مَفٌرٌِش عَ َش عَ دٍّف، كَ نَشَن دٌنِي رَدَنفِمَ عَ مَ؟ نَشَن
مَفٌرٌِش عَ دّفٍدٍ، نَ نَن تِدٍ فٌب، ْكْن ٱ تَن نَ وٌ َي مَ عَْل مِِش نَشَن َ وَلِم وٌ «.ّب

28 ٌو» تَن نَن قِندِِش ٱ َبِرٍّي قْشِر رَ نَشٍٍي مُ نُ كٍِل ٱ ُشن ٱ َ م تْورّ .كُي 29 ٱ قَن َ بَر مَنّفَي ِق وٌ مَ، عَْل ٱ بََب عََل عَ قِِش ٱ َ م ِك .نَّش 30 نَ
كُي، وٌن بِرِن وٌن دّفٍمَ ّن ٱ ْشنِي ٱ َ م مَنّفَي كُي، وٌ مَن وٌ ٌ مَ مَفٌر ّن ِكبَنيٍِي مَ، وٌ َيَِل عِسِر بْنسْي ُق نُن قِرِن «.مَِكيِت

عَِس عَ قَلٍَق ثِيّرِ ّب عَ عَ يّّت َ رَ َسنم ّن عَ مَ
ُ مَتِي ٣١؛ ٢٦ ٬ ،٣٥ مََرِك ٢٧؛ ١٤ ٬ ،٣١ يَيَ ٣٦؛ ١٣ ٬ ٣٨
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31 ِسْمن،» ِسمْن، عَ كٌلٌن ٍسنتَّن َ بَر عََل مَشْرِن وٌ تَن َش َس عَ بّلّّش، عَ َش وٌ عٍِق عَْل مَاٍل عِقٍمَ ِك .نَّش 32 ْكْن ٱ َ بَر عََل مَشَندِ ِع ّب،

عَلٌَك َ دَنشَنِي نََش ّف بَدٍ ِع .ِي ِع نَ فبِلٍن ٱ مَ، ِع َش ِع نفَشَكٍرٍنِيٍي َ ِمَنِي «.رَل 33 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، َش» وٌن بِرِن نَن عَ رَ، ٱ تِنِش، هَِل عَ
قِندِ فٍيِل رَ، هَِل عَ قِندِ قَّش «!رَ 34 عَِس نََش عَ مٍَسن، ِثيِّر،» ٱ َش عَ قََل ِع ّب، ٍينُن ب ٌكنكٌرٍ َش عَ رٍَت، ِع عَ َ قَلَم ّن ْدْش َسشَن، عَ ِع
مُ ٱ «.كٌلٌن

عَِس عَ َبِرٍّي قْشِر ِسٍق رَ
35 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٱ» ٌت وٌ شّي ْكبِرِ، فبْنْقي، نُن ِ َسنكِر مُ وٌ ُشن، وٌ تْوْر «ّن؟ ٍع نََش عَ يَاِب، «.َعٍد» 36 عَ

مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، كْْن» يَْكِس تَن، َش ْكبِرِ نُن فبْنْقي نَ نَشَن ِي، عَ َش ٍع .تٌنٌف َش َسنتِّدفّمَ مُ نَ نَشَن ِي رَ، عَ َش عَ َش ِشنبٍِل
َ دٌنم مَِت، عَ َسنتِّدفّمَ سَرَ، 37 ِ مَ بَر ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، ِي مٍَسنِي نَشَن ّسبِّش َابُي كِت كُي، ٌق عَ َش ٱ ِل، عَ‹ َحشَنَكّت نَن َ ْستْم ٍق ٌكِب رَبٍَي
َي ‹.مَ نَشَن نَفِرِِش ٱ مَ، نَ ٱ َ لِم .ّن نَشَن ّسبِّش، نَ قَمَ ّن «.َكمَلِدٍ 38 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ مٍَسن، َمِرِف،» عَ مٌَت، َسنتِّدفّمَ قِرِن نَن «.َي عَ
نََش ٍع يَاِب، َن» َ بَر «.َسّك وَ

عَِس عََل مَشَندٍِق فٍتٍٍسمَِن
ُ مَتِي ٣٦؛ ٢٦ ٬ ،٤٦ مََرِك ٣٢؛ ١٤ ٬ ٤٢

39 عَِس ٌت مِِن، عَ نََش ِسَف عٌلِوِ َ فٍي مَ عَْل عَ نُ دَرِِش عَ رَ ِك نَّش، عَ َبِرٍّي قْشِر قَن نََش عَ .مَِت 40 ٍع ٌت مّننِ ِل، عَِس نََش عَ قََل
ٍع ّب، ٌو» عََل مَشَندِ ّن، وٌ نََش َق َ بِر تَنتَنِي «.كُي 41 عَ نََش عَ ندٍدِ مَِسَف ٍع رَ، عَ عَ ِشنِب ِسن، عَ عََل مَشَندِ، 42 ٱ» بََب، َش ِع َسٌف
نَ عَ رَ، ِع َش ٱ نَتَنَف ِي َحشَنَكّت .مَ ْكْن ٱ َسٌف نََش رََب، ِع تَن نَن َسٌف َش «.رََب 43 نَ تّمُي مَلٍّك ندٍ نََش مِِن عَ مَ كٍِل ٌكوٍر، عَ
عَ ّسنّب .ٌس 44 عَِس ّ ْبح ٌت نُ َحشَنَكتٍَق، عَ نََش عَ َش عََل مَشَندٍِق ّسنّب ُشن .مََس عَ يِلٍنقُرٍ نََش ِسلْن بِْش عَْل .وُِل 45 عَ ٌت كٍِل عََل
مَشَندِدٍ، عَ نََش فبِلٍن عَ َبِرٍّي قْشِر يِرٍ، عَ نََش ٍع ِل ٍع نَ ِشٍق نِمِّس َش ٍق .رَ 46 عَ نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» ِشٍق مُنٍق رَ؟ وٌ كٍِل، وٌ عََل مَشَندِ،
عَلٌَك وٌ نََش َ بِر تَنتَنِي «.كُي

عَِس ُسشٍُق
ُ مَتِي ٤٧؛ ٢٦ ٬ ،٥٦ مََرِك ٤٣؛ ١٤ ٬ ،٥٠ َ يَي ٣؛ ١٨ ٬ ١١

47 عَِس َحن مُ نُ فِّش يّندٍ، ْو مِِش فَِل نََش عَ ٍ يِر .ِل َ ِس، يُد نَشَن نُ نَ عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي َي مَ، عَ تَن نَن نُ تِِش ٍع َي .رَ عَ
نََش عَ مٌَس عَِس رَ، عَ َش عَ .ُسنُب 48 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ِس،يَُد » ِع مَ عَدَ َش دِ يَنقَمَ ُسنبُي نَن «نَ؟ 49 نَشٍٍي نُ نَ عَِس قْْش
رَ، ٍع ٌت عَ ٌت نَشَن قٍَق َبَدٍ، ر ٍع نََش عَ مَشْرِن، َمِرِف،» مُُش َش فٍرٍ ٌس َسنتِّدفّمَ «رَ؟ 50 عَ َبِرّ قْشِر ندٍ نََش سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش ٌكنِي
يِرٍقَنِي تُِل .بٌلٌن 51 ْكْن عَِس نََش عَ قََل، ٌو» عَ «!ُل عَ نََش َق عَ بّلّّش َس نَ شّّم تُِل مَ، عَ عَ َلَن ي َ .ر

52 نَ تّمُي، عَِس نََش يّن ْو سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، ْ َ هْر ْملِنفِر ْكِسبِِل مَنّفٍي، نُن قٌرٍِي ّب نَشٍٍي نُ قَِش عَ ِشِل .مَ عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ٌت
مِنِِش ٱ ِشِل مَ َسنتِّدفّمَ نُن فبٍنفبٍَت ُسشُِش وٌ ِي رَ، ُسوٍت نَن ٱ نَ؟ 53 لْْش ٌي لْْش ٱ نُ نَ وٌ َي مَ ْ ْمبَنِش هْر كُي، وٌ مُ ٱ .ُسُش ْكْن ِي
وََشِت تَن قِندِِش وٌ فٍب نُن ِم دِ نْي َكنِي فٍب نَن «.نَ

ِ ثِيّر عَ يّّت َسنٍق رَ عَِس مَ
ُ مَتِي ٥٧؛ ٢٦ ٬ ٦٩ ٥٨، ٬ ،٧٥ مََرِك ٥٣؛ ١٤ ٬ ٦٦ ٥٤، ٬ ،٧٢ َ يَي ١٢؛ ١٨ ٬ ٢٥ ١٨، ٬ ٢٧

54 ٍع ٌت عَِس ُسُش، ٍع نََش عَ َشنِن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي .ْشنِي ِ ثِيّر قَن نََش َ بِر ٍع قْْش رَ، ْكْن عَ مُ نُ عَ ّ مَ مَكْر عَ فٍب .رَ 55 ٍع ٌت
ٌس، ٍع نََش ّت ُ شُر تَندٍ، ٍع بِرِن ْدْش مّننِ، سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش تّّت .كُي ِ ثِيّر قَن نُ ْدْشِش ٍع َي .مَ 56 ٌكنِي فِّن ندٍ ٌت ثِيّرِ ٌت ّت ّق مَ،
عَ نََش عَ َي ِت عَ رَ، عَ َق عَ قََل، ِعَس» نُن ِي شّّم نَن نُ عَ «.رَ 57 ْكْن ثِيّرِ نََش عَ مَتَندِ، عَ عَ قََل، ٱ» تَن مُ نَ شّّم كٌلٌن ٌ «!قٍو
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58 عَ مُ ُب، مِِش فبّّت قَن نََش ثِيّرِ ٌت، عَ عَ قََل عَ ّب، ِع» قَن قِندِِش عَ َش مِِش ندٍ نَن «.نَ ِ ثِيّر نََش عَ يَاِب، َعٍد،» ٱ تَن مُ نَ

«!ِك 59 وََشِت كٍرٍن ٌت دَنِف، مِِش فبّّت نََش عَ مَشْرْْش، عَ عَ قََل، ِي» مِِش نُن عَِس نَن نُ عَ رَ، ِ مَ بَر ِلٍَك فَل نَن عَ «.رَ 60 ِ ثِيّر نََش عَ
يَاِب، ٱ» تَن مُ عَ كٌلٌن ِع نَ قٍٍق «!قَلٍَق عَ َحن مُ نُ فِّش يّندٍ، ْو ٌكنكٌرٍ نََش عَ رٍَت كٍرٍن .نَ 61 نَ تّمُي، مَرِِف نََش عَ مَقِندِ، عَ عَ َي ِت
ثِيّرِ َ .ر ِ ثِيّر قَن نََش رَُت مَرِِف َش مٍَسنِي مَ، عَ ٌت عَ قََل عَ ّب، ٍبيَمنُن» ٍ ٌكنكٌر َش عَ رٍَت ٌت، ِع ِع يّّت َ رَ َسنم ّن ٱ َ م ْدْش «.َسشَن 62 ِ ثِيّر
نََش مِِن، عَ وَ عَ شْرْشْي رَ ُسننُنِي .كُي

عَِس تٍِق يُوِِق ِكيتِسٍَي َي رَ
ُ مَتِي ٥٧؛ ٢٦ ٬ ،٦٨ مََرِك ٥٣؛ ١٤ ٬ ،٦٥ يَيَ ١٢؛ ١٨ ٬ ٢٤

63 شّّم نَشٍٍي نُ عَِس ُسشُِش، ٍع نََش عَ ْسْت، رَ ٍع نََش عَ .بْنْب 64 ٍع نََش عَ َي مَشِرِ، ٍع نُ َق عَ قََل، نَِمْحنّمَح» !رََب عَ قََل َب،
نَشَن ِع «!بْنبِْش 65 ٍع مَن نََش ٌكنِب ْموِل بِرِن َس عَ .قَرِ

66 كٍُي ٌت عَِب، يُوِقٍِي َش قٌرٍِي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش َسنٍدٍرّن مَلَنِي رََب عَِس مَِكيتٍِق .رَ ٍع ٌت َق عَِس رَ، 67 ٍع
نََش عَ مَشْرِن، َش» ِع قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ، عَ قََل مُُش «.ّب عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» نَ عَ قََل وٌ ّب، وٌ مُ َ لَم عَ
.رَ 68 َش ٱ مَشْرِنِي ِت، وٌ مُ ٱ َ .يَاِبم 69 ْكْن كٍِل ِي وََشِت مَ، مَ عَدَ َش دِ ْدشْمَ عََل ّسنّب َكنِي يِرٍقَنِي «.مَ 70 ٍع بِرِن نََش َق عَ مَشْرِن،
َن» كُي، ِع قِندِِش عََل َش دِ نَن «نَ؟ عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» تَن نَن يَِت عَ قَلَِش نَ ِك، عَ ٱ قِندِِش عََل َش دِ نَن «.نَ 71 ٍع قَن نََش عَ قََل،
ٌون» هَِي مُندُن نَ ٍسيدٍ فبّّت مَ ْسنْن؟ وٌن َ بَر عَ تَن يّّت يَِت يّن ْو شُي «.مّ

23
يُوِقٍِي عَِس َشنِنٍق ثِلَِت ْشن
ُ مَتِي ١؛ ٢٧ ٬ ١١ ٢، ٬ ،٣١ مََرِك ١؛ ١٥ ٬ ،٥ َ يَي ١٦؛ ١٩— ٢٨؛ ١٨

1 نَ تّمُي َحمَ بِرِن نََش كٍِل، ٍع عَِس َشنِن مَنّف ثِلَِت .ْشن 2 ٍع نََش ٌس عَ كَلَمٍُق، ٍع نُ عَ قََل، ُمُش» َ بَر ِي شّّم ِل عَ نَ مُُش َش َحمَ
.مُرُتٍَق رَ عَ َ بَر عَ قََل ٍع ّب عَ ٍع نََش دُوِت ِق مَ ْر مَنّف ُشنفٍب .مَ عَ مَن نَّش، عَ عَ تَن يّّت قِندِِش مَنّف نَن نَ، عََل َش مِِش «.ُسفَندِِش

3 ثِلَِت نََش عَِس مَشْرِن، ِع» تَن نَن قِندِِش يُوِقٍِي َش مَنّف «رَ؟ عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَن عَ «.قَلَِش 4 ثِلَِت نََش َق عَ قََل
سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن َحمَ ّب، ٱ» ُ م ٍق ٌكِب ٌي تٌِش ِي شّّم َش «.ٍق 5 ْكْن َحمَ مَن نََش عَ كَرََشن، ٍع نُ عَ قََل، َع» َ بَر مِشٍِي كُي عٌِس
عَ َش شَرَنِي رَ يُدََي بِْش بِرِن مَ، كٍلٍِق فَلٍِل بِْش مَ، هَن «.ٍب

6 ثِلَِت ٌت فَلٍِل ِشِل مّ، عَ نََش مَشْرِنِي ِت َش عَِس ِلٍَك فَل نَن عَ .رَ 7 عَ ٌت عَ كٌلٌن عَ عَِس نُ نَ فَلٍِل مَنّف هٍرٌدٍ َش يَامَرِ نَن بُن مَ، عَ
نََش عَ َسنَب رَ هٍرٌدٍ مَ، نَشَن قَن نُ نَ َسلَمُ دَرِ تَا كُي نَ .وََشِت

عَِس َشنِنٍق هٍرٌدٍ ْشن
8 هٍرٌدٍ نََش َ ّسيو عَِس تٌٍق رَ، ِ مَ بَر َكِق تّمُي ْشنكٍُي عَ نُ مَ وَ عَ .تٌٍق عَ ٌت نُ َ بَر عَ َش ٍق مّ، عَ ْشِل نُ عَ مَ عَِس َش تْنشُمَ مَكَابَِش ندٍ رََب

عَ َي .شْرِ 9 نَ كُي، هٍرٌدٍ نََش مَشْرِنِي فبٍفٍب ِت عَِس مَ، ْكْن عَِس مُ يَاِب كٍرٍن .ِق 10 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُ تِِش نَا،
ٍع نُ عَِس ُ كَلَم عَ حَاِش .رَ 11 هٍرٌدٍ نُن عَ َش ْسورٍِي قَن نََش عَ ٌكنِب عَ مَيَافِِش رَ، ٍع نُ عَ .مَيٍٍل ٍع ٌت فَُب تٌقَنِي ٌ رَفٌر عَ مَ مَيٍٍل ٍس رَ،
هٍرٌدٍ نََش عَ رَفبِلٍن ثِلَِت .مَ 12 ِسنٍف، ثِلَِت نُن هٍرٌدٍ دّ مُ نُ قَن، ْكْن نَ لْشْي بٌوٍرَح نََش ُل ٍع .تَِف

عَِس تٍِق ثِلَِت َي ِع
ُ مَتِي ١١؛ ٢٧ ٬ ،٣١ مََرِك ١؛ ١٥ ٬ ٢٠
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13 ثِلَِت نََش سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، مَنّفٍي، نُن َحمَ مَلَن، 14 عَ عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» َ بَر َق ِي شّّم رَ ٱ ْشن عَ كَلَمٍُق رَ عَ عَ نَ مِشٍِي ّ ْبح .رَتٍٍق

مُُش َ بَر دّ َ مَسَر وٌ َي شْرِ، ْكْن ٱ ُ م ٍق ٌكِب ٌي تٌِش عَ رَ، وٌ عَ كَلَمُِش نَشَن .مَ 15 هٍرٌدٍ قَن مُ ٍس تٌِش، ِ مَ بَر عَ َ بَر عَ رَفبِلٍن وٌن .مَ عَ مٌَت،
ِي شّّم مُ قٍٍق رَبَِش عَ َ لَنم عَ َش قََش نَشَن .مَ 16 -17 نَ كُي، ٱ ِ يَامَر قِمَ ّن عَ َش بْنْب، ٱ َق عَ «.رَّبحِن

18 ْكْن بِرِن نََش ْسنشْي رٍَت، ٍع عَ قََل، ِي» شّّم !قََش َبَِس بَر رَّبحِن مُُش «.ّب 19 سٌي فٍرٍ ندٍ نَن نُ َبَِس بَر َ ر نَشَن نُ َ بَر َس فٍيِل عَ ٌت
كٍِل مَنفَسَنِي ِشِل .مَ َحشَِس ٌت َ بِر تَا كُي، عَ نََش قَّش .ِت

20 ثِلَِت ٌت نُ مَ وَ عَِس رَّبحِنٍق، عَ مَن نََش يّن ْو َحمَ ّب، 21 ْكْن ٍع نُ ْسنْشٍق نَن تُي، َع» !بَنبَن عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «!مَ 22 ثِلَِت مَن
نََش يّن ْو ٍع ّب عَ َسنمََي َسشَن ندٍ، ُمنٍق» مَ؟ عَ ٍق حَاِش مُندُن نَبَِش؟ ٱ ُ م ٍسٍس ْ ِسِش رَكْر عَ َش ٍق، عَ َ لَنم عَ َش قََش نَشَن .مَ نَ كُي، ٱ

ِ يَامَر قِمَ ّن عَ َش بْنْب، ٱ َق عَ «.رَّبحِن
23 ْكْن َحمَ نُ ْسنشْي رَتٍٍق نَن تُي، ٍع ثِلَِت كَرََشن، عَِس َش بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ نَ كُي، ٍع شُي نََش ْن مَنّف .رَ 24 ثِلَِت نََش نَّت

تٌنٌف، ٍع وَْشنٍق َش .رََب 25 عَ نََش َبَِس بَر رَّبحِن، نَشَن نُ نَ فٍيِل كُي فٍرٍ ٌسٍق نُن قَّش تٍِق مَ، عَ َق عَِس َس َحمَ .َسٌفي
عَِس بَنبَنٍق وُرِ مَفَلَنبُِش مَ
ُ مَتِي ٣٢؛ ٢٧ ٬ ،٥٦ مََرِك ٢١؛ ١٥ ٬ ،٤٢ َ يَي ١٦؛ ١٩ ٬ ٣٠

26 ٍع ٌت نُ عَِس َشنِنٍق، ٍع نََش ِسمْن سِرٍنَِك ِل، عَ ٌسٍق تَا كُي كٍِل .دَاَش ٍع نََش عَ ُسُش، ٍع وُرِ مَفَلَنبُِش َس عَ قَرِ، عَ تَن َش عَ َشنِن
عَِس ّب عَ َشنِب .رَ

27 َحمَ فبٍفٍب نُ بِرَِش عَِس قْْش .رَ فِّن ندٍٍي قَن نُ نَ ٍع َي مَ، نَشٍٍي نُ وٍَق عَ فبٍفٍب .رَ 28 عَِس نََش عَ َي رَقِندِ ٍع مَ، عَ عَ مٍَسن ٍع
ّب، َسلَمَُدِر » دِ فِنٍّي، وٌ نََش وَ ٱ تَن مَ ٍق .رَ وٌ وَ وٌ يّّت نُن وٌ َش دٍِي نَن مَ ٍق رَ، 29 ِ مَ بَر وََشِت قٍَق، مِشٍِي عَ َ قَلَم ّن، ّسيوّ› نَ دِبَرِتَرٍٍي ّب،
نَشٍٍي مُ ّ ِشح ِق دِيْرّ «‹.مَ
30 ٍع» مَن قَمَ ّن عَ َلَدٍ ق فٍيٍَي ّب، وٌ‹ َ بِر مُُش ‹!مَ
ٍع عَ قََل تٍنتٍنيٍِي ّب، وٌ› مُُش مٌَكٌت، مُُش َش «‹!رَفََت
31 َش» ِي ٍق ْموِل نَن َ نَبَم وُرِ ِشندٍ رَ، وُرِ شَرٍ تَن َق َ لُم «دِ؟

32 ٍع نََش ُسوٍت قِرِن قَن َشنِن، ٍع َش ٍع قََش ٍع نُن .عَِس 33 ٍع ٌت يِرٍ ندٍ ِل، دّننَّش ِشِل ُشنٌكنٌكَت يِرٍ، ٍع نََش عَِس بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش
.مَ ٍع نََش نَ فٍيلِمَِن قِرِن قَن مَبَنبَن، ٍع كٍرٍن ِت عَِس يِرٍقَنِي مَ، ٍع بٌوٍر ِت عَِس ْكوَل .مَ

34 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٱ» بََب، دِّح ِي مِشٍِي مَ، ِ مَ بَر ٍع مُ عَ كٌلٌن ٍع قٍٍق نَشَن «.نَبٍَق ٍع نََش َكندَ بُن عَ َش دُفٍِي َش ٍق رَ، عَلٌَك ٍع َش
عَ كٌلٌن َكنَكن نَشَن َ .ْستْم 35 َحمَ نََش ِت نَا، ٍع نُ ٍع َي ِت نَ ٍق بِرِن .نَ ُكنتِفٍِي قَن نُ نَ عَِس مَيٍلٍٍق، ٍع نُ عَ قََل، َع» َ بَر مِِش فبّتٍّي
.رَِكِس عَ َش عَ يّّت قَن نَِكِس، َش عَ قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن «!نَ

36 ْسورٍِي قَن نََش عَ مَيٍٍل، ٍع َق، ٍع ّوِن مُلُشُنِش ِت عَ ّب، 37 ٍع عَ قََل، َش» ِع قِندِِش يُوِقٍِي َش مَنّف نَن نَ، ِع يّّت «!رَِكِس 38 ِي
ّسبِّل نَن نُ فبَكُِش عَ ُشن مَ، يُِوِقٍي» َش مَنّف نَن «.َي

39 ُسوٍت كٍرٍن نَشَن نُ بَنبَنِش عَ ّق مَ، عَ نُ عَِس مٌَكنبٍِق، عَ نُ عَ قََل، ِع» ُ م قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش رَ؟ ِع يّّت رَِكِس، ِع
مُُش قَن «!نَِكِس 40 ْكْن عَ بٌوٍر ُسوٍت نََش يّن ْو عَ مَ، عَ عَ مَشْرِن، ٌون» بِرِن ٌت فبَلٌي نَن ْستِْش ِي ِك، ِع مُ فَاشُمَ عََل َي رَ؟ 41 عَ لَنِش
تَن وٌن قِرِن َش ِي ٍق ْسْت، ِ مَ بَر عَ قِندِِش وٌن مَ ّكوَِل ٌكبٍِي سَرٍ نَن .نَ ْكْن ِي تَن مُ قٍٍق ٌكِب «.رَبَِش 42 عَ ٌت ّف نَ َلَدٍ ق عَ بٌوٍر ّب،
عَ نََش عَ قََل عَِس ّب، ِعَس،» ِع َش رَُت ٱ َ م ِع سٌمَ ِع َش مَنّفَي كُي تّمُي «.نَّش 43 عَِس نََش عَ يَاِب، ٱ» َش نْندِ قََل ِع ّب، ٌت يَِت،
ِع سٌمَ ّن ٱ قْْش رَ يَننَ «.عَرِ

عَِس َش قَّش
ُ مَتِي ٤٥؛ ٢٧ ٬ ،٥٦ مََرِك ٣٣؛ ١٥ ٬ ،٤١ َ يَي ٢٨؛ ١٩ ٬ ٣٠
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44 يَنِي تَِف ْحنْدن ٌت عَ ِل، ِم دِ نََش ِسن بِْش بِرِن مَ، لّيرِ َسشَن بُن .مَ 45 ٌسٍف نََش .عِْقوْر دُِف ُشنفٍب نَشَن ِسنفَنِش ْ ْمبَنِش هْر كُي،

عَ نََش عِبْو قِرِن .نَ 46 نَ تّمُي عَِس مَن نََش عَ شُي رٍَت ّسنّب رَ، عَ عَ قََل، ٱ» بََب، ٱ َ بَر ٱ نِي َس ِع «.بّلّّش عَ ٌت نَ قََل، عَ نََش َ .لَاشِر
47 ْسورِ كّمّ ُشنمَِت نَشَن نُ نَ نَا، عَ ٌت عَ ٌت نَشَن نَبَِش، عَ نََش عََل مَتْْش ِي مٍَسنِي رَ، نْنِد» نَ عَ رَ يَِت، تِنِشنتْي نَن نُ ِي شّّم «!رَ

48 َحمَ نَشَن بِرِن نُ مَلَنِش نَ قَّش مَتٌدٍ، ٍع قَن ٌت ٍق بِرِن ٌت نَشٍٍي رَبَِش، ٍع نُ فبِلٍنٍق ُسننُنِي نَن كُي، ٍع بّلّّش َسِش ٍع .ُشنِي 49 ْكْن عَِس
كٌلٌنمٍَي بِرِن نُن فِّن نَشٍٍي َ بِر عَ قْْش رَ كٍِل فَلٍِل، ٍع تَن نُ تِِش، ٍع نَ ٍق بِرِن مَتٌمَ، ٍع ندٍدِ نُ مَكُيَِش نَا .رَ

عَِس َش مََرفَّت
ُ مَتِي ٥٧؛ ٢٧ ٬ ،٦٦ مََرِك ٤٢؛ ١٥ ٬ ،٤٧ يَيَ ٣٨؛ ١٩ ٬ ٤٢

50 شّّم قَنِي تِنِشنتْي ندٍ نُ نَ، نَشَن نُ ِشِل .يُسُُق يُوِقٍِي َش ِكيتَِس ندٍ نَن نُ عَ رَ، 51 ْكْن عَ تَن مُ تِن عَ بٌوٍر ِكيتِسٍَي َش نَّت ٌكِب رَ، ٍع
ٍق نَشَن َ نِي عَِس .رَ عَ نُ كٍلِِش مٍَت عَرِ ّن، يُدََي بِْش .مَ عَ نُ نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ .مَمٍّق 52 عَ تَن ِي شّّم نََش ِسَف ثِلَِت يِرٍ، عَ َس عَِس
قُرٍ مَشَندِ عَ .مَ 53 نَ تّمُي، عَ ٌت عَِس قُرٍ ٌ رَفٌر وُرِ مَفَلَنبُِش ْكن نَ، عَ نََش عَ َكسَنٍف، عَ عَ بّّل فَبُرِ، نَشَن نُ فٍِش فّّم كُي، قُرٍ ٌي مُ نُ رَفََت
.دّننَّش 54 ِي ٍق بِرِن نَبَِش مَلَُب لْشْي نَن َي .رَ

55 فِّن نَشٍٍي نُ َ بَر َ بِر عَِس قْْش رَ كٍِل فَلٍِل، ٍع نََش ِسَف يُسُُق َشنِب رَ، ٍع َس فَبُرِ ٌت، ٍع مَن عَ ٌت عَِس قُرٍ رَفََت ِك .نَّش 56 نَ دَنِف
َشنِب، ٍع نََش فبِلٍن ٍس شِرِ ّ ْحشُنم نُن لَبُنّد َلَدٍ .رَق مَلَُب لْشْي ٍع نََش ٍع مَلَُب، عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك .نَّش

24
عَِس َش مَرَكٍِل قَّش مَ
ُ مَتِي ١؛ ٢٨ ٬ ،١٥ مََرِك ١؛ ١٦ ٬ ،٨ َ يَي ١؛ ٢٠ ٬ ٢٠

1 َسندٍ لْشْي ُسبَّش مَ، فِنٍّي نََش كُرُن ِسَف رَ فَبُرِ يِرٍ، ٍع لَبُنّد ٍ تُر َشنِن، ٍع نُ َ بَر نَشَن .نَقََل 2 ْكْن ٍع نََش عَ ِل، فّّم نَشَن نُ ْدْشِش فَبُرِ دّ مَ،
عَ نُ َ بَر َب .نَا 3 ٍع ٌت ٌس فَبُرِ كُي، ٍع مُ مَرِِف عَِس قُرٍ .ٌت 4 ٍع ْكنتْقِلِِش ٌت نُ تِِش، شّّم قِرِن نََش مِِن ٍع مَ، ٍع َش ٌسسٍٍي َ .مَيِلٍنم 5 فِنٍّي
نََش فَاُش، ٍع ٍع ُشن ِسن .بِْش نَ شّّم قِرِن نََش عَ قََل ٍع ّب، ُمنٍق» َ ر وٌ مِِش ّ ِحح َ قٍنم قَشَمِشٍِي َي مَ؟ 6 عَِس مُ نَ ٍب، عَ َ بَر كٍِل قَّش .مَ وٌ
َش وٌ رَُت عَ نَشَن مٍَسنِش وٌ ّب .فَلٍِل 7 عَ عَ مٍَسن ّن، عَ ٌق مَ عَدَ َش دِ َش َس يُنُبِتْيٍي بّلّّش، عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، عَ مَن َق كٍِل قَّش
مَ عَ ِش َسشَن ندٍ «.مَ 8 نَ كُي، ٍع نََش رَُت عَِس َش يّنيٍِي ْو .مَ

9 ٍع ٌت فبِلٍن كٍلٍِق فَبُرِ يِرٍ، ٍع نََش نَ ٍق بِرِن مٍَسن عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُ كٍرٍنِيٍي ّب، عَ نُن عَ َبِرّ قْشِر بٌوٍر بِرِن .ّب 10َ يَم مَرِ مَفِدَلََك، ٌيهَننَ، يَِك
نَف مَرِيَمَ، عَ نُن فِّن فبّتٍّي نَشٍٍي نُ نَ ٍع قْْش رَ، ٍع تَن نَن نَ ٍق بِرِن قََل عَِس َش ّشيرٍَي .ّب 11 ْكْن نٍٍي مُ َل ٍع رَ، ِ مَ بَر نَ مٍَسنِي نََش ُل ٍع
ّب عَْل دَُش يّنِي .ْو 12 ْكْن ثِيّرِ تَن نََش كٍِل، عَ عَ ِف هَن فَبُرِ ٍ .يِر عَ نََش عَ قٍلٍن نَ كُي مَتٌٍق رَ، ْكْن عَ مُ ٍسٍس ٌت ٌق َكسَنٍف، عَ َسِش
عَ كُي .عِفٍِل عَ نََش فبِلٍن عَ ْشنِي، عَ كَابَِش نَ ٍق مَ نَشَن َ بَر .رََب

عَِس نُن عَ َبِرّ قْشِر قِرِنِي ندٍٍي
مََرِك ١٢؛ ١٦ ٬ ١٤

13 نَ لْشْي كٍرٍنِي، عَِس َبِرّ قْشِر مِِش قِرِن ندٍٍي نُ نَ َ كِر رَ ِسفٍَق ٍعمَيُِس، تَا َ لَنم نَشَن َ مَكُي َسلَمُ دَرِ رَ كِلٌمّتِرِ ُق نُن كٍرٍن .ْحنْدن 14 ٍع نُ
نَ يّنٍق ْو ٍع ٍ بٌر ّب ِي ٍق بِرِن مَ نَشٍٍي نُ َ بَر .رََب 15 ٍع نُ يّنٍق ْو تّمُي نَّش، عَِس نََش عَ مٌَس ٍع رَ، ٍع بِرِن نََش ِسَف َ كِر كٍرٍن ْشن، 16 ْكْن ٍع
مُ عَ كٌلٌن عَ عَِس نَن عَ .رَ

17 عَِس نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» نُ نَ مُنٍس قَلٍَق َ كِر «ْشن؟ نَ مَشْرِنِي مَ، ٍع نََش َِت كِر رَ، ٍع .ُسننُنِش 18 كٍلٌَث نََش عَ يَاِب، ِع» كٍرٍن نَن
مُ عَ كٌلٌنِش ٍق نَشَن دَنفِِش ِي وََشِت «َسلَمُ؟ دَرِ 19 عَِس نََش عَ مَشْرِن، ُمنٍس» «نِيَِش؟ ٍع نََش دّنتّّف َس عَ ّب ٍق نَشَن عَِس نَسَرّتَِك
.لِِش ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، نَِمْحنّم» ُشنفٍب نَن نُ عَ رَ عَ ّكوَِل ِك مَ نُن عَ َش مٍَسنِي ِك مَ عََل نُن َحمَ .ّب 20 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن مُُش
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َش مَنّفٍي َ بَر عَ َس مِشٍِي بّلّّش، ٍع َش عَ مَِكيِت قَّش ِكيِت رَ، ٍع عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ 21 ْكْن مُُش تَن نَن نُ لَِش عَ رَ، عَ عَ تَن نَن نُ
قَمَ َيَِل عِسِر يَدٍ .شْرّ َس نَ بِرِن ُشن مَ، عَ َش قَّش ِش َسشَن ندٍ نَن ٌت، 22 ْكْن فِّن ندٍٍي نَ مُُش َي مَ، ٍع َ بَر مُُش رَكَاَب ٍع َش دّنتّّف .رَ
ٍع ٌت كُرُن ِسَف رَ فَبُرِ يِرٍ، 23 ٍع مُ عَ قُرٍ ِل .نَا ٍع نََش َق عَ قََل مُُش ّب، عَ مَلٍّك ندٍٍي نَن مِِن ٍع مَ، ٍع عَ قََل ٍع ّب عَ عَِس ّ ِحح نَ عَ .رَ
24 مِِش فبّتٍّي مُُش َي مَ، ٍع قَن نََش ِسَف فَبُرِ يِرٍ، ٍع عَ بِرِن ِل عَْل فِنٍّي عَ مٍَسنِش ِك نَّش، ْكْن ٍع مُ عَ تَن عَِس «.ٌت

25 نَ كُي، عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، «، ٍعٍ وٌ َشِشِل !شْرْْش نَمِْحنمٍّي نَشَن بِرِن مٍَسنِش، وٌ ّ ْبح مُ َ لَم عَ رَ !مَقُرٍن 26 وٌ مُ عَ كٌلٌن عَ ٌق عََل
َش مِِش ُسفَندِِش َش نَ تْورّ ْسْت، عَ َق ٌس عَ َش نْرّ «كُي؟ 27 عَ نََش َق عَ قْْل عَننَِب مُنَس مَ، ْدْش ّ نَمِْحنم بِرِن نَ، عَ َابُيٍي كِت ٍ يِر بِرِن قَسَرِ
ٍع ّب، عَ تَن يّّت َش ٍق مٍَسنِش .دّننَّش

28 ٍع ٌت ّ مَكْر نَ تَا َ لَنم َ ر ٍع نُ ِسفٍَق دّننَّش، عَِس نََش ُل عَْل عَ نُ مَ وَ دَنفٍِق ّن، 29 ْكْن ٍع نََش عَ مَيَندِ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ُل» مُُش
ْشنِي .ّن ُنمَرٍ ن نَ عَ رَ ِي ِك، كْي َحن َ بَر «.ٌس نَ كُي، عَ نََش ٌس ٍع ْشنِي عَ َش ُل .نَا 30 ٍع بِرِن ٌت ْدْش ٍع دّفٍدٍ، عَِس نََش تَاِم تٌنٌف، عَ
تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ عَ عِفِرَ، عَ عَ عِتَشُن ٍع .مَ 31 عَ نََش مَّكنّن ٍع َشِشِل ّب كٍرٍن نَ، ٍع عَ كٌلٌن عَ عَِس نَ عَ رَ، ْكْن عَ مَن نََش لْي ٍع
مَ !يٍن 32 ٍع نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، َع» ٌت نُ َابُي كِت كُي مَ قَسَرِ وٌن ّب َ كِر ْشن، عَ مُ نُ لُِش ّش عَْل عَ ّت نَن شُرُِش وٌن ّ ْبح «كُي؟

33 ٍع نََش كٍِل كٍرٍن نَ، ٍع فبِلٍن .َسلَمُ دَرِ ٍع نََش َس عَِس َبِرّ قْشِر ُق نُن كٍرٍنِيٍي ِل، عَ نُن نَشٍٍي نُ نَ ٍع قْْش رَ، ٍع بِرِن مَلَنِش ٍ يِر .كٍرٍن
34 نٍٍي نََش عَ قََل ٍع ّب، َمِرِف» َ بَر كٍِل قَّش مَ !يَِت عَ َ بَر مِِن ِسمْن «!مَ 35 ٍع قَن نََش دّنتّّف َس نٍٍي ّب ٍق بِرِن مَ نَشٍٍي دَنفِِش َ كِر ْشن،
عَ نُن عَِس مَّكنّن ٍع ّب ِك نَّش عَ ٌت تَاِم َ .عِفِر

عَِس نُن عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن كٍرٍنِي
ُ مَتِي ١٦؛ ٢٨ ٬ ،٢٠ مََرِك ١٤؛ ١٦ ٬ ،١٨ َ يَي ١٩؛ ٢٠ ٬ ،٢٣ تَرُشُي ٦؛ ١ ٬ ٨

36 ٍع ٌت نُ يّنٍق ْو نَ ٍق بِرِن مَ، عَِس يّّت نََش مِِن ٍع مَ، عَ تِِش ٍع .تَِف عَ نََش ٍع ّشيُب، َعَل» َش وٌ ّ ْبح «.َس 37 ٍع ّ ْبح نََش مِِن، ٍع
فَاُش، ِ مَ بَر ٍع نُ عَ َمحْشُنِش تُبَرِ نَن .نَ 38 ْكْن عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ُمنٍق» َ ر وٌ ْكنتْقِلِِش، وٌ ّ ْبح مَن ِسيّكِش؟ 39 وٌ ٱ بّلّشٍّي نُن ٱ َسنيٍِي
مٌَت، وٌ َش عَ كٌلٌن ٱ تَن نَن يَِت عَ .رَ وٌ َش ٱ مَسُُش، وٌ َش ٱ مٌَت، ِ مَ بَر ُسٍب نُن شْرِ مُ نَ تُبَرِ ّب، عَْل وٌ نَشَن َ تٌم ٱ َ م ِي «.ِك 40 عَ ٌت
نَ قََل ٍع ّب، عَ نََش عَ بّلّشٍّي نُن عَ َسنيٍِي مٍَسن ٍع ّب، 41 ْكْن نَ ٍق ّسيوّ نُن كَاّب نُ فٌب ٍع .ّب ٍع ٌت مُ نُ فِّش لَدٍ عَ رَ، عَِس نََش ٍع
مَشْرِن، دٌنٍس» نَ وٌ ِي رَ «ٍب؟ 42 ٍع ٌت يّّش فَنِش ندٍ ٌس عَ ِي، 43 عَ نََش عَ تٌنٌف، عَ عَ دٌن ٍع َي .شْرِ

عَِس تٍٍق ٌكوٍر
ُ مَتِي ١٦؛ ٢٨ ٬ ،٢٠ مََرِك ١٥؛ ١٦ ٬ ٢٠

44 نَ تّمُي، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» نُ نَ وٌ تَِف تّمُي نَّش، ٱ ِي ٍق بِرِن مٍَسن ّن وٌ .ّب ٱ عَ مٍَسن ّن وٌ ّب، َق قََل نَشَن بِرِن ّسبِّش ٱ تَن
مَ ٍق رَ عَننَِب مُنَس َش سّرِّي كُي، عَ نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت كُي، عَ نُن َ يَبُر َ دَوُد كُي، ٌق نَ بِرِن َش َكمَِل «.ّن 45 نَ تّمُي، عَ نََش ٍع َشِشِل
رَِب عَلٌَك ٍع َش َابُيٍي كِت .قَهَامُ 46 عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َع» ّسبِّش ّن، عَ ٌق عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش تْوْر، ٌق عَ مَن َش كٍِل قَّش مَ عَ
ِش َسشَن .ندٍ 47 عَ تَن ِشِل رَ، ٌق ِس بِرِن َش َكوَندِ ّن تُوِب ٍق نُن يُنُِب َشقَرٍِق رَ، قْلٍْق َسلَمُ دَرِ .مَ 48 وٌ تَن َ بَر قِندِ ِي قٍٍي ٍسيدٍٍي .رَ 49 ٱ

بََب نَشَن لَايِدِِش، ٱ نَ َ رَ َسنبَم ّن وٌ .مَ وٌ تَن َش ُل ٍب تَا كُي، هَن ّسنّب َش كٍِل ٌكوٍر فٌرٌٍق وٌ «.مَ
50 نَ َشنِب، عَِس نََش ٍع َشنِن هَن بٍتَنِ ِ بِر َ .ر عَ نََش عَ بّلّّش عٍِت، عَ دَُب ٍع .ّب 51 عَ نُ َ دُبَم ٍع ّب تّمُي نَّش، عَ نََش كٍِل ٍع ُشن، عَ

رٍَت .ٌكوٍر 52 ٍع ٌت ّف عَ ُسيِدِدٍ، ٍع نََش فبِلٍن َسلَمُ دَرِ ّسيوّ ُشنفٍب .كُي 53 ٍع نُ نَ ْ ْمبَنِش هْر كُي تّمُي بِرِن عََل .تَنتُدٍ
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عِنيَِل عَِس عَننَِب َ يَي نَشَن ّسبِّش
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

َابُي كِت نَشَن ِشِل ِعنِيَل» «عَِس، عَ ْدْش نَاِن نَ عَ .رَ ّ نَمِْحنم نَاِن نَن عِنيَِل عَِس َش تَرُشُي ّسّب عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ ٍع ِشِل ّن
مَتِيُ، مَرَِك، لُِك، نُن َ .يَي

عَننَِب مَتِيُ، عَننَِب مَرَِك، نُن عَننَِب لُِك، ٍع عِنيَِل عَِس نَشَن ّسّب، ٍع َ مَنِي ٍع بٌوٍر َ .ر نَ َسشَنِي قِندِِش تَرُشُي نَن نَ، نَشَن عَِس ِ بَر ِك، عَ
ّحرّ ِك، نُن عَ قََش ِك َ مٍَسنم وٌن .ّب عِنيَِل عَِس عَننَِب َ يَي نَشَن ّسّب، نَ قَن عَِس َش تَرُشُي مٍَسنمَ، ْكْن َكوَندِ نَن فٌب عَ .كُي عَ عَِس نَن
َش ٍق تَِف رَبَمَ، عَلٌَك مِشٍِي َش عَ كٌلٌن عَ عَِس قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش يَِت يَِت نَن .نَ

عَننَِب َ يَي عَ َ مٍَسنم َ دُِنح بِرِن ّب عَ عَ َ لَنم وٌن َش َل عَِس رَ، وٌن َش َ دَنشَنِي عَ .مَ نَ مَ قِندِ ِكِس نَن نَ مَ عِبُنَدَ ّب، ِكِس نَشَن مُ َ َكنَم
.عَبَدَن عَننَِب َ يَي مِِش َ ِمَنِيَم رَل ِي َابُي كِت كُي عَلٌَك ٍع نََش ِسيّك عََل َش لَايِدِ َش ٍق .مَ عَِس قِندِِش سّرّّش ُشنفٍب نَن نَ نَشَن َ دُِنح َ .مَ ُشنسَر
وٌن َش نَ كٌلٌن، وٌن َش َل عَ .رَ

عِنيَِل عَِس عَننَِب َ يَي نَشَن ّسبِّش، عَ مَ وَ عَِس تِدٍ نَن مٍَسنٍق وٌن .ّب عَ تَِل يّنِي ْو فبٍفٍب َ رَوَلِم نَ قَلٍَق .رَ عَ عَ َ قَلَم عَ عَِس قِندِِش
مَِعبُنََد » َش نَءِيَلَنِي َ «.ر عَ عَ َ مٍَسنم عَ عَِس لُِش ّن عَْل سٍٍيُشُر » «مَدٌنِي دّ دَنشَنِيَتْيٍي .ّب عَ َعَِس مِسَالِم «نَاّد» نُن «ِكَر» َ .ر عَِس لُِش عَْل
«ٍي» نُن «بَلٌي» مِشٍِي .ّب عَِس مُنَقَنِي فٌب مَ عَدَ .ّب

عََل َش وٌن مَِل نَ كٌلٌنٍق رَ عَلٌَك عَِس َش ٍق َش ُل وٌن ّ ْبح .كُي .عَمَِن
عِنيَِل عَِس

عَننَِب َ يَي نَشَن ّسبِّش
عََل شُي قِندٍِق مَ عِبُنَدَ رَ

1 عَ قْْل قّْل، عََل شُي نُ نَ،
عََل شُي نُ نَ ٍع نُن عََل،
عََل شُي نُ قِندِِش عََل يّّت َكن نَن .نَ
2 َكِب عَ قّْل، عََل نُن عَ شُي نَن نُ عَ .رَ
3 عََل ٍس بِرِن دَاِش عَ تَن نَن َسابُي رَ،
ٍسٍس مُ نَ نَشَن مُ دَاِش عَ تَن َسابُي .رَ
4 مَرَِكِس َ ْستْم عَ تَن نَن نَ،
ِكِس نَشَن قِندِِش نَءِيَلَنِي َ ر مَدٍِي عَدَ .ّب

5 نَ نَءِيَلَنِي َ يَنبَم ِم دِ كُي،
ِم دِ قَن مُ تِن عَ .رَ
6 عََل نََش شّّم ندٍ شّي، نَشَن نُ ِشِل َ .يَي
7 ٍسيدٍ نَن نُ عَ رَ، نَشَن َق ٍسيدٍْحشْيَ بَدٍ نَ نَءِيَلَنِي َش ٍق رَ،
عَلٌَك بِرِن َش َ دَنشَنِي عَ َسابُي .رَ
8 عَ تَن َش مُ قِندِِش نَ نَءِيَلَنِي رَ،
ْكْن عَ تَن َق ّن عَ َش ٍسيدٍ َب نَ نَءِيَلَنِي َش ٍق .رَ
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9 نَشَن قِندِِش نَءِيَلَنِي رَ، نَءِيَلَنِي يَِت نَ عَ رَ،
نَشَن قَمَ َ دُِنح مَ، عَ َش مَدٍِي عَدَ بِرِن .عِيَلَن
10 عََل شُي نََش َسبَِت َ دُِنح .مَ
َ دُِنح دَا عَ تَن نَن َسابُي رَ،
ْكْن َ دُِنح تٌندِ ّن عَ .كٌلٌندٍ
11 عَ َق ّن عَ ْشنِي،
ْكْن عَ َش مِشٍِي مُ عَ .ّسّن رَ
12 ْكْن نَشَن تَن بِرِن عَ ّسّن، رَ ٍع َ دَنشَنِي عَ مَ،
عَ نََش نْي ِق نٍٍي تَن مَ، ٍع َش قِندِ عََل َش دٍِي .رَ
13 نَ مُ كٍِل ٍع بْنسْي َش مَ،
َش نَ مُ قٍَت بّنّد وَْشنِي مَ،
َش نَ مُ مِِش ندٍ وَْشنِي .مَ
عََل يّّت نَن عَ َ نِي ٍع َش ِ بَر عَ نّيّن رَ، ٍع قِندِ عَ َش دٍِي .رَ
14 عََل شُي نََش قِندِ مَ عِبُنَدَ رَ،
عَ َسبَِت مُُش َي .مَ
مُُش َ بَر عَ َش نْرّ ٌت،
عَ بََب نْرّ نَشَن قِِش عَ َش دِ كٍرٍنِي مَ،
َ هِننّنتٍي نُن نْندِ َكمَلِِش نَشَن .ِي
15 َ يَي نََش عَ شُي عٍِت، عَ ٍسيدٍْحشْيَ َب عَ َش ٍق مَ،
ٱ» ِي نَن مَ ٍق مٍَسن وٌ ّب، ٱ ٌت عَ قََل،
نَشَن‹ قَمَ ٱ َشنِب رَ، عَ تِدٍ فٌب ٱ ّب،
ِ مَ بَر ٍينُن ب ٱ تَن َش دَا، عَ تَن نُ «›.نَ
16 وٌن بِرِن َ بَر هِنّن ْسْت عَ َسابُي .رَ
عَ َش هِنّن َ بَر فٌب ّي وٌن ِي .رَ
17 عََل سّرِّي َابُي كِت ِق وٌن مَ عَننَِب مُنَس نَن َسابُي .رَ
عَ َش هِنّن نُن نْندِ تَن قَِش وٌن مَ
عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن َسابُي .رَ
18 َ مَ عَد ٌي مُ نَ نَشَن َ بَر عََل ٌت،
ْكْن عََل َش دِ كٍرٍنِي، نَشَن نَ عَ بََب عََل ّق مَ،
عَ تَن َ بَر عَ .مٍَسن

عَننَِب َ يَي َش ٍسيدٍْحشْيَ
ُ مَتِي ١؛ ٣ ٬ ،١٢ مََرِك ١؛ ١ ٬ ،٨ لُِك ١؛ ٣ ٬ ١٨

19 َ يَي َش ٍسيدٍْحشْيَ نَن .َي َسلَمُ دَرِ يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش سّرّّشدُبٍّي نُن لٍوِ دِ ندٍٍي شّي َ يَي ْشن مَ، ٍع َش عَ مَشْرِن، نٍد» ِع تَن «نَ؟ 20 َ يَي
ُ م تٌندِ ٍع يَابِدٍ، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب عَ قِيّش رَ، َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش مُ ٱ تَن َش «.رَ 21 ٍع مَن نََش عَ مَشْرِن، ِع» َق قِندِِش ندٍ رَ؟



َ يَي 1:51 119 َ يَي 1:22
عَننَِب َ عٍلِي نَن نَ ِع «رَ؟ َ يَي نََش ٍع يَاِب، َعٍد،» َ عٍلِي مُ ٱ «.نَ ٍع نََش عَ مَشْرِن، نَِمْحنّم» نَن ِع رَ مُُش نَشَن مَمٍّق عَ َش «َق؟ َ يَي نََش ٍع
يَاِب، «.َعٍد» 22 نَ كُي، ٍع نََش فبِلٍن عَ مَشْرِن نَ، نٍد» ِع رَ؟ ِع ِع يّّت َمحْشُنِش ندٍ رَ؟ عَ يََب مُُش ّب، مُُش َش َس دّنتّّف َس مُُش
ّشيمٍَي «.ّب

23 َ يَي نََش عَ مٍَسن ٍع ّب عَْل عَ ّسبِّش عَننَِب عٍسَِي َش َابُي كِت كُي ِك نَّش، ٱ» تَن قِندِِش مِِش نَن نَ نَشَن عَ شُي َ عِتٍم فبٍنفبٍرٍنِي مَ، وٌ‹
َ كِر مَتِنِشن مَرِِف «‹!ّب

24 ّسِن قَرِ ندٍ نَشٍٍي نُ َ بَر شّي َ يَي ْشن، 25 ٍع نََش عَ مَشْرِن، َش» ِع مُ قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، ِع مُ قِندِِش َ عٍلِي رَ، ِع مُ قِندِِش
ّ نَمِْحنم َ ر مُُش نَشَن مَمٍّق، ِع َق مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي ْشورَ مُنٍق «رَ؟ 26 َ يَي نََش ٍع يَاِب، ٱ» تَن مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي نَن ْشورَ، ْكْن مِِش كٍرٍن نَ وٌ َي
مَ، وٌ مُ نَشَن .كٌلٌن 27 نَ نَن قَمَ ٱ َشنِب .رَ نَ بِنّي مُ نَ ٱ تَن ِي رَ، ٱ َحن َش عَ َش َسنكِرِ لُوِت يَِت ُلُن «.ق 28 نَ ٍق بِرِن دَنِف بٍتَنِ ّن، يُرُدّن
شُرٍ ِ نَاكِر مَ، َ يَي نُ مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي ْشورَ .دّننَّش

عَِس نَن نَ عََل َش سّرّّش رَ
ُ مَتِي ١٣؛ ٣ ٬ ،١٧ مََرِك ٩؛ ١ ٬ ،١١ لُِك ٢١؛ ٣ ٬ ٢٢

29 نَ كٍُي عَِب، َ يَي نََش عَِس ٌت َق رَ عَ يِرٍ، عَ نََش عَ مٍَسن، َعَل» َش سّرّّش نَن ِي ِك، َ دُِنح َش يُنُِب مَ َشقَرِ نَشَن .نَ 30 ٱ نُ ِي نَن
مَ ٍق مٍَسنٍق وٌ ّب ٱ ٌت عَ قََل، ٱ نَّش، شّّم‹ نَشَن قَمَ ٱ َشنِب رَ، عَ تِدٍ فٌب ٱ ّب، ِ مَ بَر ٍينُن ب ٱ تَن َش دَا، عَ تَن نُ ›.نَ 31 ٱ تَن يَِت مُ نُ نَ
َكنِي كٌلٌن، ْكْن ٱ َق مِشٍِي ُشنشَدٍ ٍي ْشورَ ّن عَلٌَك عَ تَن َش مَّكنّن يِلـَكٍَي َ عِسِر «.ّب

32 َ يَي نََش ٍسيدٍْحشْيَ َب، عَ عَ مٍَسن، ٱ» َ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌت ٌ فٌر رَ كٍلٍِق ٌكوٍر مَ عَْل فَنّب، عَ ْدْش عَ .مَ 33 ٱ تَن يَِت مُ نُ عَ
كٌلٌن، ْكْن عََل نَشَن ٱ شّي مِشٍِي ُشنشَدٍ ٍي ْشورَ، عَ نُ َ بَر عَ مٍَسن ٱ ّب، ِع‹ ٱ َشِشِل ّسنِيّنِش َ تٌم ٌ فٌر رَ نَشَن مَ، عَ ُل عَ مَ، نَ َكنِي نَن ٱ َشِشِل
ّسنِيّنِش ٌ مَ رَفٌر مِشٍِي ‹.مَ 34 ٱ تَن َ بَر عَ .ٌت ٱ َ بَر قِندِ ٍسيدٍ رَ عَ عََل َش دِ نَن عَ «.رَ

عَِس َبِرّ قْشِر ِسنٍفٍي
35 نَ كٍُي عَِب، َ يَي مَن نُ نَ نَا، عَ نُن عَ َبِرّ قْشِر مِِش .قِرِن 36 َ يَي ٌت عَِس ٌت دَنِف رَ، عَ نََش عَ مٍَسن، َعَل» َش سّرّّش نَن ِي «!ِك

37 عَ َبِرّ قْشِر قِرِنِيٍي ٌت عَ شُي مّ، ٍع نََش َ بِر عَِس قْْش .رَ 38 عَِس ٌت عَ ٌكٍب رٌَت، عَ نََش ٍع ٌت عَ قْْش رَ، عَ نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» مُنٍس
«قٍنٍق؟ ٍع قَن نََش عَ يَاِب، َربُِن،» ِع يِفِيَِش «مِندٍن؟ ٍع ٌت عَ ِشِل ،«َربُِن» نَ نَن قَلَِش ٍع َش شُي .«ْمْشكََر » 39 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب،
ٌون» شّي، وٌ َش َس نَ «.كٌلٌن ُنمَرٍ ن تّمُي نَن نُ عَ .رَ ٍع نََش ِسَف نَ يِرٍ كٌلٌندٍ، ٍع َق ُل عَِس ّق .مَ

40 ِسمْن ثِيّرِ َ ُشني عَندٍِر نُ نَ نَ مِِش قِرِنِيٍي َي مَ، نَشٍٍي َ يَي َش مٍَسنِي مّ، ٍع َق َ بِر عَِس قْْش .رَ 41 عَ نََش ِسَف عَ تَارَ ٍ يِر كٍرٍن نَ، عَ عَ
قََل عَ ّب، ُمُش» َ بَر عَل ُ مَِسيه «!ٌت نَ نَن قَلَِش ٍع َش شُي، َعَل» َش مِِش .«ُسفَندِِش 42 عَندٍِر نََش ثِيّرِ َشنِن عَِس .يِرٍ عَِس ٌت عَ ٌت،
عَ نََش عَ قََل عَ ّب، يُنَُس» َش دِ ِسمْن نَن ِع رَ، ْكْن ِع ِشِل قَمَ َلَدٍ ق ٍكقَِس، نَ نَن نَ ِك ‹ثِيّرِ،‹ نَشَن مَ وَ عَ قَلٍَق «.‹قَنٍي›

43 نَ كٍُي عَِب، عَِس نََش نَّت تٌنٌف عَ َش ِسَف .فَلٍِل عَ ٌت قِلُِث ٌت، عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ِبَر» ٱ قْْش «.رَ 44 قِلُِث، عَندٍِر، نُن ثِيّرِ
بِرِن قِندِ بٍتٍسَيِدَكٍَي نَن .نَ 45 قِلُِث نََش ِسَف نَتَنَيِّل يِرٍ، عَ عَ قََل عَ ّب، ِمِش» نَشَن مَ ٍق قَلَِش مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت كُي، مُُش َ بَر عَ
.ٌت عَِس نَسَرّتَِك نَن عَ رَ، يُسُُق َش «!دِ 46 نَتَنَيِّل نََش عَ مَشْرِن، ٍق» قَنِي ندٍ َ ْنم مِنِدٍ «نَسَرِّت؟ قِلُِث نََش عَ يَاِب، َق،» ِع يّّت يَِت َش
عَ «.ٌت 47 عَِس ٌت نَتَنَيِّل ٌت َق رَ، عَ نََش عَ قََل عَ َش ٍق رَ، ِعِسَرِيلََك» يَِت نَن ِي ِك، مَءِقَُي ٌي مُ نَ نَشَن ّ ْبح «!مَ 48 نَتَنَيِّل نََش عَ
مَشْرِن، ِع» ٱ كٌلٌنِش «دِ؟ عَِس نََش عَ يَاِب، ٍبينُن» قِلُِث َش ِع ِشِل، ِع ٌت نُ شْرّ بِِل بُن مَ، ٱ تَن ِع ٌت «.ّن 49 نَتَنَيِّل نََش عَ قََل عَ
ّب، ْمْش،كََر » ِع تَن قِندِِش عََل َش دِ يَِت نَن !نَ َيَِل عِسِر مَنّف نَن ِع «!رَ 50 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» ٌت عَ قَلَِش، عَ ٱ ِع ٌت ّن
شْرّ بِِل بُن مَ، ِع لَِش ٱ نَ نَ ٍق نَن مَ؟ ِع ٍق فبّتٍّي َ تٌم ّن نَشٍٍي دَنِف نَ «.رَ 51 عَ مَن نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، وٌ
قَمَ ّن ٌكوٍر تٌدٍ، عَ رَبِِش، عََل َش ـٍكٍّي مَل نُ ٍت ٍع نُ ٌ فٌر مَ عَدَ َش دِ «.مَ
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قُتِشِرِ ُشلُنِي
1 نَ ِش َسشَن ندٍ مَ، قُتِشِرِ ُشلُنِي ندٍ نََش رََب كَانَ، نَشَن نَ فَلٍِل بِْش .مَ عَِس نَف نُ نَ نَ ُشلُن مِشٍِي َي .مَ 2 عَِس قَن نُ ِشلِِش نَا، عَ

نُن عَ َبِرٍّي .قْشِر 3 ّوِن ٌت ْحن، عَِس نَف نََش عَ قََل عَ ّب، ّوِن» َ بَر ْحن ِي مِشٍِي ِي «.رَ 4 عَِس نََش عَ مَشْرِن، ٱ» نَف، ِع مَ وَ مُنٍس
ْشن مَ ٱ نَ؟ ٱ َ م وََشِت مُ نُ عَ ِل «.ِسندٍن 5 عَ نَف نََش عَ قََل بَنِش ٌكنيٍِي ّب، َع» نَ نَشَن ٌي قََل وٌ ّب، وٌ عَ «.رََب

6 ّ ّقح ٍسننِ فّّم دَاِش نُ نَ مّننِ، نَشٍٍي رَقٍمَ ٍي رَ يُوِقٍِي ٍع يّّت َ رَ ّسنِيّنم نَشَن .نَ ِ لِتِر تٌنٌف ٌسلٌمَسَشَن هَن لِتِرِ كّمّ ْمْشّحن َنُ ْنم َسدٍ ّ ّقح كٍرٍن .كُي
7 عَِس نََش عَ قََل ٌكنيٍِي ّب، ٌو» ِي ّقحٍّي رٍَق ٍي «.رَ ٍع نََش ٍع بِرِن نٍَق .تَُث 8 عَ مَن نََش عَ قََل ٍع ّب، يَكِْس،» وٌ عَ ندٍ َب، وٌ عَ َشنِن
ُشلُن ُشنِي ْشن «.مَ ٍع نََش نَ قَن .نََب 9 ُشلُن ُشنِي ٌت نَ ٍي مِن عَِس نُ َ بَر نَشَن مَقِندِ ّوِن رَ، عَ مُ نُ عَ كٍلِدٍ كٌلٌن، ْكْن ٌكنِي نَشٍٍي ٍي
بَِش، نٍٍي تَن عَ .كٌلٌن عَ ٌت عَ مِن، عَ نََش فِنّقٍنِي ِشِل، 10 عَ عَ قََل عَ ّب، ُشلُن» َكنِي بِرِن ّوِن قَنِي نَن ِسنٍف مِنِمَ، رَ مِشٍِي نَ ِسيِس، ٍع
َق ّوِن فبّّت .مِِن رَ ْكْن ِع تَن َ بَر ّوِن قَنِي رَفََت هَن ِي «!تّمُي

11 نَ نََش قِندِ عَِس َش تْنشُمَ ِسنٍف .رَ عَ عَ رََب كَانَ ّن، فَلٍِل بِْش .مَ نَ ٍق كُي، عَ عَ َش نْرّ نَن مَّكنّن، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش َل عَ .رَ
12 نَ َشنِب، عَ نََش َس ٌ فٌر َكثّرّنَمُ، عَ نُن عَ نَف، عَ ُشنيٍَي، نُن عَ َبِرٍّي .قْشِر ٍع نََش َس ِش ندٍٍي رَدَنِف .نَا

عَِس ُلٍّي ي كٍرٍِق ْ ْمبَنِش هْر كُي
ُ مَتِي ١٢؛ ٢١ ٬ ،١٣ مََرِك ١٥؛ ١١ ٬ ،١٧ لُِك ٤٥؛ ١٩ ٬ ٤٦

13 يُوِقٍِي َش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل ٌت مَكْرّ، عَِس نََش ٍت .َسلَمُ دَرِ 14 عَ نََش َس ِل، ِنٍف، ن يّشّي، نُن فَنّب مَتٍِي نُ نَ ْ ْمبَنِش هْر يِرٍ، ْكبِرِ
مَسَرٍّي قَن نُ ْدْشِش .نَا 15 عَِس نََش لُوِت ندٍٍي يَءِلَن لُشُِسنِي رَ، عَ ُلٍّي ي بِرِن ِ كٍر ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ نُن ٍع َش ِنٍفٍي ن نُن .يّّشيٍي عَ نََش ْكبِرِ
مَسَرٍّي َش ْكبِرِ رَيٍنٍسن بِْش، عَ ٍع َش تٍيبِلٍِي َ َبِر .ر 16 عَ نََش عَ قََل فَنّب مَتٍِي قَن ّب، ٌو» يٍٍي تٌنٌف !ٍب وٌ َب ٱ بََب َش بَنِش قِندٍِق مَِكِت
«!رَ 17 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش رَُت نَ َابُي كِت ّسبِّل مَ نَشَن عَ قَلَمَ، َشنُنٍتَي» َ بَر فٌب ّي ٱ ّ ْبح كُي ِع َش بَنِش َش ٍق «.رَ

18 نَ كُي، يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش عَ مَشْرِن، ِع» َ تْنشُم مَكَابَِش مُندُن َ نَبَم نَشَن عَ َ مٍَسنم مُُش ّب عَ عَ لَن ِع َش ِي ْموِل «رََب؟ 19 عَِس نََش
ٍع يَاِب، ٌو» ِي ْ ْمبَنِش هْر َ َبِر .ر ِش َسشَن بُن مَ ٱ تَن عَ َ «.رَكٍلِم 20 يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش عَ قََل، ِي» ْ ْمبَنِش هْر نَشَن تِِش ّح تٌنٌف نَاِن نُن ٍسننِ
بُن مَ، ِع تَن نَ َ رَكٍلِم ّن ِش َسشَن بُن «مَ؟ 21 ْكْن عَِس ٌت ْ ْمبَنِش هْر َش ٍق قََل، تَاِل يّنِي ْو نَن نُ عَ .رَ عَ نُ عَ قٍَت نَن مَ ٍق .قَلٍَق 22 عَ
ٌت كٍِل قَّش مَ، عَ َبِرٍّي قْشِر نََش رَُت عَ َش يّنِي ْو .مَ نَ كُي، ٍع نََش َل َابُي كِت شُي رَ، ٍع نََش َل عَِس شُي .رَ

23 عَِس ٌت نُ نَ َسلَمُ، دَرِ َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل وََشِت، مِِش فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَ مَ ٍع ٌت تْنشُمَ مَكَابَشٍِي ٌت، عَ نُ نَشٍٍي َ .رَبَم 24 ْكْن
عَِس مُ نُ َ لَم ٍع رَ، ِ مَ بَر عَ نُ مَدِ عَدَ بِرِن .كٌلٌن 25 عَ هَِي ٌي مُ نُ عَ مَ، مِِش ٌي َش مَ عِبُنَدَ َش ٍق قََل عَ ّب، ِ مَ بَر عَ تَن نُ مَدِ عَدَ ّ ْبح .كٌلٌن

3
عَِس نُن مُ نِكٌٍد َش سُمُنِي

1 يُوِِق ُكنتِِف ندٍ نُ نَ ّسنٍِي قَرِ َي مَ، نَشَن ِشِل .مُ نِكٌٍد 2 عَ نََش ِسَف عَِس ْشن مَ كْي رَ، عَ عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » مُُش عَ كٌلٌن
َ ْمْش كَر نَن ِع رَ عََل نَشَن .ّشيِش ِع تْنشُمَ مَكَابَِش نَشٍٍي رَبٍَق، مِِش ٌي مُ َ ْنم ٍع َبَدٍ ر َش عَ َكنِي نُن عََل َش مُ عَ «.رَ

3 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٱ» َش نْندِ يَِت قََل ِع ّب، َش مِِش مُ ِ بَر عَ نّيّن رَ، عَ مُ َ ْنم ٌسدٍ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ 4 مُ نِكٌٍد نََش عَ
مَشْرِن، ِمِش» ْمِش َ ْنم فبِلٍندٍ عَ نَف تّيّف، عَ مَن فبِلٍن ِ بَر «رَ؟ 5 عَِس نََش عَ يَاِب، َع» نْندِ ِع مَ ٱ َش عَ قََل ِع ّب، َش مِِش مُ ِ بَر عَ نّيّن
رَ، ٍي نُن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، عَ مُ َ ْنم ٌسدٍ عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن «.مَ
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6 َقٍت» بّنّد نَن مِِش قٍَت بّنّد ِ .مَ بَر ْكْن مِِش َشِشِل تَن ِ مَ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن َسابُي .رَ 7 ٱ ٌت عَ قَلَِش ِع ّب عَ ٌق وٌ َش ِ بَر عَ نّيّن

رَ، نَ نََش ِع .تّرّنَن 8 قٌٍي َ مِنِم عَ نَ وَ مِنٍِق دّدّ ِ بِر َ .ر ِع عَ شُي نَن مّمَ، ْكْن ِع مُ عَ كٍلِدٍ كٌلٌن، ِع مُ عَ ِسفَدٍ قَن .كٌلٌن مِِش نَ ِ بَر عَ نّيّن َ ر عََل
َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، عَ َ لُم نَ ِك «.ّن

9 مُ نِكٌٍد نََش عَ مَشْرِن، َن» َ رَبَم «دِ؟ 10 عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَشَن قِندِِش َيَِل عِسِر َ ْمْش كَر ُشنفٍب رَ، ِع مُ نَ كٌلٌن؟ 11 ٱ َش
نْندِ يَِت قََل ِع ّب، مُُش قٍٍي نَن َ قَلَم مُُش نَشٍٍي .كٌلٌن مُُش مَن قٍٍي نَن ٍسيدٍ َ بَم مُُش نَشٍٍي تٌِش، ْكْن وٌ َ بَر تٌندِ مُُش َش ٍسيدٍْحشْيَ .رَ 12 َش
وٌ مُ َل ٱ شُي رَ، ٱ ٌت ِي َ دُِنح قٍٍي قَلٍَق وٌ ّب، َش ٱ َس يَننَ عَرِ قٍٍي نَن قََل وٌ ّب، وٌ َ لَم عَ رَ دِ؟ 13 مِِش ٌي مُ نُ ٍت يَننَ، عَرِ ٌق مَ عَدَ َش دِ
نَشَن كٍلِِش يَننَ «.عَرِ

14 َعننَِب» مُنَس ٌت نُ نَ فبٍنفبٍرٍنِي مَ، عَ نََش بِْشمٍَس مِسَاِل ندٍ يَءِلَن وٍُر فبٍيِل رَ، عَ عَ عٍِت وُرِ كٍُي .مَ َ مَ عَد َش دِ قَن َ لَنم عَ َش عٍِت
وُرِ ْكن نَ نَ ِك ّن، 15 عَلٌَك نَشَن ٌي َ دَنشَنِي عَ مَ، نَ َكنِي َش ِكِس ْسْت نَشَن مُ َ ْحنم .عَبَدَن 16 عََل َ دُِنح َشُن ّن هَن عَ نََش عَ َش دِ
كٍرٍنِي ِق، عَلٌَك مِِش ٌي نَشَن نَ َ دَنشَنِي عَ مَ، عَ نََش لْي، عَ َش ِكِس ّن .عَبَدَن 17 عََل مُ عَ َش دِ شّي َ دُِنح َش رَتْندٍ، عَ عَ شّي ّن عَ َش
َق َ دُِنح .رَِكِس 18 نَشَن ٌي نَ َ دَنشَنِي عَ مَ، ِكيِت مُ َ َكنَم نَ َكنِي رَ، ْكْن نَشَن ٌي مُ َ دَنشَنِي عَ مَ، ِكيِت َحن َ بَر ّف َكنَدٍ نَ َكنِي رَ، ِ مَ بَر عَ
مُ دَنشَنِيَِش عََل َش دِ كٍرٍنِي .مَ 19 ِكيِت نَن َي؛ عََل َش نَءِيَلَنِي َ بَر َق دُِنحَ، ْكْن ِم دِ رَقَن مَدٍِي عَدَ مَ دَنِف نَ نَءِيَلَنِي رَ، ِ مَ بَر ٍع ّكوَِل مُ .قَن
20 نَءِيَلَنِي ُ م رَقَن ٍق ٌكِب رََب ٌي .مَ ٍع مُ َ مِنِم نَءِيَلَنِي مَ، ٍع َش وَِل ٌكبٍِي نََش َق َس ّكّن .مَ 21 ْكْن نَشَن ٌي مَ ّحرّ عََل َش نْندِ مَ، عَ تَن
َ مِنِم نَءِيَلَنِي مَ، عَلٌَك عََل وَْشنٍق ٍع نَشَن نَبٍَق، نَ َش َس ّكّن «.مَ

عَننَِب َ يَي ٍسيدٍ بٍَق عَِس َش ٍق رَ
22 نَ َشنِب، عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش كٍِل َسلَمُ دَرِ ٍع ٌس يُدََي بِْش .مَ عَِس نََش وََشِت ندٍ رََب مّننِ عَ نُن عَ َبِرٍّي، قْشِر ٍع نُ مِشٍِي

ُشنشَمَ ٍي .ْشورَ 23 َ يَي قَن نُ مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي ْشورَ عٍنٌن ّن، َسلِمٌن ّق مَ، ِ مَ بَر ٍي فبٍفٍب نُ نَ .نَا مِشٍِي نُ ِسفَمَ عَ ْشن، عَ تَن نُ ٍع ُشنَش ٍي
.ْشورَ 24 عَ عَ لِِش نَ تّمُي، عَ مُ نُ َسِش فٍيِل .ِسندٍن

25 لْْش ندٍ، يّنِي ْو نََش مِِن َ يَي َبِرٍّي قْشِر نُن يُوِِق ندٍ تَِف ّسنِيّنِي مَرَ َش ٍق .رَ 26 ٍع نََش ِسَف َ يَي يِرٍ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ْمْش،كََر » وٌ نُن شّّم
نَشَن نُ عَ رَ يُرُدّن ِ نَاكِر مَ، ِع َ بَر نَشَن مَ ٍق ٍسيدٍ َب، عَ نَ مِشٍِي ُشنشٍَق ٍي .ْشورَ بِرِن نَ ِسفٍَق عَ «.يِرٍ 27 َ يَي نََش ٍع يَاِب، ِمِش» ُ م قٍٍق ْستْمَ،
ٌق عََل نَ نَشَن ِق عَ .مَ 28 وٌ تَن يَِت َ بَر قِندِ ٱ َ م ٍسيدٍٍي رَ، عَ ٱ عَ مٍَسن ّن، ‹ٱ تَن َش مُ قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش .رَ ٱ ّشيِش عَ َي رَ
›.ّن 29 شّّم نَشَن فِّن قٍنِش، عَ تَن نَن مَ قِندِ فِّن َكنِي .رَ عَ دّقَنبٌوٍر تَن َ لُم عَ ّق مَ ّن، عَ عَ تُِل مَِت عَ رَ حّلِّشنِي .كُي ٱ تَن َ لُم نَ ِك ّن عَِس
.ّب ٱ َ م ّسيوّ َ بَر .َكمَِل 30 ٌق عَِس َش ٍق َش عٍِت ّن، ٱ فٍب َش ٌ «.عِفٌر

31 نََشن» كٍلِِش ٌكوٍر، عَ تَن دَنِف بِرِن .نَ نَشَن كٍلِِش َ دُِنح مَ، َ دُِنح مِِش نَن عَ رَ نَشَن َ يّنم ْو عَ َ دُِنح ِك مَ، ْكْن نَشَن تَن كٍلِِش يَننَ، عَرِ
عَ تَن دَنِف بِرِن .نَ 32 عَ تَن ٍق نَن ٍسيدٍ بَمَ، عَ َ بَر نَشَن ٌت، عَ مَن َ بَر نَشَن مّ، ْكْن مِِش ٌي مُ َ لَم عَ َش ٍسيدٍْحشْيَ .رَ 33 مِِش نَشَن َ لَم نَ
ٍسيدٍْحشْيَ رَ، عَ َ بَر عَ كٌلٌن عَ عََل نْندِ نَن َ .قَلَم 34 عََل َش َ ّشير عََل َش مٍَسنِي نَن ِتمَ، ِ مَ بَر عَ َكمَلِِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .رَ 35 بََب عََل عَ َش
دِ َشنُِش ّن، عَ ٍق بِرِن َس عَ .بّلّّش 36 نَشَن نَ َ دَنشَنِي عََل َش دِ مَ، عَ َ بَر عَبَدَن ِكِس .ْسْت ْكْن نَشَن نَ عََل َش دِ شُي مَتَندِ، نَ َكنِي تَن
مُ .ِكسِمَ عََل َش ْشّن نَن َ مَ بِر عَ قْْش «.رَ

4
سَمَرِ فِّن ندٍ نُن سَمَرِكٍَي دَنشَنِيٍَق عَِس مَ

1 عَِس نََش عَ كٌلٌن عَ ّسنٍِي قَرِ َ بَر عَ مّ، عَ َبِرٍّي قْشِر نَ يٍَق، وُ عَ مَن نَ مِشٍِي ُشنشٍَق ٍي ْشورَ دَنِف َ يَي .رَ 2 ْكْن عَ َق ِل عَِس يّّت َش مُ
نُ مِشٍِي ُشنشَمَ ٍي ْشورَ، عَ َبِرٍّي قْشِر نَن نُ عَ َ .رَبَم 3 عَِس ٌت رَكٌلٌن نَ ٍق مَ، عَ نََش كٍِل يُدََي، عَ فبِلٍن فَلٍِل بِْش .مَ
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4 نَ ِيَاِس ب كُي، عَ نُ لَن عَ َش سَمَرِ بِْش عِفِرِ ِسفٍَق رَ .فَلٍِل 5 عَ نََش سَمَرِ تَا ندٍ ِل نَشَن ِشِل ُسكَرُ، دّننَّش ّ مَكْر ّش رَ، يُوِقٍِي بٍنَب يَشَُب نَشَن

ِق عَ َش دِ يُسُُق .مَ 6 يَشَُب َش ْكلْنِي نَ مّننِ .ّن عَِس ٌت نُ َ بَر تَفَن عَ َش ِيَاِس ب كُي، عَ نََش عَ ٌ مَفٌر نَ ْكلْن دّ .رَ يَنِي تَِف نَن نُ عَ .رَ
7 سَمَرِ فِّن ندٍ ٌت َق ٍي بَدٍ، عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» ِك ٍي، ٱ َش عَ «.مِن 8 عَ عَ لِِش عَِس َبِرٍّي قْشِر نُ َ بَر ِسَف دٌنٍس سَرَدٍ تَا .كُي

9 فِّن نََش عَ قََل عَِس ّب، ِع» تَن يُوِِق، ٱ تَن سَمَرِ .فِّن ِع ٱ َ مَشْرِنم ٍي مِن دَاِش مَ مُنٍق «رَ؟ فِّن نَ قََل ّن ِ مَ بَر يُوِقٍِي نُن سَمَرِكٍَي مُ ٍسٍس
َ مَ مَسَر ٍع بٌرٍ .تَِف 10 عَِس نََش عَ قََل، َش» ِع َس عَ كٌلٌن نُ، عََل مَ وَ ِع ِكٍق نَشَن نَ، ِع تَن نَن عَ َ مَكُلَم ِكِس ٍي رَ نُ، عَ َق نَ ِق ِع
.مَ َش ِع َس عَ كٌلٌن نُ مِِش نَشَن عَ قَلٍَق ِع ّب ِي ِك، ‹ٱ ِك ٍي ›رَ، ِع تَن قَن عَ َ مَكُلَم ّن ٍي رَ نُ نَشَن ِع «.رَِكسِمَ 11 فِّن نََش عَ مَشْرِن،
ٱ» َب، ٍي بٍَس ٌي مُ ِع ِي رَ، ِي ْكلْنِي قَن .تِلِن ِع َق نَ ِكِس ٍي َ ْستْم مِندٍن؟ 12 كَ ِع تَن دَنِف مُُش بٍنَب يَشَُب رَ؟ عَ تَن نَن ِي ْكلْنِي
ِق مُُش .مَ عَ تَن يّّت َ بَر عَ ٍي مِن، عَ نُن عَ َش دٍِي، عَ نُن عَ َش «.فْورّ 13 عَِس نََش عَ يَاِب، نََشن» ٌي ِي ْكلْن ٍي مِن، ٍي ْشِل مَن
َ فبِلٍنم عَ ُسُش .رَ 14 ْكْن نَشَن ٍي َ مِنم ٱ نَشَن قِمَ عَ مَ، ٍي ْشِل مُ عَ ُسشُمَ .ْسنْن نَ ٍي مَ قِندِ دُلٌنِي نَن نَ عَ ّ ْبح مَ، عَ فٌب عَ ِع، عَ قِندِ عَبَدَن
ِكِس «.رَ 15 فِّن نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» َب، نَ ٍي ِق ٱ مَ، عَلٌَك ٍي ْشِل نََش ٱ ُسُش، ٱ نََش َق ٍي بَدٍ «.ْسنْن

16 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِسَف» ِع َس ِع َش ْمرِ ِشِل، وٌ َق «.ٍب 17 فِّن نََش عَ يَاِب، ٱ» ُ م ْدْشِش شّّم «.ْشن عَِس نََش عَ قََل،
ِع» نْندِ نَن قَلَِش، عَ ِع مُ ْدْشِش شّّم .ْشن 18 ِع َ بَر ْدْش شّّم ُسوِل بِرِن ْشن مَ، ِع مَن نُن شّّم نَشَن عَ رَ ِي تّمُي، قُِت مُ وٌ .تَِف نَ تَن، ِع
نْندِ نَن «.قَلَِش

19 فِّن نََش عَ قََل عَِس ّب، َعَو،» ٱ َ بَر عَ كٌلٌن َق، عَ ّ نَمِْحنم نَن نَ ِع .رَ 20 مُُش بٍنبٍَي عََل بَُت ِي َ فٍي نَن قَرِ، ْكْن وٌ تَن يُوِقٍِي عَ َ قَلَم عَ ٌق
عََل َش بَُت َسلَمُ دَرِ «.ّن 21 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» َ م دِ، ِع َش َل ٱ نَ، وََشِت نَ قٍَق بََب عََل مُ َ بَتُم ِي َ فٍي مَ، عَ مُ َ بَتُم َسلَمُ دَرِ .قَن
22 وٌ تَن سَمَرِكٍَي، وٌ َسلِمَ، ْكْن وٌ مُ عََل .كٌلٌن مُُش تَن يُوِقٍِي، مُُش َسلِمَ، مُُش مَن عََل كٌلٌن، ِ مَ بَر عََل َش ِكِس َ قَتَنم يُوِقٍِي نَن .نَ 23 ْكْن
وََشِت نَ قٍَق، عَ َحن َ بَر عَ ِل، بََب عََل بَتُلٍَي عَ َ بَتُم عَ نْندِ ِك مَ ٍع َشِشِل قِيّش نَن .نَ بََب عََل مَ وَ نَ بَتَُل ْمولٍِي نَن ْشن .مَ 24 عََل قِندِِش
َشِشِل نَن .نَ عَ بَتُلٍَي لَن ّن ٍع َش عَ بَُت ٍع َشِشِل قِيّش نَن نَ عَ نْندِ ِك «.مَ

25 فِّن نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» عَ كٌلٌن عَ عَل ُ مَِسيه قٍَق، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش عَ تَن نَ َق، عَ ٍق بِرِن تَِف َ رَبَم ّن وٌن «.ّب 26 عَِس
نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» تَن نَن نَ رَ، ٱ تَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن يّنٍق ْو ِع ّب ِي «.ِك

27 عَِس َبِرٍّي قْشِر ٌت عَِس ِل، عَ نَ يّنٍق ْو نَ فِّن رَ، ٍع دّ نََش عِشَرَ، ْكْن ٍع مُ عَ مَشْرِن، ِع» مَ وَ مُنٍس «ْشن َش نَ مُ عَ رَ ٌو» نَ مُنٍس
«قَلٍَق؟

28 فِّن نََش عَ َش ّ ّقح ُل نَا، عَ ِسَف تَا كُي، عَ َس عَ قََل مِشٍِي ّب، 29 ٌو» .َق وٌ َش شّّم ندٍ مٌَت نَشَن َ بَر ٱ َ م ّكوَِل بِرِن قََل ٱ ّب، عَ مُ ٱ

.كٌلٌن عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ عَ رَ َب، «كَ؟ 30 نَ كُي، تَاكٍَي نََش مِِن ِسفٍَق رَ عَِس .يِرٍ
31 نَ وََشِت بُن مَ، عَِس َبِرٍّي قْشِر نُ يّنٍق ْو عَ ّب، ٍع عَ قََل، ْمْش،كََر » ِع «.دٍّف 32 ْكْن عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، بَلٌي» نَ ٱ تَن ِي

رَ، وٌ تَن مُ نَشَن «.كٌلٌن 33 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ٍث،» مِِش ندٍ نَن قَِش دٌنٍس رَ عَ ْشن مَ «َب؟ 34 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ»

تَن مَ َلٌي ب قِندِِش ٱ َ ّشيم وَْشنٍق رَبٍَق نَن نَ، ٱ َش عَ َش وَِل رََكمَِل عَ َ بَر نَشَن ٌس ٱ .ِي 35 وٌ تَن مُ عَ َ قَلَم ّش، كٍِك‹ نَاِن نَن لُِش ٍينُن ب ّش
َشّب َش عَ ؟‹ِل ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ وٌ َي ِسَف، رَ وٌ شٍّي مٌَت، ٍع رَفبٍيلِِش ِك .نَّش ّش َشَب تّمُي َ بَر عَ .ِل 36 ّش َشّب َحن َ بَر عَ َش وَِل
سَرٍ ْسْت .قْْل عَ َش وَِل عَ َ نِيَم ّن مِِش َش ِكِس ْسْت .عَبَدَن نَ كُي، نَشَن ّش َ ِبم نُن نَشَن ّش َشبَمَ، ٍع بِرِن َ لُم ّسيوّ كٍرٍن .ّن 37 ِي مٍَسنِي
قِندِِش نْندِ نَن نَ، مِِش› ندٍ ّش فَرَنسَنمَ، فبّّت عَ َ ‹.َشبَم 38 ٱ تَن وٌ ّشيِش ّش َشبَدٍ ّن، وٌ مُ نَشَن .نَوَلِِش مِِش فبّتٍّي نَن وَلِِش، ْكْن وٌ تَن نَن
ٍع َش وَِل رَْحنِي َ «.تٌم

39 َ سَمَرِك نَشٍٍي نُ َسبَتِِش نَ تَا كُي، ٍع فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَِس مَ نَ فِّن َش ٍسيدٍْحشْيَ َش ٍق رَ، عَ ٌت عَ قََل، ٱ» َ بَر ّكوَِل نَشَن بِرِن نََب،
عَ َ بَر عَ بِرِن تَِف رََب ٱ «.ّب 40 نَ كُي، سَمَرِكٍَي ٌت َق عَِس يِرٍ، ٍع نََش عَ مَيَندِ عَ َش ُل ٍع .ْشنِي عَِس نََش ِش قِرِن نََب .نَا 41 مِِش
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فبٍفٍب مَن نََش َ دَنشَنِي عَ َش مٍَسنِي َسابُي .رَ 42 ٍع نََش عَ قََل نَ فِّن ّب، ِسنٍف» مُُش نُ دَنشَنِيَِش ِع تَن نَن َش يّنِي ْو َش ٍق رَ، ْكْن
يَْكِس مُُش تَن يّّت َ بَر عَ شُي .مّ مُُش َ بَر عَ كٌلٌن َق، عَ ِي قِندِِش َ دُِنح رَِكسِمَ نَن يَِت «.رَ

عَِس شّّم ندٍ َش دِ َلَنٍق ي َ ر
43 نَ ِش قِرِن دَنِف َشنِب، عَِس نََش كٍِل نَا، عَ ِسَف فَلٍِل، 44 ِ مَ بَر عَ تَن يَِت عَ عَ مٍَسن ّن عَ ّ نَمِْحنم ٍسٍس ٌي مُ َ ِنيَم ب عَ .ْشنِي 45 عَ

ٌت ٌس فَلٍِل، نَاكٍَي نََش عَ ّسّن رَ عَ قَنِي رَ، ِ مَ بَر ٍع قَن نُ َ بَر َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل رََب َسلَمُ، دَرِ ٍع عَ َش كَابَنَكٌي ٌت، عَ نَشٍٍي رََب .نَا
46 نَ كُي، عَِس مَن نََش ٌس كَانَ، فَلٍِل بِْش مَ، عَ ٍي مَقِندِ ّوِن رَ .دّننَّش مَنّف َش وَلِّك ُشنفٍب ندٍ نُ نَ نَا، نَشَن َش دِ نُ قُرَِش

ُ .َكثّرّنَم 47 عَ ٌت عَ مّ عَ عَِس َ بَر َق فَلٍِل كٍلٍِق يُدََي، عَ نََش ِسَف عَ يِرٍ، عَ عَ مَشَندِ عَ َش َق عَ َش دِ شّّم َلَن ي َ ر نَشَن نُ َسِش سَيَ قُرٍ .مَ
48 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٌو» تَن مُ َ دَنشَنِيَم قٍوٌ، ٌق وٌ تْنشُمٍَي نُن كَابَنَكٌي «!ٌت 49 مَنّف َش وَلِّك نََش عَ مَيَندِ، َمِرِف،» تَُل ٱ ْشنِي ٍينُن ب ٱ

َ م دِ َش «!قََش 50 عَِس نََش عَ يَاِب، ِسَف،» ِع َش دِ َ بَر «.ِكِس نَ وَلِّك نََش َل عَِس َش مٍَسنِي رَ، عَ نََش .ِسَف 51 عَ نُ نَ فبِلٍنٍق
تّمُي نَّش، عَ َش ٌكنيٍِي نََش عَ رَلَن، ٍع عَ قََل عَ ّب، ِع» َش دِ َ بَر «!ِكِس 52 عَ قَن نََش ٍع مَشْرِن، َع» قَِس مُن «تّمُي؟ ٍع نََش عَ يَاِب،
َع» قٍَت ِشنبٍلِِش ٌ شٌر يَنِي تَِف «.ْحنْدن 53 نَ دِ بََب نََش عَ كٌلٌن عَ َش دِ َلَن ي قْْل َكِب عَِس عَ قََل عَ ّب تّمُي نَّش، ِع» َش دِ َ بَر «.ِكِس
نَ نَن عَ رَ، نَ شّّم نُن عَ َش دٍنبَيَ بِرِن نََش َ دَنشَنِي عَِس .مَ

54 نَ نََش قِندِ عَِس َش تْنشُمَ مَكَابَِش قِرِن ندٍ .رَ عَ عَ رََب فَلٍِل ّن، عَ ٌت فبِلٍن كٍلٍِق .يُدََي
5

عَِس نَمَّت َلَنٍق ي َ ر
1 نَ دَنِف َشنِب، يُوِقٍِي َش َسِل ندٍ ٌت عَ ِل، عَِس نََش ٍت .َسلَمُ دَرِ 2 ٍي يِرٍ ندٍ نُ نَ َسلَمُ، دَرِ نَشَن ِشِل بٍتٍٍسدَ ُ عٍبُر .شُي عَ نُ نَ تَا نَادّ

ُشنفٍب نَن ّق مَ، نَشَن ِشِل ُ سٍٍي شُر .نَادّ لٍيٍل ُسوِل نَن نُ نَ نَ ٍي .يِرٍ 3 -4 مَ قُرٍ وُيَِش نُ َسِش نَ لٍيلٍٍي بُن مَ، عَْل ْدنشُيٍي، نَمَتٍّي، نُن نَشٍٍي َسلٌنيٍِي
بِرِن تُوِش عَ .مَ 5 شّّم ندٍ نُ نَ نَا، نَشَن نُ نَمَتَِش َكِب ّح تٌنٌف َسشَن نُن .ٌسلٌمَسَشَن 6 عَِس ٌت نُ عَ كٌلٌن عَ ِي شّّم نُ َ بَر ُب عَ نَمَتَِش رَ،
عَ ٌت عَ َسِش ٌت، عَ نََش عَ مَشْرِن، ِع» َ مَ و عَ ْشن ِع َش َلَن؟ «ي 7 نَمَّت نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» ٍي نَ ِعمََش، مِِش ٌي مُ نَ نَشَن ٱ ٌ مَ نَفٌر
عَ .ْشورَ ٍينُن ب ٱ تَن َش ٍي يِرٍ ِل، مِِش فبّّت َ بَر ٌ فٌر عَ «.ْشورَ 8 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٍكِل،» ِع ِع َش دَِف تٌنٌف، ِع ِع «.ّحرّ 9 عَ نََش َلَن ي
كٍرٍن .نَ عَ نََش عَ َش دَِف تٌنٌف، عَ عَ .ّحرّ

نَ لْشْي ٌت نُ قِندِِش مَلَُب لْشْي نَن نَ، 10 يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش عَ قََل نَ شّّم َلَنِش ي َ ر ّب، َملَُب» لْشْي نَن ٌت، عَ مُ َ لَنم ِع َش ِع َش دَِف
َشنِن ِع «.ُشن 11 ْكْن عَ تَن نََش ٍع يَاِب، ّشّم» نَشَن ٱ نَيَلَنِش، نَ نَن عَ قََل ٱ ّب، ِع‹ ِع َش دَِف تٌنٌف، ِع ِع «‹.ّحرّ 12 ٍع نََش عَ مَشْرِن،
نٍد» نَ قَلَِش ِع «ّب؟ 13 ْكْن شّّم مُ نُ عَ كٌلٌن نَشَن عَ َلَنِش، ي َ ر ِ مَ بَر عَِس نُ َ بَر لْي عَ مَ َحمَ َي .مَ 14 نَ دَنِف َشنِب، عَِس مَن نََش نَ
شّّم ِل ْ ْمبَنِش، هْر عَ نََش عَ قََل عَ ّب، يَكِْس» ِع َ بَر َلَن، ي ْكْن عَ َ لَنم ِع َش فبِلٍن يُنُِب قْْش رَ عَلٌَك ٍق فبّّت نََش ِع ْسْت نَشَن دَنِف نَ قُرٍ
ِسنٍف «.رَ 15 شّّم نََش ِسَف عَ َس عَ قََل يُوِِق ُكنتِفٍِي ّب، عَ عَِس نَن عَ َلَنِش ي َ .ر

16 عَِس ٌت نَ ٍق رََب مَلَُب لْشْي ّن، يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش ٌس عَِس .فٍرٍٍق 17 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، َهن» ٌت ٱ بََب نَ وَلٍِق، ٱ قَن نَ
«.وَلٍِق 18 نَ تّمُي، يُوِقٍِي نََش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك ٍع َش عَ قََش، ِ مَ بَر عَ نُ مَلَُب لْشْي سّرِّي َكنَمَ، عَ مَن نُ عَ َ قَلَم عَ عََل نَن عَ بََب .رَ نَ نَ عَ
رَ ٍع بِرِن تِدٍ .لَنِش

عََل َش دِ َ وَلِم عَ بََب نَن َش يَامَرِ مَ
19 نَ كُي، عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َش نْندِ يَِت قََل وٌ ّب، عََل َش دِ مُ َ ْنم قٍٍق َبَدٍ ر عَ يّّت رَ، ٌق عَ نَ نَشَن ٌت عَ بََب عََل .رَ عََل

َش دِ، عَ بََب عََل نَن قِْش َ .رَبَم 20 ِ مَ بَر بََب عََل عَ َش دِ َشنُِش ّن، عَ مَن ٍق نَشَن بِرِن نَبَمَ، عَ عَ َ مٍَسنم عَ َش دِ .ّب عَ َحن قَمَ قٍٍي مٍَسندٍ
عَ ّب نَشٍٍي مَكَاَب دَنِف يٍٍي رَ، عَلٌَك وٌ دّ َش َ .عِشَر 21 بََب عََل مِشٍِي َ رَكٍلِم قَّش مَ ِك نَّش، عَ ٍع رَِكِس، عََل َش دِ قَن ِكِس قِمَ عَ نَ وَ عَ
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قٍِق نَشٍٍي .مَ 22 بََب عََل َحن مُ مِِش ٌي مَِكيتِمَ، عَ مِِش مَِكيتٍِق بِرِن لُِش عَ َش دِ نَن مَ، 23 عَلٌَك بِرِن َش عََل َش دِ بِنيَ عَْل ٍع بََب عََل َ ِنيَم ب
ِك .نَّش نَشَن ٌي مُ عََل َش دِ بِنيَ، عَ مُ بََب عََل قَن ِنيَِش ب نَشَن عَ َش دِ ّشيِش َ «.دُِنح

24 ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، نَشَن عَ تُِل َ مَتِم ٱ نَ، عَ َق َل ٱ َ ّشيم رَ، نَ َكنِي َ بَر ِكِس .عَبَدَن نَ َكنِي مُ ِكيِت شْرْشْي ْستْمَ، عَ َ بَر ّف رَتَنفَدٍ
َ يَهَننَم مَ، عَ َ بَر ِكِس .ْسْت 25 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، وََشِت قٍَق عَ لِدٍ، عَ َحن َ بَر عَ ِل، قَشَمِشٍِي عََل َش دِ شُي مّمَ .ّن نَشٍٍي نَ عَ
شُي مّ، نٍٍي ِكسِمَ .ّن 26 بََب عََل ٌت قِندِِش ِكِس َكنِي رَ ِكِس َ ْستْم نَشَن نَ، عَ َ بَر عَ َش دِ قَن قِندِ ِكِس َكنِي رَ ِكِس َ ْستْم نَشَن .نَ 27 عَ
مَن َ بَر نْي ٌس عَ ِي رَ مَدٍِي عَدَ مَِكيتٍِق مَ، ِ مَ بَر مَ عَدَ َش دِ نَن عَ .رَ 28 وٌ نََش كَاَب ِي ٍق مَ، ِ مَ بَر وََشِت قٍَق عَ لِدٍ، نَشٍٍي نَ فَبُرِ كُي، ٍع بِرِن
عَ شُي مّمَ ّن، 29 ٍع مِِن ٍع َش فَبُرٍِي .كُي نَشٍٍي قِندِ ٍق قَنِي رَبٍَي رَ، نٍٍي نَ كٍِل، ٍع ِكِس نَن َ .ْستْم ْكْن نَشٍٍي قِندِ ٍق ٌكِب رَبٍَي رَ، نٍٍي تَن نَ
كٍِل، ٍع فبَلٌي نَن َ «.ْستْم

30 ٱ» تَن مُ َ ْنم قٍٍق َبَدٍ ر ٱ يّّت .رَ ٱ عَ مّمَ بََب عََل رَ ِك نَّش، ٱ تَن ِكيِت سَمَ نَ ِك .ّن نَ كُي، ٱ َ م ِكيِت تِنِشن، ِ مَ بَر ٱ ُ م َ مَ بِر ٱ يّّت وَْشنٍق
َش قْْش رَ، ٱ بِرَِش ٱ َ ّشيم نَن وَْشنٍق قْْش «.رَ

31 َش» ٱ َس ٍسيدٍ َب ٱ يّّت ّب، عَ مُ َ .لَنم 32 بََب عََل نَن ٍسيدٍ َ بَم ٱ .ّب ٱ قَن عَ كٌلٌن عَ تَن ٍسيدٍْحشْيَ نَشَن َ بَم ٱ َ م ٍق رَ، عَ قِندِِش نْندِ
نَن .نَ 33 وٌ تَن يَِت َ بَر مِشٍِي شّي َ يَي ْشن، عَ قَن نََش ٍسيدٍْحشْيَ َب نْندِ َش ٍق .رَ 34 ٱ هَِي مُ نَ مَ عَدَ تَن َش ٍسيدٍْحشْيَ مَ، ْكْن ٱ ِي قٍٍي
مٍَسنِش ّن وٌ ّب عَلٌَك وٌ َش .ِكِس 35 َ يَي نُ لُِش ّن عَْل لَنثُي رَدّّشِش نَشَن َ .يَنبَم وٌ َ بَر َ ّسيو نَ نَءِيَلَنِي َ ر وََشِت ندٍ بُن «.مَ

36 كْْن» ٍسيدٍْحشْيَ ندٍ نَ ٱ ّب نَشَن دَنِف َ يَي فٍب .رَ ٱ قٍٍي نَشٍٍي رَبَمَ، بََب عََل َ بَر نَشٍٍي ٌس ٱ ِي ٱ َش ٍع رََب، نٍٍي نَن قِندِِش ٍسيدٍْحشْيَ رَ ٱ

َ م ٍق رَ، عَ بََب عََل نَن ٱ .ّشيِش 37 بََب عََل نَشَن ٱ ّشيِش، عَ قَن يَِت َ بَر ٍسيدٍ َب ٱ َ م ٍق .رَ وٌ ِسنٍف مُ نُ عَ شُي مّ، وٌ مُ نُ عَ يَتَِف ٌت،
38 عَ َش مٍَسنِي مَن مُ َسبَتِِش وٌ ّ ْبح مَ، ِ مَ بَر وٌ مُ لَِش عَ َش َ ّشير .رَ 39 وٌ َ لُم َابُيٍي كِت مٌَت رَ، ِ مَ بَر وٌ ْحْش عَ مَ، عَ وٌ عَبَدَن ِكِس َ ْستْم ٍع تَن
نَن َسابُي .رَ عَ َق ِل، نَ َابُيٍي كِت يَِت نَن ٱ َ م ٍق ٍسيدٍ بَمَ، 40 ْكْن وٌ تٌندِِش قَدٍ ٱ َ م وٌ َش ِكِس «.ْسْت

41 ٱ» ُ م مَ وَ مَدٍِي عَدَ َش مَتْشْي .ْشن 42 ٱ وٌ .كٌلٌن عََل َش َ َشنُنتٍي مُ نَ وٌ ّ ْبح .كُي 43 ٱ قَِش ٱ بََب نَن ِشِل رَ، ْكْن وٌ مُ ٱ .نَّسنِّش َش
مِِش فبّّت َس َق عَ يّّت َكن نَن ِشِل رَ، وٌ مُ مَ تٌندِ نَ تَن .نَّسنّدٍ 44 وٌ ٌت مَ وَ وٌ َش مَتْشْي ْسْت وٌ ٍ بٌر رَ، ْكْن وٌ مُ مَتْشْي َ قٍنم نَشَن قَتَنِش عََل
كٍرٍنِي تَن نَ، وٌ َق َ دَنشَنِيَم «دِ؟

45 ٌو» نََش عَ َمحْشُن دٍ عَ ٱ تَن نَن وٌ كَلَمُمَ بََب عََل .ْشن عَننَِب مُنَس، وٌ َشِشِل تِِش نَشَن نَ، نَ نَن وٌ .كَلَمُمَ 46 َش وٌ َس لَِش مُنَس رَ
نُ، وٌ َ لَم ّن ٱ قَن نَ نُ، ِ مَ بَر مُنَس ٱ تَن نَن مَ ٍق .ّسّب 47 ْكْن َش وٌ مُ لَِش عَ َش َابُي كِت رَ، وٌ َق َ لَم ٱ تَن مَ مٍَسنِي رَ «دِ؟

6
عَِس دٌنٍس قٍِق شّّم مِِش وُُل ُسوِل مَ
ُ مَتِي ١٣؛ ١٤ ٬ ،٢١ مََرِك ٣٠؛ ٦ ٬ ،٤٤ لُِك ١٠؛ ٩ ٬ ١٧

1 نَ َشنِب، عَِس نََش فِرِ فَلٍِل بَا ِ نَاكِر مَ، ٍع نَشَن ِشِل َ قَلَم يَِس تِبٍرِ .بَا 2 َحمَ فبٍفٍب نُ بِرَِش عَ قْْش رَ، ِ مَ بَر ٍع نُ عَ َش تْنشُمَ مَكَابَشٍِي
تٌِش، عَ نُ نَشٍٍي َ رَبَم مٍَي قُرٍ .ّب 3 عَِس نََش ٍت َ فٍي قَرِ، عَ َس ْدْش نَا عَ نُن عَ َبِرٍّي .قْشِر 4 يُوِقٍِي َش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل نُ َ بَر ّ .مَكْر

5 عَِس ٌت عَ َي ِسَف، رَ عَ نََش َحمَ فبٍفٍب ٌت َق رَ عَ يِرٍ، عَ نََش قِلُِث مَشْرِن، ٌون» َس َ ْنم تَاِم سَرَدٍ مِندٍن عَلٌَك ِي مِِش بِرِن َش ٍع
«دٍّف؟ 6 عَ نَ قََل ّن عَلٌَك عَ َش قِلُِث مٌَت، ِ مَ بَر عَِس َحن نُ عَ كٌلٌن عَ قٍَق نَشَن .نَبَدٍ 7 قِلُِث نََش عَ يَاِب، َهِل» وٌن تَاِم َ سَر ِش كّمّ
قِرِن وَِل سَرٍ نَن نَ، نَ مُ عَ َ نِيَم ِي َحمَ مِِش بِرِن َش ْن تَاِم ُشنتُندِ «.ْستْدٍ 8 عَِس َبِرّ قْشِر عَندٍِر، ِسمْن ثِيّرِ ُشنيَ، عَ نََش عَ قََل، 9 ّمنِف»

تَاِم ُسوِل نَ ِي شّّم مّدِ دِ ِي رَ، عَ نُن يّّش قِرِن، ْكْن نَ قِندِِش مُنٍس رَ ِي َحمَ «ّب؟ 10 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٌو» عَ قََل َحمَ ّب ٍع َش ٍع
ٌ «.مَفٌر ٌحوٍف ِشندٍ فبٍفٍب ٌت نُ نَ نَا، مِشٍِي نََش ْدْش بِْش، ٍع شّّم مِِش وُُل ُسوِل .ْحنْدن 11 نَ تّمُي، عَِس نََش نَ تَاِم ُسوِل تٌنٌف، عَ عََل
تَنُت، عَ ٍع عِتَشُن َحمَ مَفٌرٌِش مَ، عَ عَ رََب نَ ِك ّن يّّش قَن .نَ بِرِن نََش عَ ْسْت، هَن ٍع بِرِن نََش .َس وَ 12 َحمَ ٌت لَُف، عَِس نََش عَ
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قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌو» دٌنٍس ْدنشْي ُشنتُنيٍِي مَلَن، عَلٌَك ٍسٍس نََش «.مََكَن 13 نَ كُي، ٍع نََش مِشٍِي َش دٌنٍس ْدنشْي ُشنتُنيٍِي مَلَن هَن دٍٍب
ُق نُن قِرِن نََش .رٍَق نَ بِرِن قَتَن مّنِف تَاِم فُندِ ُسوِل نَن .نَ

14 َحمَ ٌت عَِس َش تْنشُمَ مَكَابَِش ٌت، ٍع نََش عَ قََل، ُمُش» َ بَر ّ نَمِْحنم نَشَن مَّم عَ َش َق َ دُِنح مَ، عَ تَن نَن يَِت ِي «!ِك 15 عَِس ٌت عَ
كٌلٌن عَ ٍع نُ قٍَق عَ ُسشُدٍ ّن ٍع َش عَ قِندِ مَنّف رَ، عَ نََش كٍِل ٍع ُشن مَ، عَ َس ُل عَ كٍرٍنِي مَ َ فٍي .قَرِ

عَِس ّحرٍّق ٍي قَرِ
16 ُنمَرٍ ن ٌت ٌس، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ٌ فٌر بَا دّ رَ، 17 ٍع بَِك ُكنكُي كُي، ٍع َش بَا عِفِرِ ِسفٍَق رَ ُ .َكثّرّنَم ِم دِ نُ َ بَر ِسن، ْكْن عَِس مُ نُ فبِلٍن

ٍع ٍ يِر .ِسندٍن 18 قٌٍي بٍلٍبٍٍل نََش مِِن، بَا نََش .َشاّح 19 ٍع ٌت لَاَل َب كٌِل ُسوِل َش نَ مُ ٍسننِ ْحنْدن، ٍع نََش عَِس ٌت ّحرّ رَ ٍي قَرِ، عَ قٍَق ٍع
مَبِرِ ُكنكُي ٍ .يِر ٍع نََش .فَاُش 20 ْكْن عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٱ» تَن نَن عَ .رَ وٌ نََش «.فَاُش 21 ٍع ٌت نُ مَ وَ عَ َش ٍت ُكنكُي كُي، ُكنكُي
نََش ٍع ِسفَدٍ ِل كٍرٍن .نَ

ِكِس تَاِم نَشَن قَتَنِش عََل رَ
22 كٍُي نََش عَِب َحمَ رَ بَا دّ، عَِس َبِرٍّي قْشِر ُكنكُي تٌنٌف .دّننَّش ٍع نُ عَ كٌلٌن عَ نَ ُكنكُي كٍرٍنِي نَن نُ نَ نَا، عَ َق ِل عَِس مُ بَِك عَ

كُي، ٌق عَ َبِرٍّي قْشِر ٌ .دٌر 23 ُكنكُي فبّّت نَشٍٍي كٍِل يَِس، تِبٍرِ نٍٍي نََش ٍع ِل مّننِ، ٍع تَاِم دٌن دّننَّش، مَرِِف نَشَن ٌس ٍع ِي عَ ٌت ّف عََل .تَنتُدٍ
24 مِشٍِي ٌت عَ كٌلٌن عَ عَِس مُ نُ نَ مّننِ ْسنْن، عَ َبِرٍّي قْشِر قَن مُ نَ، ٍع قَن نََش بَِك ُكنكُيٍي كُي، ٍع فِرِ َكثّرّنَمُ، عَِس .قٍندٍ

25 ٍع ٌت عَِس ِل بَا ِ نَاكِر مَ، ٍع نََش عَ مَشْرِن، ْمْش،كََر » ِع قَِش ٍب مُن «تّمُي؟ 26 عَِس نََش ٍع يَاِب، َع» نْندِ ِك مَ ٱ َش عَ قََل وٌ
ّب، وٌ مُ ٱ قٍنٍق ّش ٱ ٌت تْنشُمَ مَكَابَِش رََب وٌ َي .شْرِ وٌ ٱ قٍنٍق ّن وٌ ٌت لُفَِش تَاِم .رَ 27 وٌ نََش وَِل َ دُِنح َلٌي ب َش ٍق رَ، نَشَن .مَ بْرْ وٌ َش وَِل
َلٌي ب نَن مَ ٍق رَ نَشَن بُمَ، عَ عَبَدَن ِكِس ِق وٌ .مَ َ مَ عَد َش دِ نَن نَ َلٌي ب قِمَ وٌ مَ، ِ مَ بَر بََب عََل َ بَر عَ تَن نَن مَتْنشُمَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش «.رَ
28 نَ كُي، َحمَ نََش عَِس مَشْرِن، ُمُش» َ لَنم مُُش َش مُنٍس رََب عَلٌَك مُُش َش نُ ّكوَلٍِي رََب عََل مَ وَ نَشٍٍي «ْشن؟ 29 عَِس نََش ٍع يَاِب،
َعَل» مَ وَ ّكوَِل نَشَن ْشن، عَ قِندِِش ِي نَن نَ؛ وٌ َش َ دَنشَنِي عَ َش َ ّشير «.مَ 30 ٍع مَن نََش عَ مَشْرِن، ِع» َ تْنشُم مَكَابَِش مُندُن َ نَبَم مُُش َي
شْرِ عَلٌَك مُُش َش َل ِع رَ؟ ِع َق ّكوَِل مُندُن نَبَمَ؟ 31 مُُش بٍنبٍَي تَاِم ندٍ دٌن ّن فبٍنفبٍرٍنِي مَ نَشَن ٌ فٌر كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، عََل‹
نََش تَاِم ِق ٍع مَ َلٌي ب رَ، نَشَن كٍِل ٌكوٍر «‹.مَ 32 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َش عَ مٍَسن وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، عَننَِب مُنَس مُ ٌكوٍر تَاِم
ِق وٌ .مَ ٱ بََب نَن ٌكوٍر تَاِم يَِت قِمَ وٌ .مَ 33 ِ مَ بَر تَاِم نَشَن قَتَنِش عََل رَ، عَ تَن نَن ٌ مَ فٌر كٍِل ٌكوٍر، عَ ِكِس ِق َ دُِنح «.مَ

34 نَ كُي، ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» مُُش ِك نَ تَاِم رَ تّمُي «.بِرِن 35 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» تَن نَن نَ ِكِس تَاِم .رَ نَشَن نَ َق ٱ

تَن مَ، عَ مُ كَامّ َ كٌلٌنم .عَبَدَن نَشَن نَ َ دَنشَنِي ٱ تَن مَ، عَ مُ ٍي ْشِل َ كٌلٌنم .ْسنْن 36 ْكْن عَْل ٱ عَ قَلَِش وٌ ّب ِك نَّش، هَِل وٌ ٌت َ بَر ٱ ٌت، وٌ مُ
لَِش ٱ .نَ 37 بََب عََل مِِش نَشَن بِرِن قِمَ ٱ مَ، عَ قَمَ ّن ٱ مَ، ٱ ُ م َ مّيم ٍع رَ عَبَدَن، 38 ِ مَ بَر ٱ كٍلِِش ٌكوٍر مَ ٱ َ ّشيم وَْشنٍق نَن .نَبَدٍ ٱ ُ م قَِش ٱ يّّت
وَْشنٍق َش َبَدٍ .ر 39 ٱ َ ّشيم مَ وَ ّن ٱ َش عَ َش مِِش بِرِن نَكٍِل قَّش مَ لْْش .ْدنشْي عَ مِِش نَشٍٍي قِِش ٱ مَ، هَِل كٍرٍن نََش .لْي 40 نَ نَن قِندِِش
ٱ بََب َسٌفي رَ، عَ نَشَن ٌي نَ َ دَنشَنِي عَ َش دِ مَ، نَ َكنِي َش عَبَدَن ِكِس ْسْت، ٱ مَن َش عَ رَكٍِل قَّش مَ لْْش ْدنشْي «.مَ

41 نَ كُي، يُوِقٍِي نََش ٌس عَ مَقَلٍَق، ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر عَ قََل، ٱ» تَن نَن نَ تَاِم رَ نَشَن ٌ فٌر كٍِل «.ٌكوٍر 42 ٍع نُ عَ َ قَلَم ّن، ٍع نَّش، ِعَس» َش مُ
ِي ِك، يُسُُق َش دِ؟ وٌن مُ عَ نَف نُن عَ بََب كٌلٌن؟ عَ َق عَ َ قَلَم دِ، عَ عَ فٌرٌِش ّن كٍِل «ٌكوٍر؟ 43 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» َب يّنٍق ْو وٌ ٍ بٌر تَِف
نَ ْموِل .رَ 44 مِِش ٌي مُ َ ْنم قَدٍ ٱ مَ، َش بََب عََل، نَشَن ٱ ّشيِش، مُ عَ َكنِي مَبّندُن ٱ َ .م ٱ قَن قَمَ عَ َكنِي رَكٍلِدٍ قَّش مَ لْْش .ْدنشْي 45 عَ
ّسبِّش نَمِْحنمٍّي َش َابُي كِت كُي، عََل‹ قَمَ ّن ٍع بِرِن ‹.شَرَندٍ نَشَن ٌي نَ بََب عََل شُي مّ، رَ عَ عَ َش مٍَسنِي ُسُش، نَ َكنِي تَن قَمَ ّن ٱ َ .م 46 مِِش
ٌي مُ نَ نَشَن َ بَر بََب عََل ٌت، بٍَق مِِش رَ نَشَن قَتَنِش عََل .رَ نَ كٍرٍن نَن َ بَر بََب عََل «.ٌت

47 ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، نَشَن نَ َ دَنشَنِي ٱ مَ، عَ َ بَر عَبَدَن ِكِس .ْسْت 48 ٱ تَن نَن نَ ِكِس تَاِم .رَ 49 وٌ بٍنبٍَي تَاِم دٌن ّن
فبٍنفبٍرٍنِي مَ، ْكْن ٍع بِرِن نََش .قََش 50 تَاِم نَشَن فٌرٌِش كٍِل ٌكوٍر، عَ نَ .ٍب نَشَن ٌي نَ ِي تَن دٌن، نَ َكنِي مُ .قَشَمَ 51 ٱ تَن نَن نَ نَ ِكِس
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تَاِم رَ نَشَن فٌرٌِش كٍِل .ٌكوٍر نَشَن ٌي نَ ِي تَاِم تَن دٌن، عَ ِكسِمَ ّن .عَبَدَن ِي تَاِم قِندِِش ٱ قٍَت نَن نَ، ٱ نَشَن قِمَ سّرّّش رَ عَلٌَك َ دُِنح َش
ِكِس «.ْسْت

52 نَ كُي، ْسنشْي نََش مِِن يُوِقٍِي تَِف، ٍع نُ عَ قََل، ٍث،» ِي َشّّم ْنم عَ قٍَت ُسٍب ٌسدٍ وٌن ِي رَ دِ، وٌن َش عَ «دٌن؟ 53 عَِس نََش عَ مٍَسن
ٍع ّب، ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، َش وٌ مُ مَ عَدَ َش دِ قٍَت ُسٍب دٌن، َش وٌ مُ عَ وُِل مِن، ِكِس مُ وٌ .ّب 54 نَشَن ٱ ُسٍب دٌنمَ، عَ ٱ

وُِل مِن، نَ َكنِي ِكسِمَ ّن عَبَدَن، ٱ عَ َ رَكٍلِم ّن قَّش مَ لْْش .ْدنشْي 55 ٱ قٍَت نَن قِندِِش َلٌي ب يَِت .رَ ٱ وُِل نَن قِندِِش مِنٍس يَِت .رَ 56 نَشَن ٱ

ُسٍب دٌنمَ، عَ ٱ وُِل مِن، ٱ َ بَر َسبَِت نَ َكنِي ِع، عَ قَن َ بَر َسبَِت ٱ قَن .ِع 57 بََب عََل ٌت ٱ ّشيِش، ِكِس َ قَتَنم نَشَن نَ، ِكِس نَ ٱ قَن ِي عَ تَن
َسابُي .رَ نَ ْموِل مَن نَ، نَشَن َ بَلٌم ٱ تَن مَ، نَ َكنِي ِكسِمَ ٱ َسابُي .رَ 58 تَاِم نَشَن فٌرٌِش كٍِل ٌكوٍر، عَ نَ .ٍب عَ مُ لُِش عَْل وٌ بٍنبٍَي تَاِم نَشَن
.دٌن ٍع تَن قََش .ّن نَشَن ِي تَاِم تَن دٌنمَ، نَ َكنِي ِكسِمَ ّن «.عَبَدَن 59 عَِس ِي مٍَسنِي ِت ّن عَ نُ مِشٍِي مَ َكوَندِ تّمُي نَّش ُ َكثّرّنَم َسلِدٍ .كُي

عَِس َبِرّ قْشِر فبٍفٍب َحنٍِف مَسَرٍَق
60 ٍع ٌت عَ َش مٍَسنِي مّ، عَ َبِرّ قْشِر وُيَِش نََش عَ قََل، ِي» مٍَسنِي تَن شْرْْش !دٍ ندٍ َ ْنم ِندٍ ت عَ «رَ؟ 61 عَِس ٌت عَ كٌلٌن عَ عَ َبِرٍّي قْشِر

نَ ِي يّنِي ْو قَلٍَق ٍع ٍ بٌر تَِف، عَ نََش ٍع مَشْرِن، ٱ» َ م مٍَسنِي َ بَر وٌ رَْشْن؟ 62 َش عَ َس ِل ٌف، وٌ َس مَ عَدَ َش دِ ٌت ٍت رَ ٌكوٍر مَ، عَ كٍلِِش
دّننَّش؟ 63 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن ِكِس قِمَ مِِش .مَ قٍَت بّنّد تَن مُ َ ْنم ٍسٍس .رَ ٱ مٍَسنِي نَشَن تِِش وٌ ّب، عَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُن ِكِس
ْسْت ِك نَن َ .مٍَسنم 64 ْكْن مِِش ندٍٍي نَ وٌ َي مَ، نَشٍٍي مُ «.دَنشَنِيَِش عَِس نَ قََل ّن ِ مَ بَر َكِب عَ قّْل، عَ نُ عَ كٌلٌن نَشٍٍي مُ دَنشَنِيَِش، عَ
نُن نَشَن قَمَ عَ يَنقَدٍ، عَ عَ َس ُكنتِفٍِي .بّلّّش 65 عَ مَن نََش عَ مٍَسن، َن» نَن عَ رَ، ٱ عَ قَلَِش ّن وٌ ّب، عَ مِِش ٌي مُ َ ْنم قَدٍ ٱ ْشن مَ، َش
بََب عََل مُ نَ َ دَنشَنِي ِق عَ «.مَ

66 نَ َشنِب، عَ َبِرّ قْشِر فبٍفٍب نََش َحنٍِف مَسَرَ، ٍع فبِلٍن عَ قْْش .رَ 67 نَ كُي، عَِس نََش عَ َبِرّ قْشِر ُق نُن قِرِنِيٍي مَشْرِن، ٌو» تَن ٌف؟ وٌ
قَن مَ وَ كٍلٍِق ٱ ُشن «مَ؟ 68 ِسمْن ثِيّرِ نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» َش مُُش فبِلٍن ِع قْْش رَ، مُُش َق ِسفَمَ ندٍ ْشن مَ؟ عَبَدَن ِكِس مٍَسنِي نَ ِع تَن
نَن .ِي 69 مُُش َ بَر َل عَ رَ، مُُش مَن َ بَر ّف عَ كٌلٌندٍ، عَ ِع تَن نَن نَ عََل َش ّسنِيّنتْي «.رَ 70 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» تَن َش مُ وٌ ُسفَندِ، وٌ
تَن مِِش ُق نُن قِرِنِيٍي؟ ْكْن مِِش كٍرٍن نَ وٌ َي مَ، مَ عَدَ ٍسنتَّن نَن عَ «.رَ 71 عَ نُ ِسمْن ِيٌِت عِِسكَر َش دِ ِس يُدَ نَن مَ، نَشَن نُ نَ عَ َبِرّ قْشِر
ُق نُن قِرِنِيٍي َي .مَ عَ تَن نَن نُ قَمَ عَ يَنقَدٍ، عَ عَ َس ُكنتِفٍِي .بّلّّش

7
عَِس ُشنيٍَي َش دَنشَنِيَتَرٍَح

1 نَ َشنِب، عَِس نََش فَلٍِل بِْش عَِس .قْْل عَ مُ نُ يُدََي تَن ّ مَ، ِعحّر ِ مَ بَر يُوِِق ُكنتِفٍِي نُ َكتٍَق ّن ٍع َش عَ .قََش 2 يُوِقٍِي َش بٍَف ِت َسِل
ٌت نُ َ بَر مَكْرّ، 3 عَِس ُشنيٍَي نََش عَ قََل عَ ّب، َع» لَن ّن ِع َش كٍِل ِي بِْش مَ، ِع ِسَف يُدََي، عَلٌَك ِع َبِرٍّي قْشِر نَشٍٍي َس نَ نَا، ٍع قَن َش
ِع َش وَلٍِي ٌت، ِع نَشٍٍي َ .رَبَم 4 مِِش مُ عَ َش وَِل َ نْشُنم َش عَ مَ وَ َ دُِنح َش عَ .كٌلٌن ِع ٌت ِي تْنشُمٍَي رَبَمَ، عَ َ لَنم ِع َش ٍع رََب ّكّن «.مَ
5 ٍع نَ قََل ّن، ِ مَ بَر هَِل ٍع ٌت قِندِِش عَ ُشنيٍَي رَ، ٍع مُ نُ لَِش عَ .رَ 6 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َ م وََشِت مُ نُ عَ ِل ِسندٍن، ْكْن وََشِت
ٌي مُ نَ وٌ تَن َش ٍق .مَ 7 َ دُِنح مُ َ ْنم وٌ تَن ْشندٍ، ْكْن ٍع ٱ تَن ْشنمَ، ِ مَ بَر ٱ ٍسيدٍْحشْيَ َ بَم ٍع َش ٍق رَ، عَ ٍع َش وَلٍِي .ٌكِب 8 وٌ تَن َش ٍت
َسلَمُ، دَرِ وٌ َس َسِل رََب .نَا ٱ تَن مُ ِسفَمَ، ِ مَ بَر ٱ َ م وََشِت مُ فِّش عَ لِدٍ «.ِسندٍن 9 عَ نَ قََل َشنِب، عَ نََش ُل .فَلٍِل

عَِس َكوَندِ تٍِق َسلَمُ دَرِ
10 عَ ُشنيٍَي ٌت ٍت َسِل َبَدٍ ر َسلَمُ، دَرِ عَِس قَن نََش ِسَف، ْكْن عَ فُندٌ ِك .مَ 11 َسِل ٌت نُ رَبٍَق، يُوِِق ُكنتِفٍِي نُ عَ قٍنٍق َسلَمُ، دَرِ ٍع نُ

مَشْرِنِي ِت، َع» نَ «مِندٍن؟ 12 مِشٍِي نُ يّن ْو فبٍفٍب َ مَْكيِْكيِم ٍع ٍ بٌر تُِل عَِس َش ٍق .رَ ندٍٍي عَ َ قَلَم عَ مِِش قَنِي نَن عَ رَ، ندٍٍي عَ َ قَلَم عَ عَ نَ
َحمَ رَتَنتَنٍق نَن .تُي 13 ْكْن ٍع ٌت نُ فَاُشِش يُوِِق ُكنتِفٍِي َي رَ، مِِش ٌي مُ نُ سَمَ ُسو عَ َش ٍق َلَدٍ ق ّكّن .مَ
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14 يُوِقٍِي نُ َسِل نَشَن نَبٍَق، لْشُن كٍرٍن نَ عَ .رَ نَ ٌت نُ َ بَر ِسَف هَن عَ تَِف، عَِس نََش ٍت ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ َكوَندِ ِت .قْْل 15 يُوِِق

ُكنتِفٍِي نََش كَاَب، ٍع نُ عَ قََل، ِي» شّّم لْننِِش ِي ْموِل رَ دِ، عَ ٌت مُ «شَرَنِش؟ 16 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» َكوَندِ نَشَن ِتمَ، عَ مُ كٍلِِش ٱ تَن
َش .مَ عَ كٍلِِش ٱ َ ّشيم نَن .مَ 17 مِِش نَشَن مَ وَ عََل وَْشنٍق رَبٍَق، عَ َ ْنم ّن عَ كٌلٌندٍ َش ِي شَرَنِي قَتَنِش عََل نَن .نَ َش ٱ فٍب فبَنسَن نَ عَ رَ،
مِشٍِي َعَ كٌلٌنم ّن .نُ 18 مِِش نَشَن َ يّنم ْو عَ يّّت َشِشِل مَ، عَ مَتْشْي قٍنٍق عَ يّّت نَن .ّب ْكْن نَشَن مَتْشْي قٍنٍق عَ َ ّشيم ّب، نْندِ قَّل نَن نَ َكنِي رَ،
تِنِشنتَرٍَي ٌي مُ نَشَن ّ ْبح .مَ 19 عَننَِب مُنَس يَِت نَن عََل َش سّرِّي ٌسِش وٌ ِي رَ، ْكْن وٌ مُ عَ .رَتِنمِّش مُنٍق رَ وٌ مَ وَ ٱ «قَشٍَق؟ 20 َحمَ نََش عَ
قََل، ِحنّن» نَن نَ ِع قْْش !رَ ندٍ َكتٍَق ِع «قَشَدٍ؟ 21 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» كَابَنٌَك كٍرٍن نَن نََب، عَ َق وٌ بِرِن دّ َ .عِشَر 22 مُنَس عَ بٍنبٍَي َش
سّرِّي قَلَِش ّن وٌ ّب عَ وٌ َش وٌ َش دِ ّشمٍّي .ُسننَ وٌ نَ َ رَبَم هَِل مَلَُب .لْشْي 23 َش شّّم َ ُسننَم مَلَُب لْشْي عَلٌَك عَننَِب مُنَس َش سّرِّي نََش َق
َكَن، وٌ َ ْشنْم ٱ تَن مَ مُنٍق رَ، ٱ ٌت مَ قُرٍ قٍَت بِرِن نَيَلَن مَلَُب لْشْي مَ؟ 24 وٌ َش قٍٍي كُي مٌَت عَ قَنِي رَ ٍينُن ب وٌ َش ِكيِت .َس ِكيِت َش «.تِنِشن

25 َسلَمَُك دَرِ ندٍٍي نُ عَ قَلٍَق، كُنِتِفٍي» ُ م نَ َكتٍَق ِي َش قَشَدٍ؟ 26 عَ مٌَت، عَ تَن نَن يّنٍق ْو ّكّن مَ ِي ِك، ْكْن ٍع مُ ٍسٍس َ قَلَم عَ !ّب

كَ ٍع َ بَر َل عَ رَ، عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ عَ رَ؟ 27 ْكْن وٌن بِرِن عَِس بَرِدٍ .كٌلٌن عََل َش مِِش ُسفَندِِش تَن نَ َق، عَ بَرِدٍ ُ م َ «.كٌلٌنم
28 نَ كُي، عَِس نََش َكوَندِ ِت عَ شُي عِتٍِش رَ ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٌو» ٱ كٌلٌن، وٌ ٱ كٍلِدٍ قَن كٌلٌن؟ ْكْن ٱ تَن مُ قَِش ٱ يّّت َكن َحنٍِف َش

.مَ نْندِ َكنِي نَن ٱ ّشيِش، ْكْن وٌ تَن مُ عَ .كٌلٌن 29 ٱ تَن عَ كٌلٌن، ِ مَ بَر ٱ قَتَنِش عَ تَن نَن .نَ عَ تَن نَن ٱ «.ّشيِش
30 نَ كُي، ٍع نََش َكَت عَ ُسشُدٍ، ْكْن ٍع مُ ْن، ِ مَ بَر عَ َش وََشِت مُ نُ عَ لِِش .ِسندٍن 31 ْكْن َحمَ َي مَ مِِش فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَِس

مَ، ٍع نُ عَ قََل، َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش نَ َق، عَ تْنشُمَ مَكَابَشٍِي َ رَبَم دَنِف ِي شّّم «رَ؟
32 ّسنٍِي قَرِ ٌت عَ مّ، َحمَ نُ نَشَن مَْكيِْكيٍِق عَِس َش ٍق رَ، ٍع تَن نُن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش ْ ْمبَنِش هْر ْكِسبِلٍِي شّي، ٍع َش َس عَِس

.ُسُش 33 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٱ» نَ وٌ َي مَ ِسندٍن دٌندٌرٌنِت، ٱ َق ِسَف ٱ َ ّشيم ٍ .يِر 34 وٌ قَمَ ّن ٱ قٍندٍ، ْكْن وٌ مُ ٱ َ .تٌم ٱ َس َ لُم دّننَّش، وٌ مُ
َ ْنم نَا «.لِدٍ 35 يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ِي» مَ وَ ِسفٍَق مِندٍن، وٌن مُ ََس ْنم عَ تٌدٍ دّننَّش؟ كَ عَ وَِش ّن عَ َش َس َسبَِت حَمَّن فبّّت عَْل
مُُش َش مِِش ندٍٍي، عَلٌَك عَ َش َس ِس فبّتٍّي شَرَن؟ 36 عَ ٌت عَ مٍَسنِش عَ مُُش قَمَ عَ قٍندٍ ْكْن مُُش مُ عَ تٌمَ، عَ عَ َس َ لُم دّننَّش، مُُش
مُ َ ْنم نَا لِدٍ، عَ وَِش مُنٍس «قَلٍَق؟

ِكِس ٍي
37 نَ َسِل وََشِت لْْش ْدنشْي مَ، نَشَن تِدٍ فٌب بٌوٍر بِرِن ّب، عَِس نََش كٍِل، عَ عَ مٍَسن عَ شُي عِتٍِش رَ، ٍي» ْشِل نَ نَشَن ٌي مَ، عَ َش َق

ٱ ْشن، عَ َش عَ .مِن 38 عَْل َابُي كِت عَ مٍَسنِش ِك نَّش، نَشَن ٌي نَ َ دَنشَنِي ٱ مَ، ِكِس ٍي َ بُلَم ّن عَ ّ ْبح كُي، عَْل شُرٍ نَشَن «.ُسسُمَ 39 عَ نُ نَ
عََل َشِشِل نَن مَ ٍق مٍَسنٍق، عَ َش دَنشَنِيَتْيٍي نُ قَمَ نَشَن .ْستْدٍ نَ وََشِت، عََل َشِشِل مُ نُ قَِش ِسندٍن، ِ مَ بَر عَِس َش ُشننَكٍِل مُ نُ مَّكنّنِش
.ِسندٍن

40 َحمَ ٌت عَ َش مٍَسنِي مّ، ندٍٍي نََش عَ قََل، ُمُش» نُ ّ نَمِْحنم نَشَن مَمِّش عَ َش َق، عَ تَن نَن يَِت ِي «!ِك 41 فبّّت قَن نََش عَ قََل،
َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش نَن نَ ِي «!رَ ْكْن ندٍٍي قَن نََش عَ قََل، َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش مَ قِندِ ِلٍَك فَل رَ؟ 42 َابُي كِت مُ عَ مٍَسنِش ّش، عَ
عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ كٍلِم َ دَوُد بْنسْي ّن، عَ كٍِل بّتّلّيمُ، َ دَوُد «ْشنِي؟ 43 نَ كُي، َحمَ مُ نُ لَنِش عَِس َش ٍق .مَ 44 ندٍٍي نُ مَ وَ عَ ُسشٍُق،
ْكْن مِِش ٌي مُ .ْن

45 نَ كُي، ْكِسبِلٍِي نََش فبِلٍن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن ّسنٍِي قَرِ ٍ .يِر نَ ُكنتِفٍِي نََش ٍع مَشْرِن، ُمنٍق» َ ر وٌ مُ قَِش عَ رَ «ٍب؟ 46 ْكِسبِلٍِي نََش ٍع
يَاِب، َع» َش مٍَسنِي دَنِف مَدٍِي عَدَ َش مٍَسنِي بِرِن «.نَ 47 ّسنٍِي قَرِ قَن نََش ٍع يَاِب، ٍث،» عَ َ بَر وٌ قَن مَدَُش؟ 48 مِِش كٍرٍن نَ ُكنتِفٍِي
َش نَ مُ ّسنٍِي قَرِ َي مَ نَشَن لَِش عَ رَ؟ 49 ِي َحمَ تَن مُ سّرِّي َابُي كِت .كٌلٌن مِِش دَنَكشٍِي نَن ٍع «.رَ
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50 ْكْن مُ، نِكٌٍد نَشَن نُ َ بَر ِسَف عَِس يِرٍ، عَ نََش عَ قََل عَ بٌوٍر ُكنتِفٍِي ّب، 51 ٌون» َ م سّرِّي ِك مَ، مِِش ّن مَِكيتِمَ، عَ مُ َ مَشْرِنم ّش عَلٌَك

عَ َش كٌلٌن ِسندٍن عَ ٍق نَشَن «نَبَِش؟ 52 ٍع نََش عَ يَاِب، َفلِلٍَك» نَن نَ ِع قَن نَ؟ عَ مٌَت َابُي كِت كُي، ّ نَمِْحنم ٌي مُ َ كٍلِم فَلٍِل «!بِْش 53 نَ
َشنِب، َكنَكن نََش ِسَف عَ .ْشنِي

8
فِّن يّنَّل مَِكيتٍِق

1 عَِس نََش ِسَف عٌلِوِ َ فٍي .مَ 2 كٍُي ٌت عَِب، عَ نََش ِسَف ْ .ْمبَنِش هْر َحمَ ٌت َق عَ يِرٍ، عَ نََش ْدْش، عَ ٌس ٍع .َكوَندٍِق
3 سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نُن ّسنٍِي قَرِ قَن نََش َق فِّن ندٍ رَ، ٍع نَشَن ُسشُِش عَ نَ يّّن َبٍَق .ر ٍع نََش عَ ِت مِِش بِرِن َي ِع، 4 ٍع عَ قََل عَِس ّب،

ْمْش،كََر » مُُش ِي فِّن ُسشُِش يّّن نَن .ُشن 5 سّرِّي ِك مَ، عَننَِب مُنَس مُُش يَمَرِِش ّن مُُش َش ِي فِّن ْموِل مَْفْن فّّم رَ هَن عَ .قََش ِع
تَن عَ تٌِش «دِ؟

6 ٍع نُ نَ فَنتَنِي نَن تٍٍق عَ ّب نَ مَشْرِنِي رَ، عَ َش ٍق ندٍ قََل، ٍع َ ْنم عَ كَلَمُدٍ نَشَن .مَ عَِس نََش عَ عِفٌرٌ، عَ نُ َق ّسبِّل ِت بِْش مَ عَ بّلّّشسٌٍل
َ .ر 7 ٍع ٌت ْدْش عَ رَ، عَ نََش كٍِل، عَ عَ قََل ٍع ّب، يُنُِب» ُ م نَ نَشَن مَ وٌ َي مَ، نَ ِسنٍف َش ِي فِّن «.فْْن 8 عَ مَن نََش عَ عِفٌرٌ، عَ نُ َق
ّسبِّل ِت بِْش .مَ 9 ٍع ٌت عَ َش يّنِي ْو مّ، ٍع بِرِن نََش ِسَف كٍرٍن كٍرٍن، قْلٍْق قٌرٍِي .مَ فِّن فبَنسَن ٌت ُل عَِس َي ِع، 10 عَِس نََش كٍِل، عَ
فِّن مَشْرِن، نٍَشٍي» َق ِع رَ، ٍع نَ مِندٍن؟ مِِش ٌي مُ ُل نَشَن ِع «مَِكيتِمَ؟ 11 فِّن نََش عَ يَاِب، ٱ» مَرِِف، مِِش ٌي مُ «.ُل عَِس نََش عَ قََل
عَ ّب، َعَو،» ٱ قَن مُ ِع َ .مَِكيتِم ِسَف، ِع نََش يُنُِب رََب «.ْسنْن

عَِس نَن نَ َ دُِنح نَءِيَلَنِي َ ر
12 عَِس مَن نََش يّنِي ْو تٌنٌف، عَ عَ مٍَسن َحمَ ّب، ٱ» تَن نَن نَ َ دُِنح نَءِيَلَنِي َ .ر نَشَن نَ َ بِر ٱ قْْش رَ، عَ مُ مَ ّحرّ ِم دِ كُي .مُُك ِكِس نَءِيَلَنِي

نَن َ يَنبَم نَ َكنِي «.ّب 13 نَ كُي، ّسنٍِي قَرِ نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» نَ ِع يّّت َكن نَن ٍسيدٍ .بٍَق ِع َش ٍسيدٍْحشْيَ مُ قِندِِش نْندِ «.رَ 14 عَِس
نََش ٍع يَاِب، َهِل» ٱ ٍسيدٍ َب ٱ يّّت ّب، ٱ َ م ٍسيدٍْحشْيَ قِندِِش نْندِ نَن نَ، ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن ٱ كٍلِِش دّننَّش، ٱ مَن عَ كٌلٌن ٱ ِسفٍَق .دّننَّش ْكْن
وٌ تَن مُ ٱ كٍلِدٍ كٌلٌن، وٌ مُ ٱ ِسفَدٍ قَن .كٌلٌن 15 وٌ تَن مِِش َ مَِكيتِم مَ عَدَ َشِشِل نَن .نَ ٱ تَن مُ مِِش ٌي َ .مَِكيتِم 16 ْكْن َش ٱ َس مِِش مَِكيتِمَ،
ٱ َ م ِكيِت مَ قِندِ نْندِ نَن نَ، ِ مَ بَر ٱ كٍرٍن َش مُ عَ .رَ ٱ تَن نُن بََب عََل نَن عَ رَ، عَ تَن نَشَن ٱ .ّشيِش 17 عَ ّسبِّش وٌ َش سّرِّي َابُي كِت كُي، عَ
َش مِِش قِرِن َش ٍسيدٍْحشْيَ بَِش لَن ٍع ٍ بٌر مَ، نَ َش ُسُش نْندِ .رَ 18 ٱ تَن نَن نَ ٱ يّّت ٍسيدٍ .رَ بََب عََل قَن، عَ تَن نَشَن ٱ ّشيِش، عَ قَن
ٍسيدٍْحشْيَ َ بَم ٱ َ م ٍق «.رَ 19 ٍع نََش عَِس مَشْرِن، ِع» بََب نَ «مِندٍن؟ عَ نََش ٍع يَاِب، ٌو» ُ م ٱ كٌلٌن، وٌ مُ ٱ بََب قَن .كٌلٌن َش وٌ ٱ كٌلٌن ّن
نُ، وٌ ٱ بََب قَن َ كٌلٌنم ّن «.نُ 20 عَِس ِي مٍَسنِي ِت ْ ْمبَنِش، هْر هَدَِي َسٍس يِرٍ ّن، ْكْن مِِش ٌي مُ عَ ُسُش، ِ مَ بَر عَ َش وََشِت مُ نُ عَ لِِش
.ِسندٍن

عَِس قِندِِش عََل َش َ ّشير نَن نَ
21 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َ قَم ّن .ِسفَدٍ وٌ ٱ َ قٍنم ّن، ْكْن وٌ َ لْيم ّن وٌ َش يُنُبٍِي َش ٍق .رَ ٱ ِسفَمَ دّننَّش، وٌ تَن مُ َ ْنم ِسفَدٍ «.نَا

22 يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر تَِف، ٍث،» عَ ٌت عَ قَلَمَ، عَ عَ ِسفَمَ دّننَّش، وٌن تَن مُ َ ْنم ِسفَدٍ نَا، عَ وَِش عَ يّّت نَن قَشٍَق «َب؟ 23 عَِس
نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ُدِنَح» مِشٍِي نَن نَ وٌ .رَ ْكْن ٱ تَن كٍلِِش ٌكوٍر .ّن وٌ ْشنِي قِندِِش ِي َ دُِنح نَن نَ، ْكْن ٱ تَن ْشنِي مُ عَ .رَ 24 ٱ عَ قَلَِش
وٌ ّب نَ نَن مَ، عَ وٌ َ لْيم ّن وٌ َش يُنُبٍِي َش ٍق .رَ َش وٌ مُ َل عَ رَ، عَ ٱ تَن نَن نَ نَشَن نَ عَبَدَن، وٌ قَشَمَ ّن وٌ َش يُنُبٍِي نَ وٌ «.مَ 25 ٍع نََش
عَ مَشْرِن، ِع» قِندِِش ندٍ «رَ؟ عَِس نََش ٍع يَاِب، كَِب» عَ قّْل، ٱ نَ َ قَلَم وٌ .ّب 26 ْ ِس مَرَكْر فبٍفٍب نَن ٱ ِي رَ وٌ تَن مَبِرِ، نَشَن مَ قِندِ ِكيِت
شْرْشْي رَ وٌ .ّب نْندِ قَّل نَن ٱ َ ّشيم .رَ ٱ نَشَن مِّش عَ رَ، ٱ نَ نَن َ قَلَم َ دُِنح «.ّب 27 ٍع مُ عَ قَهَامُ عَ عَِس نُ يّنٍق ْو ٍع ّب بََب عََل نَن مَ ٍق .رَ
28 نَ كُي، عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٌو» نَ مَ عَدَ َش دِ رٍَت وُرِ ْكن نَ تّمُي نَّش، وٌ عَ َ كٌلٌنم ّن، عَ ٱ تَن نَن نَ نَشَن نَ عَبَدَن، ٱ مَن مُ قٍٍق
َ رَبَم ٱ يّّت رَ، ٱ ُ م قٍٍق َ قَلَم ٌق ٱ بََب نَ نَشَن مٍَسن ٱ .ّب 29 ٱ تَن نُن ٱ َ ّشيم نَن عَ .رَ عَ مُ ٱ نَّبحِنِش، ِ مَ بَر ٱ عَ وَْشنٍق نَن َ نَبَم تّمُي «.بِرِن 30 عَِس
ٌت نُ ِي قٍٍي مٍَسنمَ، مِِش فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَ .مَ
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عِبُرَهِمَ َش دٍِي نُن عِبُلَِس َش دٍِي

31 نَ كُي، عَِس نََش عَ مٍَسن يُوِقٍِي ّب نَشٍٍي نُ َ بَر َ دَنشَنِي عَ مَ، َش» وٌ ُل ٱ شُي رَبَُت رَ، وٌ قِندِِش ٱ َبِرٍّي قْشِر يَِت نَن .نَ 32 وٌ نَ نْندِ
كٌلٌن، عَ وٌ َ يَم شْرّ «.ّن 33 ٍع نََش عَ يَاِب، َعننَِب» َ عِبُرَهِم بْنسْي نَن نَ مُُش .رَ هَن ٌت، مُُش تَن مُ نُ قِندِ مِِش ٌي َش ٌكنيٍِي !رَ مُنٍق رَ
ِع عَ قَلَِش عَ مُُش َ يَم شْرّ «ّن؟ 34 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، مِِش نَشَن يُنُِب َ رَبَم عَ َ بَر ُل يُنُِب َش َ ٌكنيِي .كُي 35 مِِش
َش ٌكنِي مُ َ لُم قْشْي رَ .عَبَدَن ْكْن مِِش َش دِ تَن، عَ ْشنِي نَن نَ قْشْي رَ .عَبَدَن 36 نَ كُي، َش عََل َش دِ وٌ شْرَّي، عَ َ لِم وٌ شْرَّي نَن يَِت
«.ْستِْش

37 ٱ» عَ كٌلٌن تَن، عَ عِبُرَهِمَ بْنسْي نَن نَ وٌ رَ، ْكْن وٌ َكتٍَق ٱ قَشَدٍ ّن وٌ ٌت تٌندِِش ٱ َ م مٍَسنِي .رَ 38 ٱ تَن َ بَر نَشَن ٌت بََب عََل رَ، ٱ نَ
نَن َ .قَلَم وٌ قَن َ بَر نَشَن مّ وٌ بََب رَ، وٌ نَ نَن َ «.نَبَم 39 ٍع نََش عَ يَاِب، َعننَِب» عِبُرَهِمَ نَن نَ مُُش بََب «.رَ عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َش»

عِبُرَهِمَ َش دٍِي نَن يَِت وٌ رَ نُ، وٌ َ لُم عِبُرَهِمَ قِْش نَن نََب رَ .نُ 40 ْكْن وٌ تَن نَ َكتٍَق ٱ قَشَدٍ، ٱ تَن نَشَن نْندِ َ قَلَم وٌ ّب ٱ نَشَن مِّش عََل .رَ
عِبُرَهِمَ وَِل ِك مُ لَنِش نَ .مَ 41 وٌ نَ وٌ بََب نَن قِْش «.رَبٍَق ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، يّّن» دٍِي َش مُ نَ مُُش تَن نَ !دٍ عََل كٍرٍن نَن نَ مُُش
بََب «.رَ 42 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َش» عََل نَن وٌ بََب رَ نُ، وٌ ٱ َ َشنُم ّن نُ، ِ مَ بَر ٱ ٌت نَ وٌ َي مَ ٍب، ٱ كٍلِِش عََل نَن .مَ ٱ ُ م قَِش ٱ يّّت
َش رَ، عَ تَن نَن ٱ .ّشيِش 43 مُنٍق رَ وٌ مُ ٱ شُي قَهَامُمَ؟ وٌ مُ نِْش ٱ َ م مٍَسنِي .مّدٍ رَ 44 وٌ تَن بََب قِندِِش عِبُلَِس نَن نَ، عَ ْشِل مَن وٌ مَ وٌ َش
عَ تَن نَن َسٌف .رََب َكِب عَ قّْل، قَّشِت نَن عَ .رَ عَ مُ َ تِنم نْندِ رَ، ِ مَ بَر نْندِ ٌي مُ نَ عَ َش ٍق .كُي عَ ٌت وٍُل قَلَمَ، عَ عَ يّّت شُي نَن يَِت
قَلٍَق، ِ مَ بَر وٍُل قَّل نَن عَ رَ نَشَن قِندِِش وٍُل بِرِن بََب .رَ 45 ْكْن ٱ تَن ٌت نْندِ نَن قَلَمَ، وٌ مُ َ لَم ٱ .نَ 46 ندٍ َ ْنم ٱ كَلَمُدٍ يُنُِب مَ؟ َش ٱ نْندِ نَن
قَلَمَ، مُنٍق رَ وٌ مُ لَِش ٱ نَ؟ 47 مِِش نَشَن كٍلِِش عََل مَ، نَ عََل شُي .مّمَ نَ كُي، وٌ تَن مُ عَ مّمَ ِ مَ بَر وٌ مُ كٍلِِش عََل «.مَ

48 يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش عَ قََل، نْنِد» نَ مُُش .ّب َ سَمَرِك ِحنّن َكنِي نَن ِع تَن «.نَ 49 عَِس نََش ٍع يَاِب، ِحنّن» ُ م ٱ تَن قْْش .رَ ٱ تَن ٱ

بََب نَن ِنيَمَ، ب ْكْن وٌ تَن ٱ َ .يٍلٍبُم 50 ٱ ُ م ٱ يّّت َ .عِفبٌم عََل نَن ٱ َ م ٍق َ .عِتٍم ِكيِت بِرِن نَ عَ تَن نَن ِي .رَ 51 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، َش
نَشَن ٌي ٱ شُي ُسُش، نَ َكنِي مُ سَيَ َ كٌلٌنم «.عَبَدَن

52 يُوِقٍِي نََش عَ قََل عَ ّب، ُمُش» َ بَر ّف عَ كٌلٌندٍ َق عَ ِحنّن نَن نَ ِع قْْش .رَ عِبُرَهِمَ نُن نَمِْحنمٍّي بِرِن َ لَاشِر ّن، ْكْن ِع تَن نَّش، َش‹ نَشَن
ٌي ٱ شُي ُسُش، عَ َكنِي مُ سَيَ َ كٌلٌنم ›.عَبَدَن 53 ٍث، مُُش بٍنَب عِبُرَهِمَ ٌت َق َ لَاشِر ّن، ِع تَن دَنِف عَ رَ؟ نَمِْحنمٍّي قَن َ لَاشِر .ّن ِع تَن َق ِع
يّّت قِندِِش ندٍ «رَ؟ 54 عَِس نََش ٍع يَاِب، َش» ٱ تَن نَن ٱ يّّت مَتْشْمَ، مَتْشْي قُقَُق نَن نَ .ِك ٱ بََب نَن ٱ َ م ٍق عِتٍِش، وٌ نَشَن مَ، عَ وٌ مَرِِف
!عََل 55 وٌ مُ عَ تَن عََل كٌلٌن، ْكْن ٱ تَن عَ .كٌلٌن َش ٱ عَ قََل، عَ ٱ ُ م عَ كٌلٌن، ٱ َ بَر قِندِ وٍُل قَّل رَ، عَْل وٌ .تَن ٱ تَن عََل كٌلٌن، ٱ مَن عَ َش
مٍَسنِي َ َبَتُم .ر 56 وٌ بٍنَب عِبُرَهِمَ َ ّسيو ّن ٱ َق لْشْي تٌٍق َ .ر عَ عَ ٌت ّن يَِت، عَ «.حّلِّشن 57 يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش عَ يَاِب، َهِل» ّح تٌنٌف ُسوِل، ِع مُ
نُ عَ ْسْت .ِسندٍن مُنٍس عَ نِيَِش ِع َش عَ قََل عَ ِع تَن َ بَر عِبُرَهِمَ «ٌت؟ 58 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، ٍينُن ب
عِبُرَهِمَ َش بَرِ، ٱ تَن «.نَ 59 ٍع نََش فّمٍّي تٌنٌف كٍرٍن نَ، ٍع َش عَ مَْفْن نَ مٍَسنِي َش ٍق رَ، ْكْن عَِس نََش عَ نْشُن، عَ مِِن ْ ْمبَنِش هْر .كُي

9
عَِس ْدنشُي َي رَبْوٍق

1 عَِس ٌت نُ َ كِر ْشن، عَ نََش ْدنشُي ندٍ ٌت نَشَن بَرِِش ْدنشُيَ .كُي 2 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ مَشْرِن، ْمْش،كََر » ندٍ َش يُنُِب عَ نِيَِش ِي شّّم
َش ِ بَر عَ ْدنشُِش، عَ تَن كَ عَ ِ «مِشٍِي؟ بَر 3 عَِس نََش ٍع يَاِب، َع» َش يُنُِب مُ عَ رَ، عَ ِ مِشٍِي بَر قَن فٍب مُ عَ .رَ عَ رَبَِش ّن عَلٌَك عََل َش
وَِل َش مَّكنّن عَ َش ٍق .كُي 4 قَننِ كٍُي عِبَِش، ٌق وٌن َش ٱ َ ّشيم َش وَِل رََب، ِ مَ بَر كْي نَ .قٍَق عَ نَ ٌس، مِِش مُ َ ْنم وَلِدٍ .ْسنْن 5 ٱ ٌت نَ
َ دُِنح مَ ِي ِك، ٱ تَن نَن نَ َ دُِنح نَءِيَلَنِي َ «.ر

6 عَ نَ قََل َشنِب، عَِس نََش دٍّي بْشُن بِْش، عَ بّنّد يٌفٌن عَ .رَ عَ نََش نَ مٌَس ْدنشُي َي مَ، 7 عَ َق عَ قََل عَ ّب، َس» ِع َي رََش ُ ِسلْم
ٍي ٍ «.يِر نَ ُ ِسلْم ِشِل نَن قَلَِش ٍع َش شُي، .«ّشيَر» نَ كُي، ْدنشُي نََش َس عَ َي رََش، عَ فبِلٍن، عَ َي ٍس َ .تٌم
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8 عَ ْدْشبٌوٍرٍي نُن نَشٍٍي نُ دَرِِش عَ ٌت رَ كُّل مَتِدٍ، ٍع نََش عَ قََل، ِي» شّّم َش مُ نُ ْدشْمَ ٍب، عَ نُ كُّل «مَِت؟ 9 ندٍٍي نَّش، ِعٌي،»

عَ تَن نَن عَ «.رَ فبّتٍّي نَّش، َعٍد،» ٍع مَنِيَِش «.ّن ْكْن عَ تَن شّّم نََش يّن ْو ٍع ّب، عَ عَ قََل، ٱ» تَن نَن يَِت عَ «!رَ 10 نَ كُي، ٍع نََش عَ
مَشْرِن، ِع» َي َق رَبْوِش «دِ؟ 11 عَ نََش ٍع يَاِب، ّشّم» نَشَن ِشِل َ قَلَم عَِس، نَ نَن بّنّد يٌفٌن دٍّي رَ، عَ عَ َس ٱ َي مَ، عَ َق عَ قََل ٱ ّب،
َس‹ ِع َي رََش ُ ِسلْم ٍي ٍ ‹.يِر نَ كُي، ٱ ٌت َس ٱ َي رََش، ٱ نََش ٍس «.ٌت 12 ٍع نََش َق عَ مَشْرِن، ِي» شّّم نَ «مِندٍن؟ عَ نََش ٍع يَاِب، ٱ»

ُ م عَ «.كٌلٌن
13 ٍع نََش ْدنشُي َلَنِش ي َ ر َشنِن ّسنٍِي قَرِ ٍ .يِر 14 عَِس دٍّي مَسُنبُِش بّنّد رَ لْْش نَّش، عَ ْدنشُي َي رَبْو، مَلَُب لْشْي نَن نُ عَ .رَ 15 نَ كُي،

ّسنٍِي قَرِ قَن نََش ٌس عَ مَشْرِنٍق، عَ َي رَبْوِش ِك .نَّش عَ نََش ٍع يَاِب، َع» بّنّد يٌفٌنِش نَن َس ٱ َي مَ، ٱ ٍع رََش، ٍع ٍس «.ٌت 16 ّسِن قَرِ
ندٍٍي نََش عَ قََل، ِي» شّّم عَِس، عَ مُ كٍلِِش عََل َش مَ، ِ مَ بَر عَ مُ مَلَُب لْشْي سّرِّي َ َبَتُم «.ر ْكْن فبّتٍّي نُ عَ قَلَمَ، يُنُِبتْي» َ ْنم ِي كَابَنٌَك ْمولٍِي
َبَدٍ؟ «ر نَ كُي، ّسنٍِي قَرِ مُ نُ لَنِش ٍع ٍ بٌر .مَ 17 ٍع مَن نََش ْدنشُي َلَنِش ي َ ر مَشْرِن، َع» ٌت ِع تَن نَن َي رَبْوِش، ِع تَن عَ َش ٍق تٌِش «دِ؟ عَ
نََش ٍع يَاِب، نَِمْحنّم» نَن عَ «.رَ

18 يُوِِق ُكنتِفٍِي نُ ِسيّكِش نَ ْدنشُي َش ٍق .رَ ٍع مُ نُ عَ كٌلٌن َش ْدنشُي يَِت يَِت نَن نُ عَ .رَ نَ كُي، ٍع نََش عَ ِ مِشٍِي بَر ِشِل، 19 ٍع ٍع
مَشْرِن، ٌو» َش دِ نَن َي، وٌ نَشَن مَ عَ عَ ْدنشُِش نَن بَرِِش؟ عَ َي َق رَبْوِش «دِ؟ 20 عَ ِ مِشٍِي بَر نََش ٍع يَاِب، ُمُش» عَ كٌلٌن، عَ مُُش َش
دِ نَن عَ .رَ مُُش مَن عَ كٌلٌن، عَ عَ بَرِِش ْدنشُيَ نَن .كُي 21 ْكْن عَ َي َق رَبْوِش ِك نَّش، مُُش مُ نَ تَن .كٌلٌن مُُش مَن مُ عَ كٌلٌن مِِش
ٌي نَ رَبَِش عَ .ّب وٌ عَ تَن نَن .مَشْرِن مّدِ دِ َش مُ عَ رَ، عَ يّّت عَ َش دّنتّّف «.سَمَ 22 عَ َش مِشٍِي نَ يَاِب ِت ّن، ِ مَ بَر ٍع نُ فَاُشِش يُوِِق
ُكنتِفٍِي َي .رَ نٍٍي نُ َ بَر لَن عَ مَ عَ مِِش ٌي نَشَن نَ عَ قََل عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن عَ رَ، ٍع َش تْنِي ْدْش نَ َكنِي مَ عَ نََش ٌس َسلِدٍ
.كُي 23 نَ نَن عَ َ نِي عَ ِ مِشٍِي بَر نََش عَ قََل، مّدِِد » َش مُ عَ رَ، وٌ عَ تَن نَن «.مَشْرِن

24 نَ كُي، ّسنٍِي قَرِ نََش نَ ْدنشُي َلَنِش ي َ ر ِشِل عَ قِرِن ندٍ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ِع» ِع كَِل عََل رَ، ِع نْندِ .قََل مُُش تَن عَ كٌلٌن عَ يُنُبِتْي نَن نَ
نَ شّّم «.رَ 25 عَ نََش ٍع يَاِب، َش» يُنُبِتْي نَن عَ رَ، ٱ تَن مُ عَ .كٌلٌن ْكْن ٱ ٍق كٍرٍن تَن كٌلٌن؛ ٱ نُ ْدنشُِش ّن، ْكْن ٱ َي َ بَر َق ٍس «.ٌت
26 ٍع مَن نََش عَ مَشْرِن، َع» مُنٍس رََب ِع رَ؟ عَ ِع َي رَبْوِش «دِ؟ 27 عَ نََش ٍع يَاِب، ٱ» َحن َ بَر نَ قََل وٌ ّب، ْكْن وٌ مُ تِن ٱ شُي .مّدٍ رَ
وٌ مَن َق مَ وَ ٱ َش فبِلٍن عَ مَ مُنٍق رَ؟ كَ وٌ قَن وَِش قِندٍِق عَ َبِرٍّي قْشِر نَن «نَ؟ 28 ٍع نََش عَ ٌكنِب، ٍع عَ قََل عَ ّب، ِع» تَن نَن قِندِِش عَ
َبِرّ قْشِر !رَ عَننَِب مُنَس َبِرٍّي قْشِر نَن نَ مُُش تَن !نَ 29 مُُش عَ كٌلٌن تَن، عَ عََل يّن ْو ّن عَننَِب مُنَس ّب، ْكْن ِي شّّم عَِس تَن، مُُش مُ
عَ كٍلِدٍ «.كٌلٌن 30 شّّم نََش ٍع يَاِب، ٍق» مَكَابَِش نَن !َي عَ َ بَر ٱ َي رَبْو، ْكْن وٌ تَن مُ عَ كٍلِدٍ !كٌلٌن 31 وٌن عَ كٌلٌن تَن، عَ عََل مُ يُنُبِتْي
َش دَُب .تٌنفٌمَ نَشَن فَاشُمَ عَ َي رَ، عَ عَ َسٌف رََب، عَ نَ نَن َش مَشَندِ .ُسشُمَ 32 َ دُِنح بِرِن عَ كٌلٌن مِِش مُ َ ْنم ْدنشُي َي َبْودٍ ر نَشَن بَرِِش
ْدنشُيَ .كُي 33 َش ِي شّّم مُ كٍلِِش عََل َش مَ نُ، عَ مُ َ ْنم قٍٍق َبَدٍ «.ر 34 ٍع نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَشَن بَرِِش يُنُِب كُي، ِع وَِش قِندٍِق مُُش
َ ْمْش كَر «رَ؟ ٍع نََش َق عَ كٍرِ .َسلِدٍ

35 عَِس ٌت عَ مّ، عَ ٍع َ بَر عَ كٍرِ َسلِدٍ، عَ نََش َس عَ قٍن، عَ عَ مَشْرِن، ِع» دَنشَنِيَِش مَ عَدَ َش دِ «مَ؟ 36 عَ نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» عَ
قََل ٱ ّب مِِش نَشَن عَ رَ، عَلٌَك ٱ َش َ دَنشَنِي عَ «.مَ 37 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» َحن َ بَر عَ .ٌت عَ تَن نَن مَن يّنٍق ْو ِع ّب ِي «.ِك 38 عَ
نََش عَ قََل عَِس ّب، َمِرِف،» ٱ َ بَر َ «.دَنشَنِي عَ َق عَ ُسيِدِ عَ .ّب 39 عَِس نََش عَ مٍَسن، ٱ» قَِش ِي َ دُِنح مَ مِشٍِي مَِكيتٍِق نَن مَ، عَلٌَك ْدنشُي
َش ٍس ٌت، َي َكنِي َش «.ْدنُش 40 ّسِن قَرِ نَشٍٍي نُ نَ نَا، ٍع نََش عَ شُي مّ، ٍع عَ مَشْرِن، ٍث،» ْدنشُي نَن نَ مُُش قَن «نَ؟ 41 عَِس نََش
عَ مٍَسن ٍع ّب، َش» ْدنشُي نَن نَ وٌ رَ نُ، يُنُِب مُ َ لُم وٌ .مَ ْكْن وٌ ٌت عَ قَلَمَ، عَ وٌ َي قَن، وٌ َش يُنُِب َ بَر ُل وٌ «.مَ

10
ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ َش تَالٍِي
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1 ٱ» َش نْندِ قََل وٌ ّب، ُمحِّت نُن ُسوٍت مُ سٌمَ فْورّ نَادّ .رَ ٍع َ تُفَنم ّن َسنسَنِي ُشن .مَ 2 نَشَن سٌمَ فْورّ نَادّ رَ، نَ نَن قِندِِش ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ

.رَ 3 نَادّ َ َكنتَم نَن نَادّ َ َِبم ر عَ .ّب عَ نَ يّن ْو ُ سٍٍي شُر رَ، ٍع بِرِن َ بِر عَ قْْش .رَ عَ َكنَكن ِشِل عَ ِشِل رَ، ٍع بِرِن مِِن .تَندٍ 4 عَ نَ عَ فٍب بِرِن
نَمِِن، عَ َس َ ِتم ٍع َي رَ ّن، ٍع قَن َ بِر عَ قْْش رَ، ِ مَ بَر ٍع عَ شُي .كٌلٌن 5 َش مِِش فبّّت نَ عَ رَ ٍع مُ نَشَن كٌلٌن، ٍع مُ َ مَ بِر عَ قْْش رَ .مُُك ٍع ٍع
فِمَ ّن نَ تَن َي رَ، ِ مَ بَر ٍع مُ عَ شُي «.كٌلٌن 6 عَِس نََش نَ تَاِل يّنِي ْو قََل ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ عَ َش مٍَسنِي .قَهَامُ

7 نَ كُي، عَِس مَن نََش عَ مٍَسن، ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، ٱ تَن نَن نَ يّّشيٍي َش نَادّ .رَ 8 نَشٍٍي ِسنٍف َق ٱ ّب، ُمحّتٍِي نُن ُسوتٍٍي نَن
نَ ٍع بِرِن .نَ يّّشيٍي مُ ٍع تَن شُي .مّ رَ 9 ٱ تَن نَن نَ فْورّ نَادّ .رَ نَشَن ٌي نَ ٌس ٱ َسابُي رَ، عَ َكنِي ِكسِمَ ّن، عَ نُ ٌس، عَ نُ مِِن، عَ نُ َلٌي ب .ْسْت
10 ُمحِّت تَن مُ قَمَ قٍٍق مَ بٍَق ّ ُمح تِدٍ، قَّش تِدٍ، نُن َكسَرّ .َسدٍ ٱ تَن قَِش ّن، عَلٌَك مِشٍِي َش ِكِس ْسْت، ٍع َش دُِنحّءِفِرِ َش قَن عَ قَنِي «.رَ

11 ٱ» مِسَالِِش ُ ٍَس شُر َكنتَم قَنِي نَن نَ، نَشَن مُ مَ تٌندِ قَشَدٍ عَ َش ُ ٍس شُر َكنّت .كُي 12 وَلِّك نَن عَ فِمَ وَُل ٍ بَر َي رَ، ِ مَ بَر ُ سٍٍي شُر مُ قِندِِش
عَ فٍب رَ، عَ ّ ْبح مُ نَ ٍع َكنتٍَق .رَ عَ ُ سٍٍي شُر َ َّبحِنم ر ّن، وَُل ٍ بَر ندٍٍي قََش، عَ ندٍٍي رَيٍنٍسن .ّي 13 وَلِّك مُ عَ ّحنِف سَمَ ُ سٍٍي شُر َش ٍق .ْشن
14 ٱ تَن مِسَالِِش ُ ٍس شُر َكنّت قَنِي نَن .نَ ُ سٍٍي شُر َكنّت نُن عَ َش ُ سٍٍي، شُر ٍع ٍع ٍ بٌر كٌلٌن، 15 عَْل ٱ تَن نُن بََب عََل مُُش مُُش بٌرٍ كٌلٌنِش ِك
.نَّش ٱ قَن َ بَر تِن قَشَدٍ ٱ َ م ُ سٍٍي شُر «.ّب

16 يّّشي» فبّتٍّي قَن نَ ٱ ّب نَشٍٍي مُ نَ ِي فْورّ .كُي ٌق ٱ َش َق ّن نٍٍي قَن .نَ ٍع قَن ٱ شُي مّمَ رَ ّن، يّّشيٍي بِرِن قِندِ فْورّ كٍرٍن نَ، ُ ٍس شُر
مَدٌنِي دّ كٍرٍن .ّب 17 نَ نَن عَ تٌِش بََب عََل ٱ َشنُِش، ِ مَ بَر ٱ نَن ٱ نِي قِمَ، عَلٌَك ٱ مَن َش عَ .ُسُش رَ 18 مِِش َش مُ ٱ تَن نِي َ بَم دٍ، ٱ تَن يّّت
يَِت عَ .قِمَ نْي نَ ٱ ّب، ٱ َش ٱ نِي .ِق نْي مَن نَ ٱ ّب، ٱ َش فبِلٍن عَ ُسُش رَ .رَ ٱ بََب ٱ يَمَرِِش نَ نَن «.نَ

19 يُوِقٍِي مَن مُ نُ لَنِش ٍع ٍ بٌر مَ نَ مٍَسنِي َش ٍق .رَ 20 مِِش فبٍفٍب نُ عَ قَلٍَق ّن، ِحنّن» نَن نَ ِي قْْش .رَ عَ َ بَر .دَُش وٌ وٌ تُِل َ مَتِم عَ رَ
مُنٍق «رَ؟ 21 ْكْن بٌوٍرٍي نُ ٍع يَاِبمَ، ِحنّن» نَ مِِش نَشَن قْْش رَ، عَ مُ َ يّنم ْو ِي ْموِل رَ !دٍ كَ ِحنّن َ ْنم ْدنشُي َي «رَبْودٍ؟

يُوِقٍِي َش دَنشَنِيَتَرٍَح
22 ِشنبٍِل تّمُي ٌت نُ عَ رَ، َسلَمُكٍَي دَرِ نُ نَ ْ ْمبَنِش هْر رَِب َسِل نَن .نَبٍَق 23 عَِس نُ ّحرٍّق ْ ْمبَنِش هْر ٍ يِر ندٍ، دّننَّش ِشِل َمنّف» ُسلٍمَِن َش

«.بُنتُنِي 24 يُوِقٍِي نََش عَِس َبِلِن ر مّننِ، ٍع عَ قََل عَ ّب، ِع» ِسيّك َ بَم مُُش مَ مُن تّمُي؟ َش ِع تَن نَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، عَ
قََل مُُش ّب عَ قِيّش «.رَ 25 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» َحن َ بَر عَ قََل وٌ ّب، ْكْن وٌ مُ لَِش ٱ .نَ ٱ ٍق نَشٍٍي َ رَبَم ٱ بََب ِشِل رَ، نٍٍي نَن قِندِِش
ٍسيدٍْحشْيَ رَ ٱ َ م ٍق .رَ 26 ْكْن وٌ مُ دَنشَنِيَِش، ِ مَ بَر ٱ َ م يّّشيٍي َش مُ وٌ .رَ 27 ٱ فٍب يّّشيٍي تَن ٱ شُي مّمَ، ٱ ٍع كٌلٌن، ٍع َ مَ بِر ٱ قْْش .رَ 28 ٱ تَن
عَبَدَن ِكِس نَن قِمَ ٍع .مَ ٍع مُ َ لْيم عَبَدَن، ٍسٍس مَن مُ ٍع َ بَم ٱ ِي .رَ 29 ٱ بََب، عَ تَن نَشَن ٍع ٌس ٱ ِي رَ، عَ دَنِف بِرِن .نَ ٍسٍس مُ َ ْنم ٍع بَدٍ
عَ تَن بََب عََل ِي .رَ 30 ٱ تَن نُن بََب عََل، مُُش بِرِن «.كٍرٍن

31 يُوِقٍِي مَن نََش فّمٍّي تٌنٌف، ٍع َش عَِس مَْفْن عَ قََش ِشِل مَ، 32 ْكْن عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٱ» َ بَر وَِل قَنِي فبٍفٍب رََب وٌ َي شْرِ، نَشٍٍي
قَتَنِش بََب عََل .مَ وٌ عَ قََل ٱ ّب َب، وٌ َق وَِش ٱ قَشٍَق ٱ َ م وَِل قَنِي مُندُن «مَ؟ 33 ٍع نََش عَ يَاِب، ُمُش» ُ م ِع مَْفنٍْق ّش ِع َش وَِل قَنِي
ندٍ َش .مَ مُُش ِع َ مَْفنْم ِع ٌت عََل .ْستٍْق رَ ِع تَن مَ عِبُنَدَ وَِش ِع يّّت قِندٍِق عََل «!رَ 34 عَِس نََش ٍع يَاِب، َع» ُ م ّسبِّش ّش وٌ َش سّرِّي
َابُي كِت كُي، عَ عََل عَ مٍَسن ّن، ‹ٱ تَن عََل َ بَر عَ قََل، عَلٍَي نَن وٌ ؟›رَ 35 َابُي كِت شُي تَن مُ َ .َكنَم عَ َش مٍَسنِي قَِش نَشٍٍي مَ، عََل َ بَر ٍع ِشِل قََل،
.‹عَلٍَي› 36 ٱ َ بَر عَ قََل عََل َش دِ نَن ٱ نَ، ْكْن عَ مُ َ لَنم وٌ َش عَ قََل ٱ َ بَر عََل ْسْت، رَ ِ مَ بَر بََب عََل ٱ تَن نَن ُسفَندِِش، عَ ٱ شّي َ دُِنح .مَ 37 َش ٱ

ُ م ٱ بََب َش وَلٍِي َش رَبَمَ، وٌ نََش َل ٱ .نَ 38 ْكْن َش ٱ عَ رََب، وٌ َش َل نَ وَِل رَ، هَِل وٌ مُ َل ٱ تَن .نَ وٌ َش َل ٱ َ م وَِل رَ، عَلٌَك وٌ َش عَ
كٌلٌن عَ بََب عََل نَ ٱ ِع، ٱ قَن نَ بََب عََل «.ِع 39 عَِس ٌت نَ قََل، مِشٍِي مَن نََش َكَت عَ ُسشُدٍ، ْكْن عَ نََش مِِن ٍع .بّلّّش
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40 عَِس نََش فبِلٍن يُرُدّن ِ نَاكِر مَ، عَ ُل مّننِ، َ يَي مِشٍِي ُشنَش ٍي ْشورَ قْْل .دّننَّش 41 مِِش فبٍفٍب نََش ِسَف عَ يِرٍ، ٍع نُ عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب،

َعننَِب» َ يَي تَن مُ تْنشُمَ مَكَابَِش ٌي رََب، ْكْن عَ نَشَن بِرِن مٍَسن ِي شّّم َش ٍق رَ، عَ بِرِن قِندِِش نْندِ نَن «.نَ 42 مّننَِك فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي
عَِس .مَ

11
ُ لَسَر رَكٍلٍِق قَّش مَ

1 شّّم ندٍ نُ قُرَِش بٍتَنِ نَشَن ِشِل ُ .لَسَر عَ مَافِنٍّي قَن نُ َسبَتِِش نَا، َ مَرِيَم نُن .مَرََت 2 َ يَم مَرِ نَن لَبُنّد ٍ تُر َس مَرِِف َسنيٍِي مَ، عَ َق ٍع مَقُرُكُ
عَ ُشنّسّش .رَ عَ تَن نَن مَاشّّم قِندِ ُ لَسَر رَ، نَشَن نُ .قُرَِش 3 نَ كُي، ُ لَسَر مَافِنٍّي نََش َ ّشير شّي عَِس مَ، عَ َش َس عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» ِع
َشنُنتٍنِي «.قُرَِش 4 عَِس ٌت عَ مّ، عَ نََش عَ مٍَسن، ِي» قُرٍ مُ َس َ رَْحنم قَّش َش مَ، عَ قَمَ عََل َش نْرّ نَن مَّكنّندٍ، عَلٌَك عََل َش دِ قَن َش
مَتْشْي ْسْت عَ َسابُي «.رَ

5 عَِس نُ مَرََت نُن َ مَرِيَم نُن ٍع مَاشّّم ُ لَسَر َشنُِش ِك .قَنِي 6 عَ ٌت ُ لَسَر قُرٍَق مّ، عَ مُ ِسَف دّدّ، عَ نََش ُل نَا ِش قِرِن .مَن 7 نَ َشنِب، عَ
نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌون» َش فبِلٍن يُدََي بِْش «.مَ 8 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ قََل، ْمْش،كََر » يُوِقٍِي َكتَِش ِع قَشَدٍ دّننَّش َي، ِع تَن فبِلٍنٍق
مّننِ «ّن؟ 9 عَِس نََش ٍع يَاِب، َوَشِت» ُق نُن قِرِن َش مُ نَ قّيّحن كٍرٍن كُي؟ َش نَشَن ٌي عَ مَ ّحرّ يَنِي رَ، عَ مُ عَ َسنِي َ رَدِنم ِ مَ بَر ِي َ دُِنح
نَءِيَلَنِي َ يَنبَم عَ .ّب 10 ْكْن َش نَشَن ٌي عَ مَ ّحرّ كْي رَ، عَ عَ َسنِي َ رَدِنم ّن، ِ مَ بَر نَءِيَلَنِي ٌي مُ عَ «.ّب

11 عَ نَ قََل َشنِب، عَِس مَن نََش عَ مٍَسن، ٌون» َشنُنتٍنِي ُ لَسَر َ بَر ِش، ْكْن ٱ ِسفٍَق عَ «.رَُشنُدٍ 12 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،»

َش عَ نَ ِشٍق، عَ َ َلَنم ي «.ّن 13 عَِس ٌت ُ لَسَر ِشٍق قََل، عَ نُ عَ قَشٍَق نَن مَ، ْكْن عَ َبِرٍّي قْشِر تَن ْحْش عَ مَ، عَ عَ نُ مَلَبُي ِش ْشِل نَن .مَ
14 نَ كُي، عَِس نََش يّن ْو ٍع ّب عَ قِيّش رَ، لََسُر» َ بَر َ لَاشِر 15 ْكْن نَ رَبٍَق ٱ َشنِب، عَ َ بَر قِندِ ّسيوّ رَ ٱ ّب، ِ مَ بَر عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش َ دَنشَنِي
ْسْت ِي ٍق .كُي يَْكِس، وٌن َش ِسَف عَ «.يِرٍ 16 نَ تّمُي تٌمَِس، عَ نُ َ قَلَم نَشَن ّب ،«ُفِل» عَ نََش عَ قََل عَِس َبِرّ قْشِر بٌوٍرٍي ّب، ٌون» بِرِن
شّي، وٌن نُن َ ْمْش كَر بِرِن َش «!قََش

17 عَِس ٌت ٌس نَا، عَ نََش عَ ِل ُ لَسَر قُرٍ َ بَر ِش نَاِن رََب فَبُرِ .كُي 18 كٌِل َسشَن ْحنْدن نَن نُ نَ بٍتَنِ نُن َسلَمُ دَرِ .تَِف ٍع ٌت مَكْرّ، 19 يُوِِق
فبٍفٍب نُ َ بَر َق مَرََت نُن َ مَرِيَم ْشنِي، ٍع مَاشّّم ْحنٍق ُكنَق .بَدٍ 20 مَرََت ٌت عَِس قٍَق مّ، عَ نََش َس عَ رَلَن، ْكْن َ مَرِيَم تَن ْدْشِش نََش ُل
.بَنِش 21 مَرََت نََش عَ قََل عَِس ّب، َمِرِف،» َش ِع نُ نَ ٍب نُ، ٱ مَاشّّم مُ قَشَمَ .نُ 22 ْكْن هَِل يَْكِس، ٱ عَ كٌلٌن عَ ِع نَ قٍٍق مَشْرِن عََل
مَ، عَ عَ َ رَبَم ّن ِع «.ّب 23 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» َ ُشني َ كٍلِم ّن قَّش «.مَ 24 مَرََت نََش عَ يَاِب، ٱ» عَ كٌلٌن تَن، عَ َ كٍلِم ّن قَّش مَ
َ دُِنح رَْحنِي، قَشَمِشٍِي َ كٍلِم تّمُي «.نَّش 25 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٱ» تَن نَن نَ مَرَكٍِل نُن ِكِس .رَ نَشَن نَ َ دَنشَنِي ٱ مَ، عَ ِكسِمَ ّن، هَِل عَ
.قََش 26 نَشَن ٌي َلٌِش، ب عَ دَنشَنِيَِش ٱ مَ، نَ َكنِي مُ َ لْيم .عَبَدَن ِع لَِش نَ «رَ؟ 27 عَ نََش عَ يَاِب، ِعٌي،» !مَرِِف ٱ لَِش عَ رَ عَ ِع تَن نَن
نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، عََل َش دِ، نَشَن لَن عَ َش َق َ دُِنح «.مَ

28 مَرََت نَ قََل َشنِب، عَ نََش ِسَف عَ ُشنيَ َ مَرِيَم قْْش رَ، عَ عَ قََل عَ ّب ٍع دٌرٌ مَ، ْمْشكََر » َ بَر َق، عَ نَ ِع «.ِشلٍِق 29 َ يَم مَرِ ٌت عَ
مّ، عَ نََش كٍِل كٍرٍن نَ، عَ ِسَف عَِس .رَلَندٍ 30 نَ تّمُي، عَِس مُ نُ ٌسِش تَا .كُي مَرََت عَ ِل دّننَّش، عَ نُ نَ مّننِ ّن .ِسندٍن 31 يُوِِق نَشٍٍي
قَِش ُكنَق بَدٍ، نَشٍٍي نُ َنَ مَرِيَم ّق مَ بَنِش كُي، ٍع ٌت عَ ٌت كٍِل رَ مَقُرٍن نَ، ٍع نََش َ بِر عَ قْْش رَ .تَندٍ ٍع ْحْش عَ مَ عَ عَ نَ ِسفٍَق فَبُرِ ٍ يِر ّن،
عَ َش َس وَ .نَا

32َ يَم مَرِ ٌت عَِس يِرٍ ِل، عَ قّّق عَ ٌت، عَ نََش ُسيِدِ عَ ّب، عَ عَ قََل، َمِرِف،» َش ِع نُ نَ ٍب نُ، ٱ مَاشّّم مُ قَشَمَ «!نُ 33 عَِس ٌَت مَرِيَم
ٌت، عَ نَ وٍَق، يُوِِق نَشٍٍي نُ نَ عَ قْْش رَ، نٍٍي قَن وٍَق، عَ نََش ُسننُن، عَ ّ ْبح نََش رَحَاُش عَ .مَ 34 عَ نََش مَشْرِنِي ِت، ٌو» عَ رَفَتَِش «مِندٍن؟
ٍع نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» َق، مُُش َش نَ مٍَسن ِع «.ّب 35 عَِس نََش .وَ 36 نَ كُي، يُوِقٍِي نََش عَ قََل، َع» مٌَت، ُ لَسَر نُ رَقَنِش عَ مَ ِك
«!نَّش 37 ْكْن ندٍٍي ٍع َي مَ، ٍع نََش عَ قََل، ٍث،» ِي نَشَن ْدنشُي َي رَبْو، عَ مُ نُ َ ْنم ُ لَسَر رَتَنفَدٍ قَّش مَ «ّش؟
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38 عَِس ّ ْبح مَن نََش رَحَاُش عَ .مَ عَ نََش ِسَف فَبُرِ ٍ .يِر ّ قْنم ندٍ نَن نُ عَ رَ، فّّم بٍلٍبٍٍل ْدْشِش نَ دّ .رَ 39 عَِس نََش عَ قََل، ٌو» فّّم َب «.نَا

مَرََت، قَشَمِِش مَافِّن، عَ نََش عَ قََل، َمِرِف،» عَ َش مَرَفَّت ِش نَاِن نَن !ٌت عَ عَ َ لِم عَ قُرٍ شِرِ َ بَر مِِن ِي وََشِت «.مَ 40 عَِس نََش عَ قََل عَ
ّب، ٱ» ُ م عَ قََل ّش ِع ّب، عَ َش ِع دَنشَنِيَ، ِع عََل ّسنّب مَكَابَِش َ تٌم «ّن؟ 41 نَ كُي، ٍع نََش فّّم َب ّ قْنم فَبُرِ دّ .مَ عَِس نََش عَ َي رٍَت
ٌكوٍر، عَ عَ قََل، ٱ» بََب عََل، ٱ َ بَر ِع تَنُت ِع ٌت ٱ شُي .مِّش رَ 42 ٱ تَن َحن عَ كٌلٌن، ِع ٱ شُي مّمَ رَ تّمُي بِرِن، ْكْن ٱ نَ قَلَِش َحمَ نَن مَ ٍق رَ
نَشٍٍي تِِش ٍب، ٍع َش َل عَ رَ عَ ِع تَن نَن ٱ «.ّشيِش 43 عَ نَ قََل َشنِب، عَِس نََش عَ شُي عٍِت ّسنّب رَ، عَ عَ قََل، لََسُر،» «!مِِن 44 عَ تَن
قَشَمِِش نََش مِِن عَ َسنيٍِي نُن عَ بّلّشٍّي مَشِرِِش َكسَنٍف كُي، عَ يَتَِف مَن مَكُنقُكُنقُِش دُِف فبّّت قَن .نَ عَِس نََش عَ قََل مِشٍِي ّب، ٌو»

َكسَنٍف َب عَ مَ، وٌ عَ مَقُلُن، عَ َش ْن عَ «.ّحرّدٍ

يُوِِق ُكنتِفٍِي نَّت تٌنفٌٍق عَِس قَشٍَق رَ
ُ مَتِي ١؛ ٢٦ ٬ ،٥ مََرِك ١؛ ١٤ ٬ ،٢ لُِك ١؛ ٢٢

45 يُوِِق نَشٍٍي نُ َ بَر َق َ مَرِيَم يِرٍ، ٍع عَِس َش كَابَنٌَك ٌت، ٍع فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَ .مَ 46 ْكْن ندٍٍي نََش َس دّنتّّف َس ّسنٍِي قَرِ ّب، عَِس
ٍق نَشَن .نَبَِش 47 نَ كُي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن ّسنٍِي قَرِ نََش يُوِقٍِي َش ِكيتَِس ُشنفبٍٍي .مَلَن ٍع نََش عَ قََل، ٌون» مُنٍس رَبَمَ؟ ِي شّّم نَ كَابَنٌَك
فبٍفٍب نَن .نَبٍَق 48 َش وٌن عَ ُل عَ يّّت ِي، بِرِن َ دَنشَنِيَم ّن عَ مَ، مَكٍَي ْر قَن قَمَ وٌن مَ ْ ْمبَنِش هْر َكنَدٍ، ٍع وٌن ِس «!ْسنْت 49 ٍع َش سّرّّشدُّب
ُكنتِِف َكيََق، نَشَن نُ نَ ٍع ُشنِي رَ نَ وََشِت، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» تَن مُ ٍسٍس كٌلٌن ِي ٍق .كُي 50 كَ وٌ مُ عَ قَهَامُِش عَ مِِش كٍرٍن
قَشٍَق َحمَ ّب، نَ نَن قَن وٌ ّب، دِّن وٌن ِس بِرِن َش «ْسنْت؟

51 َكيََق َش نَ يّنِي ْو مُ قَتَن عَ تَن يّّت َش .رَ عَ ٌت نُ قِندِِش نَ وََشِت سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ُشنِي رَ، عََل نَن نَ مٍَسنِي ِق عَ مَ، عَ عَِس نُ
قٍَق قَشَدٍ َيَِل عِسِر َحمَ .ّب 52 ْكْن نَ مَن مُ رََب يِلـَكٍَي َ عِسِر فبَنسَن َش .ّب عَِس نُ قٍَق قَشَدٍ ّن عَلٌَك عََل َش عَ َش دٍِي قَن مَلَن، نَشٍٍي
رَيٍنٍسنِش ٍ يِر بِرِن، عَ َش ٍع بِرِن قِندِ َحمَ كٍرٍن .نَ

53 نَ كُي، َكِب نَ مَلَنِي لْشْي، يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش نَّت تٌنٌف عَِس قَشٍَق .رَ 54 نَ نَن عَ رَ عَِس مُ ْن مِنِدٍ ّكّن مَ .ْسنْن عَ تَن نُن عَ َبِرٍّي قْشِر
نََش كٍِل نَا، ٍع ِسَف َ ِم عٍقِر تَا كُي فبٍنفبٍرٍنِي ّق .مَ

55 يُوِقٍِي َش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل ٌت نُ َ بَر مَكْرّ، مِِش فبٍفٍب نََش كٍِل دَاشٍَي تٍٍق رَ َسلَمُ، دَرِ ٍع َش ٍع يّّت ّسنِيّن رَ ٍينُن ب َسِل َش عَ .ِل 56 ٍع
نُ نَ عَِس .قٍنٍق ٍع نََش ٍع ٍ بٌر مَشْرِن ْ ْمبَنِش هْر تّّت كُي، ٌو» َش َمحْشُنِي مَ، عَِس قَمَ َسلِدٍ، كَ عَ مُ «قَمَ؟ 57 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن ّسنٍِي قَرِ نُ
َ بَر ِ يَامَر ِق، عَ مِِش ٌي نَشَن نَ عَِس ٌت، نَ َكنِي َش عَ قََل ٍع ّب عَلٌَك ٍع َش عَ .ُسُش

12
َ يَم مَرِ لَبُنّد ٍ تُر مَسٌٍق عَِس َسنِي مَ

1 ِش ٍسننِ ٍينُن ب َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش عَ ِل، عَِس نََش ِسَف بٍتَنِ، ُ لَسَر ْشنِي، عَ نُ َ بَر نَشَن نَكٍِل قَّش .مَ 2 ٍع نََش دٌنٍس قَنِي يَءِلَن، ٍع َق
َحمَ ِشِل، ٍع َش ٍع دٍّف يِرٍ كٍرٍن عَِس َش بِنّي بُن .مَ مَرََت نُ دٌنٍس َ عِتَشُنم مِشٍِي مَ، ُ لَسَر نُن عَِس نََش ُل تٍيبِِل .رَ

3َ يَم مَرِ نََش َس َ نَرَد لَبُنّد ٍ تُر لِتِرِ تَِف .تٌنٌف َ نَرَد تِنٍسِش نَن نُ عَ رَ، نَشَن سَرٍ شْرْْش ِك .قَنِي عَ نََش عَ مٌَس عَِس َسنيٍِي مَ، عَ ٍع ُ مَقُرُك عَ
ُشنّسّش .رَ لَبُنّد ٍ تُر شِرِ نََش دِن بَنِش بِرِن .نَ 4 َ ِس يُد ِيٌِت، عِِسكَر عَِس َبِرّ قْشِر نَشَن نُ قَمَ عَ يَنقَدٍ، عَ نََش عَ قََل، 5 َع» نُ َ لَنم ِي لَبُنّد َش
مَِت ْكبِرِ كٌٍل كّمّ َسشَن نَ، عَ ِق ٍستَرٍٍي «.مَ 6 عَ ِي قََل ّن ِ مَ بَر عَ تَن نَن نُ عَِس َبِرٍّي قْشِر َش ْكبِرِ رَفَتَمَ، عَ نُ َق ندٍ َ .ُمح ٍستَرٍٍي َش ٍق مُ
نُ نَ عَ ّ ْبح كُي ٌ !قٍو 7 نَ كُي، عَِس نََش عَ قََل، فِبلٍن» َ يَم مَرِ قْْش .رَ ِي نُ رَفَتَِش عَ ِي رَ ّن، ٱ َ م مَرَفَّت نَن مَ ٍق .رَ 8 ٍستَرٍٍي َ لُم ّن وٌ َي
مَ تّمُي بِرِن، ْكْن ٱ تَن مُ َ لُم وٌ َي مَ عَبَدَن «.ّش
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9 ٍع ٌت عَ مّ عَ عَِس َ بَر َق بٍتَنِ، يُوِقٍِي َحمَ فبٍفٍب قَن نََش .ِسَف ٍع مُ ِسَف عَِس َش ٍق فبَنسَن َش .مَ ٍع نُ مَ وَ ُ لَسَر قَن تٌٍق، عَِس نَشَن

نَكٍِل قَّش .مَ 10 نَ كُي، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش نَّت تٌنٌف ٍع َش ُ لَسَر قَن قََش، 11 ِ مَ بَر يُوِِق فبٍفٍب نُ فبِلٍنٍق ٍع قْْش رَ عَ تَن نَن مَ ٍق رَ، ٍع
نُ َق َ دَنشَنِي عَِس .مَ

عَِس ٌسٍق َسلَمُ دَرِ
12 نَ كٍُي عَِب، َحمَ فبٍفٍب نَشَن نُ قَِش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َبَدٍ، ر ٍع نََش عَ مّ عَ عَِس نَ قٍَق .َسلَمُ دَرِ 13 ٍع نََش تُِف قّنسٍّي تٌنٌف، ٍع

ِسَف عَ رَلَندٍ ٍع شُي عٍِت رَ،
تَنتُي» نَ وٌن نَِكسِمَ !ّب

َ بَرَك نَ عَ ّب نَشَن قٍَق مَرِِف ِشِل رَ،
َيَِل عِسِر «!مَنّف
14 عَِس نََش ٌسقٍَل َ لَنم ندٍ ْسْت، عَ ْدْش عَ قَرِ، عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش،
15 ِسيٌِنكٍَي،» وٌ نََش .فَاُش
وٌ َش مَنّف نَ قٍَق،
عَ ْدْشِش ٌسقٍَل «.قَرِ
16 نَ وََشِت عَِس َبِرٍّي قْشِر مُ قَهَامُي ْسْت نَ ٍق مَ، ْكْن عَِس ٌت كٍِل قَّش مَ، ٍع نََش رَُت َابُي كِت ّسبِّل مَ نَشَن نُ َ بَر َكمَِل نَ ٍق .كُي

17 َحمَ نَشَن ُ لَسَر ٌت كٍِل رَ قَّش مَ، ٍع نََش ٍسيدٍ َب عَِس .ّب 18 نَ نَن عَ نِيَ، َحمَ نََش ِسَف عَ رَلَندٍ، ِ مَ بَر ٍع نُ َ بَر نَ تْنشُمَ مَكَابَِش
َش ٍق .مّ 19 نَ كُي، ّسنٍِي قَرِ نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ٌو» َ بَر عَ ٌت، وٌن مُ َ ْنم ٍسٍس .رَ َ دُِنح بِرِن َ بَر َ بِر عَ قْْش «!رَ

عَِس عَ َش قَّش َش ٍق مٍَسنٍق
20 فِرِّك مِِش ندٍٍي قَن نُ َ بَر ٍت َسِل َبَدٍ ر َسلَمُ، دَرِ ٍع َش َس عََل .بَُت 21 ٍع نََش َق قِلُِث ْشن، نَشَن كٍِل بٍتٍسَيِدَ، فَلٍِل بِْش مَ، ٍع عَ قََل

عَ ّب، ٱ» َب، مُُش مَ وَ عَِس «.تٌٍق 22 قِلُِث نََش َس عَ قََل عَندٍِر ّب، ٍع قِرِن بِرِن نََش ِسَف ٍع َس عَ قََل عَِس .ّب 23 عَِس نََش ٍع
يَاِب، َوَشِت» َ بَر عَ ِل مَ عَدَ َش دِ َش ُشننَكٍِل َش .مَّكنّن 24 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، َش مَاٍل شْرِ مُ ِس، عَ مُ دِّح عَ يّّت مَ بِْش
بُن، عَ َ لُم نَ ِك، عَ كٍرٍن .فبَنسَن ْكْن َش عَ َس دِّح عَ يّّت مَ بِْش بُن، عَ عَ بٌِف فبٍفٍب نَن َ .نَمِنِم 25 نَشَن فبَكُمَ عَ يّّت َش َ دُِنح ٍق رَ، عَ َ لْيم
.ّن نَشَن مُ َ َكنَكنم عَ يّّت َش ٍق مَ ِي دُِنحّءِفِرِ كُي، عَ عَبَدَن ِكِس نَن َ .ْستْم 26 َش نَشَن ٌي مَ وَ ٱ َ م وَِل ُسشٍُق، عَ َش َ بِر ٱ قْْش رَ ّن، ٱ تَن
نَ ُل دّدّ، ٱ َ م وَلِّك قَن نَ .نَا َش نَشَن ٌي ٱ َ م وَِل ُسُش، بََب عََل عَ َكنِي َ ِنيَم ب «.ّن

27 ٱ» ّ ْبح تْوْرِش ّن ِي ِك، ْكْن ٱ َق مُنٍس قَلَمَ؟ ٱ َش عَ قََل بََب عََل ّب عَ َش ٱ نَتَنَف ِي َحشَنَكّت وََشِت مَ؟ عَدٍ، ِي َحشَنَكّت نَشَن
قٍَق ٱ لِدٍ، ٱ قَِش نَ نَن يَِت .مَ 28 ٱ بََب عََل، عَ َ نِي ِع ِشِل َش «.عٍِت عَِس ٌت نَ قََل، شُي ندٍ نََش كٍِل ٌكوٍر مَ، عَ عَ قََل، ٱ» َ بَر عَ عٍِت، ٱ

مَن َ فبِلٍنم ّن عَ عٍِت «.رَ 29 َحمَ نَشٍٍي نُ تِِش نَا، ٍع ٌت عَ مّ، ندٍٍي نََش عَ قََل عَ فَلَنِي نَن شُي عَ رَ، ْكْن فبّّت نََش عَ قََل، َملٍّك» نَن يّنِش ْو
عَ «!ّب 30 عَِس نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، َن» شُي مُ مِنِِش ٱ تَن ٱ َ م ٍق َش مَ، عَ مِنِِش وٌ تَن نَن مَ ٍق .مَ 31 ِي َ دُِنح مَِكيِت وََشِت َ بَر عَ .ِل
مَنّفَي قٍَق بَدٍ ِي َ دُِنح نَْل ِي .رَ 32 مِشٍِي نَ ٱ نٍَت وُرِ مَفَلَنبُِش ْكن نَ ٱ قَشٍَق رَ، ٱ مِِش بِرِن نَقَمَ ّن ٱ َ «.م 33 عَِس عَ قََش ِك مٍَسن نَ ِك .ّن

34 نَ كُي، َحمَ نََش عَ قََل عَِس ّب، ُمُش» تَن َ بَر عَ مّ سّرِّي َابُي كِت كُي، عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بُم .عَبَدَن مُنٍق رَ ِع تَن عَ َ قَلَم عَ ٌق
مَ عَدَ َش دِ َش رٍَت؟ ندٍ قِندِِش ِي مَ عَدَ َش دِ «رَ؟ 35 عَِس نََش ٍع يَاِب، َعَل» َش نَءِيَلَنِي مَن َ لُم ّن وٌ َي مَ .دٌندٌرٌنِت وٌ َش ّحرّ نَ نَءِيَلَنِي
كُي، عَلٌَك ِم دِ نََش وٌ .تّرّنَن نَشَن مَ ّحرّ ِم دِ كُي عَ مُ عَ ِسفَدٍ َ .تٌم 36 نَءِيَلَنِي ٌت َ يَنبَم وٌ ّب ِي ِك، وٌ َش َل عَ رَ ّن، عَلٌَك وٌ َش قِندِ نَءِيَلَنِي َش
دٍِي نَن «.نَ

َحمَ دَنشَنِيَتَرٍ
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عَِس ٌت ّف نَ َلَدٍ، ق عَ نََش ِسَف، عَ َس عَ نْشُن ٍع .مَ 37 عَ نُ َ بَر تْنشُمَ مَكَابَِش فبٍفٍب رََب ٍع َي شْرِ، ْكْن نَ بِرِن كُي، ٍع مُ َ دَنشَنِي عَ

.مَ 38 نَ رََب ّن عَلٌَك عَننَِب عٍسَِي شُي َش َكمَِل، عَ ٌت عَ مٍَسن،
َمِرِف،» ندٍ لَِش مٍَسنِي رَ، ٍع َ بَر نَشَن مّ مُُش رَ؟
عََل ّسنّب َ بَر مَّكنّن ندٍ «ّب؟
39 نَ كُي، ٍع مُ ْن دَنشَنِيَدٍ عَِس مَ، ِ مَ بَر عٍسَِي عَ مٍَسن ّن،
40 َعَل» َ بَر ٍع َي ْدنُش،
عَ ٍع َشِشِل َلَن، ب
عَلٌَك ٍع َي نََش َق ٍس عِفّب،
ٍع َشِشِل نََش َق ٍق كٌلٌن،
ٍع نََش َق ٍع ّ ْبح رَقِندِ ٱ مَ،
ٱ َش ٍع َلَن ي َ «.ر
41 عَننَِب عٍسَِي نَ قََل ّن عَ ٌت نُ َ بَر عَِس َش نْرّ .ٌت نَ كُي، عَ نُ عَِس َش ٍق نَن .قَلٍَق

42 ْكْن نَ بِرِن كُي، هَِل ُكنتِفٍِي َي مَ، ٍع فبٍفٍب نََش َل عَِس .رَ ْكْن ٍع مُ نُ سَمَ ُسو عَ َلَدٍ ق ّكّن مَ ِ مَ بَر ٍع نُ فَاُشِش ّسنٍِي قَرِ َي رَ، نٍٍي
نََش َق تْنِي ْدْش ٍع مَ، ٌسٍق رَ َسلِدٍ .كُي 43 َ مَدٍِي عَد َش مَتْشْي ْستٍْق نَن نُ رَقَن ٍع مَ دَنِف عََل َش مَتْشْي .رَ

عَِس َش مٍَسنِي ْدنشْي َحمَ ّب
44 عَِس نََش عَ شُي عٍِت، عَ عَ قََل، نََشن» نَ َ دَنشَنِي ٱ مَ، عَ مُ دَنشَنِيَِش ٱ تَن َش مَ، عَ دَنشَنِيَِش ٱ َ ّشيم نَن .مَ 45 نَشَن نَ ٱ تَن ٌت، عَ

َ بَر ٱ َ ّشيم .ٌت 46 ٱ ٌت قَِش دُِنحَ، نَءِيَلَنِي نَن ٱ نَ، عَلٌَك نَشَن ٌي نَ َ دَنشَنِي ٱ مَ، نَ َكنِي نََش ُل ِم دِ كُي .ْسنْن 47 َش نَشَن ٌي ٱ شُي مّ، ْكْن عَ
مُ عَ رَبَُت، ٱ تَن مُ نَ َكنِي مَِكيتِمَ، ِ مَ بَر ٱ ُ م قَِش َ دُِنح مَِكيتِدٍ .ّش ٱ قَِش َ دُِنح رَِكِسدٍ .ّن 48 نَشَن نَ تٌندِ ٱ نَ، عَ مُ تِن ٱ َ م مٍَسنِي رَ، نَ َكنِي
َ مَِكيتِم نَ .نَ ٱ مٍَسنِي نَشَن ِتمَ، نَ نَن مَ قِندِ عَ َ مَِكيتِم رَ لْْش .ْدنشْي 49 ِ مَ بَر ٱ َ م مٍَسنِي مُ قَتَنِش ٱ تَن َش .رَ عَ قَتَنِش بََب عََل نَن نَ، نَشَن ٱ

ّشيِش يَامَرِ رَ، عَ َ لَنم ٱ َش نَشَن قََل، ٱ َش نَشَن .مٍَسن 50 ٱ عَ كٌلٌن عَ َش سّرِّي مَ قِندِ ِكِس نَن نَ، نَشَن مُ َ ْحنم .عَبَدَن نَ نَن عَ رَ، ٱ ٍق
َ مٍَسنم وٌ ّب عَْل بََب عََل عَ مٍَسنِش ِك «.نَّش

13
عَِس عَ َبِرٍّي قْشِر َسنِي مَشٍَق

1 ٍينُن ب َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش عَ ِل، عَِس نََش عَ كٌلٌن عَ فٍب مُ نُ لُِش عَ َش كٍِل َ دُِنح مَ فبِلٍنٍق رَ بََب عََل .مَ عَ َبِرٍّي قْشِر عَ نَشٍٍي ْسْت
َ دُِنح مَ، نٍٍي نُ رَقَن عَ .مَ هَن عَ قََش تّمُي نَّش، ٍع َش َ َشنُنتٍي نُ نَ عَ .ّب

2 ُنمَرٍ، ن ٍع بِرِن نُ ٍع .دّفٍٍق عِبُلَِس َحن نُ َ بَر ٌس ِسمْن ِيٌِت عِِسكَر َش دِ ِس يُدَ َشِشِل كُي، عَ َش عَِس .يَنَق 3 عَِس ٌت نُ عَ كٌلٌن عَ بََب
عََل َ بَر ٍق بِرِن َس عَ َسٌفي، عَ مَن ٌت عَ كٌلٌن عَ عَ كٍلِِش عََل نَن مَ، عَ مَن فبِلٍنٍق عَ تَن نَن مَ، 4 عَ نََش كٍِل ٍع دّفٍدٍ، عَ عَ ََش دٌنم قَرِ عِفٌرٌي
َب عَ مَ، عَ َق دُِف ندٍ شِرِ عَ .تَِف 5 عَ نََش ٍي َس ثَاِن كُي، عَ َق ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر َسنيٍِي مَشٍَق، عَ نُ ٍع مَقُرُكُ نَ دُِف .رَ 6 عَ ٌت ِسمْن ثِيّرِ
ِل، نَ نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» ِع وَِش ّن ِع َش ٱ تَن َسنيٍِي «مََش؟ 7 عَِس نََش عَ يَاِب، ٱ» نَشَن نَبٍَق ِي ِك، ِع مُ عَ قَهَامُمَ ِي وََشِت
تَن مَ، ْكْن ِع قَمَ ّن عَ كُي كٌلٌندٍ «.يَرٍ 8 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، َعٍد،» ِع تَن مُ ٱ َسنِي مَشَمَ ٌ «!قٍو عَِس نََش عَ يَاِب، َش» ٱ ُ م ِع َسنيٍِي مََش،
وٌن مُ َ لُم ٍق كٍرٍن «.ْسنْن 9 ِسمْن ثِيّرِ نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» مَرِِف، َش عَ نَ نَ ِك ّن، ِع نََش ٱ َسنِي فبَنسَن َش .مََش ِع َش ٱ بّلّشٍّي نُن ٱ

ُشنِي بِرِن «.مََش 10 عَِس نََش عَ يَاِب، ِمِش» نَشَن َ بَر عَ مََش، عَ هَِي مُ نَ عَ قٍَت مَشٍَق مَ بٍَق عَ َسنِي .رَ عَ َحن َ بَر ّسنِيّن ٌ !قٍو وٌ ّسنِيّنِش،
ْكْن وٌ بِرِن ُ م عَ «.رَ 11 عَ عَ قََل ّن عَ ٍع بِرِن مُ ّسنِيّنِش، ِ مَ بَر عَ عَ َبِرّ قْشِر كٌلٌن نَشَن قَمَ عَ .يَنقَدٍ
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12 عَِس ٌت ّف ٍع َسنيٍِي مَشَدٍ، عَ مَن نََش عَ َش َ دٌنم قَرِ عِفٌرٌي ٌ رَفٌر عَ مَ، عَ مَن عَ ٌ مَفٌر ٍع دّفٍدٍ، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٱ» نَشَن نَبَِش وٌ ّب

ِي ِك، وٌ عَ قَهَامُِش؟ 13 وٌ ٌت عَ َ قَلَم ٱ ّب ،‹ْمْش كَرَ‹ َش نَ مُ عَ رَ ،‹مَرِِف› وٌ نْندِ نَن عَ رَ، ِ مَ بَر نَ نَن يَِت ٱ .نَ 14 نَ كُي، ٱ تَن نَشَن
قِندِِش وٌ مَرِِف نُن وٌ َ ْمْش كَر رَ، َش ٱ تَن َ بَر وٌ َسنيٍِي مََش، وٌ قَن لَن ّن وٌ َش وٌ ٍ بٌر َسنيٍِي .مََش 15 ٱ نَشَن نَبَِش وٌ ّب، عَ َش قِندِ مِسَاِل نَن
نَ، عَلٌَك وٌ قَن َش نَ ْموِل نَن نََب وٌ ٍ بٌر .تَِف 16 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، ٌكنِي مُ دَنِف عَ مَرِِف رَ، َ ّشير قَن مُ دَنِف عَ َ ّشيم .رَ 17 وٌ
ٌت َ بَر قَهَامُي ْسْت ِي قٍٍي مَ، هّيرِ نَ وٌ ّب َش وٌ ٍع «.رََب

18 ٱ» ُ م وٌ بِرِن َش .مَ ٱ تَن نَشَن وٌ ُسفَندِِش، ٱ وٌ .كٌلٌن ْكْن نَشَن نَ َابُي كِت كُي، ٌق عَ َش َكمَِل ّن، عَ ٌت ّسبِّش، مُُش‹ نُن نَشَن بّلّّش نَ
لٍنٍف كٍرٍن كُي، نَ َ بَر عَ ٌكٍب ٌس ٱ ›.نَ 19 ٱ نَ ٍق قَلَِش ّن وٌ ّب ٍينُن ب عَ َش رََب، عَلٌَك عَ رََب تّمُي وٌ َش عَ كٌلٌن عَ ٱ تَن نَن نَ نَشَن نَ
.عَبَدَن 20 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، نَشَن ٌي نَ ٱ َ م َ ّشير ّسّن، رَ عَ ٱ تَن نَن .نَّسنِّش نَشَن ٌي نَ ٱ قَن نَّسّن، نَ َكنِي ٱ َ ّشيم نَن «.نَّسنِّش

َ ِس يُد َش َ يَنقَنتٍي
ُ مَتِي ٢٠؛ ٢٦ ٬ ،٢٥ مََرِك ١٧؛ ١٤ ٬ ،٢١ لُِك ٢١؛ ٢٢ ٬ ٢٣

21 عَ نَ قََل َشنِب، عَِس ّ ْبح نََش ُسننُن، عَ َق عَ قََل، ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، مِِش كٍرٍن نَ وٌ َي مَ، عَ ٱ َ يَنقَم ّن، عَ ٱ َس
ُكنتِفٍِي «.بّلّّش 22 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ٍع ٍ بٌر مٌَت، ٍع مُ عَ كٌلٌن عَِس نُ مِِش ٌي َش ٍق .قَلٍَق 23 عَِس َبِرّ، قْشِر عَ نَشَن َشنُِش، عَ نُ نَ عَ ّق مَ
تٍيبِِل .رَ 24 نَ كُي، ِسمْن ثِيّرِ نََش عَ بّلّّش َ مَفِر نَ ّب، عَ َش عَِس مَشْرِن عَ َكنِي مَ، عَِس نُ بَِش نَشَن مَ ٍق َلَدٍ .ق 25 نَ َبِرّ قْشِر نََش عَ مٌَس
عَِس رَ، عَ عَ مَشْرِن، َمِرِف،» ندٍ عَ «رَ؟ 26 عَِس نََش عَ يَاِب، ٱ» نُ تَاِم ٌ رَفٌر بْرّ ْشورَ، ٱ عَ ٌس مِِش نَشَن ِي رَ، عَ تَن نَن نَ «.ِك عَِس
ٌت ّف نَ َلَدٍ، ق عَ نََش تَاِم ِسن رَ بْرّ ْشورَ، عَ عَ ٌس ِسمْن ِيٌِت عِِسكَر َش دِ ِس يُدَ ِي .رَ 27 َ ِس يُد ٌت نَ تَاِم ُسُش، رَ ٍسنتَّن نََش عَ ّ ْبح َ مَسَر
كٍرٍن .نَ عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» مَ وَ نَشَن نَبٍَق، عَ رََب مَقُرٍن «.مَقُرٍن 28 نَشٍٍي نُ مَفٌرٌِش ٍع دّفٍدٍ، ٍع ٍسٍس مُ عَ كٌلٌن عَِس نَ قَلٍَق عَ
ّب ٍق نَشَن .مَ 29 َ ِس يُد ٌت قِندِ ٍع َش ْكبِرِ رَفَّت رَ، ندٍٍي نََش عَ َمحْشُن عَ عَِس نُ عَ ّشيٍق سَرٍ ندٍ ٌسدٍ َسِل َش ٍق رَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ َش
َس مِِسِكينٍّي .ِك 30 َ ِس يُد ٌت نَ تَاِم ُشنتُنِي ُسُش، رَ عَ نََش مِِن كٍرٍن .نَ كْي نُ َ بَر .ٌس

ِ يَامَر نّيّن
31 َ ِس يُد ٌت مِِن، عَِس نََش عَ مٍَسن، َوَشِت» َ بَر عَ ِل َق، مَ عَدَ َش دِ َش ُشننَكٍِل َش مَّكنّن، عََل قَن َش نْرّ َش مَّكنّن عَ َسابُي .رَ

32 عََل َش نْرّ ٌت َ مَّكنّنم عَ َسابُي رَ، عََل يّّت قَن مَ عَدَ َش دِ َش ُشننَكٍِل َ مَّكنّنم .ّن عَ قٍَق نَ نَن نَبَدٍ .يَْكِس 33 ٱ َ م دٍِي، عَ فٍب مُ لُِش ٱ

َش كٍِل وٌ ُشن .مَ وٌ ٱ َ قٍنم ّن، ْكْن ٱ نَشَن قََل يُوِِق ُكنتِفٍِي ّب، ٱ َق نَ نَن َ قَلَم وٌ قَن ّب، ‹ٱ ِسفَمَ دّننَّش، وٌ تَن مُ َ ْنم ِسفَدٍ «›.نَا
34 ٱ» َش يَامَرِ نّيّن ِق وٌ مَ؛ وٌ َش وٌ ٍ بٌر َشُن .ّن ٱ تَن وٌ َشنُِش ِك نَّش، وٌ قَن َش وٌ ٍ بٌر َشُن نَ .ِك 35 َ دُِنح بِرِن وٌ َ كٌلٌنم ٱ َبِرٍّي قْشِر رَ نَ ٍق

نَن مَ، َش وٌ وٌ ٍ بٌر «.َشُن

عَِس عَ قَلٍَق ثِيّرِ ّب عَ عَ يّّت َ رَ َسنم ّن عَ مَ
ُ مَتِي ٣١؛ ٢٦ ٬ ،٣٥ مََرِك ٢٧؛ ١٤ ٬ ،٣١ لُِك ٣١؛ ٢٢ ٬ ٣٤

36 ِسمْن ثِيّرِ نََش عَ مَشْرِن، َمِرِف،» ِع ِسفَمَ «مِندٍن؟ عَِس نََش عَ يَاِب، ٱ» ِسفٍَق دّننَّش، ِع مُ َ ْنم بِرَدٍ ٱ قْْش رَ ِسندٍن، ْكْن ِع قَن قَمَ
بِرَدٍ ٱ قْْش رَ هَن «.نَا 37 ِسمْن ثِيّرِ مَن نََش عَ مَشْرِن، َمِرِف،» مُنٍق رَ ٱ ُ م َ ْنم بِرَدٍ ِع قْْش رَ يَْكِس؟ ٱ تِنِش ٱ َش قََش ِع َش ٍق «!رَ 38 عَِس
نََش عَ يَاِب، ِع» تِنِش ِع َش قََش ٱ َ م ٍق رَ؟ ٱ َش نْندِ يَِت نَن قََل ِع ّب، ٍينُن ب ٌكنكٌرٍ َش عَ رٍَت، ِع ِع يّّت َ رَ َسنم ّن ٱ َ م َسنمََي «.َسشَن

14
عَِس نَن نَ كِرَ، نْندِ، نُن ِكِس رَ
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1 عَِس نََش عَ قََل عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌو» نََش .ْكنتْقِِل وٌ وٌ َشِشِل ِت عََل رَ، وٌ َش وٌ َشِشِل ِت ٱ قَن .نَ 2 َ لِنفِر فبٍفٍب نَن نَ ٱ بََب ْشنِي،

َش نَ مُ عَ رَ ٱ ُ م عَ َ قَلَم وٌ ّب نُ، عَ ٱ ِسفٍَق يِفَِي يَءِلَندٍ وٌ .ّب 3 َش ٱ ِسَف، ٱ نََش َس نَ يَءِلَن وٌ ّب، ٱ مَن قَمَ ّن وٌ قْْش رَ، عَلٌَك وٌن بِرِن
َش َس ُل يِرٍ .كٍرٍن 4 ٱ ِسفٍَق دّننَّش، وٌ نَ َ كِر «.كٌلٌن

5 تٌمَِس نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» مُُش مُ ِع ِسفَدٍ .كٌلٌن مُُش َق نَ َ كِر َ كٌلٌنم «دِ؟ 6 عَِس نََش عَ يَاِب، ٱ» تَن نَن نَ َ كِر رَ، نْندِ رَ، نُن
ِكِس .رَ مِِش ٌي مُ سٌمَ بََب عََل ْشنِي َش ٱ تَن َسابُي َش مُ عَ .رَ 7 َش وٌ َ بَر ٱ تَن كٌلٌن، وٌ ٱ بََب قَن َ كٌلٌنم .ّن كٍِل ِي وََشِت مَ، وٌ َ بَر عَ كٌلٌن،
وٌ مَن َ بَر عَ «.ٌت

8 قِلُِث نََش عَ قََل عَ ّب، َمِرِف،» بََب عََل مٍَسن مُُش .ّب عَ َ لِم نَ َ بَر مُُش «.َس وَ 9 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِقلُِث،» ٱ َ بَر ُب وٌ تَِف ِك
قَنِي، ْكْن هَن َي ِع مُ ٱ كٌلٌن؟ نَشَن نَ ٱ تَن ٌت، عَ َ بَر بََب عََل .ٌت ِع تَن َق عَ َ قَلَم دِ، عَ ٱ َش بََب عََل مٍَسن وٌ ّب؟ 10 ِع مُ لَِش عَ رَ عَ
بََب عََل نُن ٱ تَن نَن عَ رَ، ٱ قَن نُن بََب عََل نَن عَ رَ؟ ٱ تَن مٍَسنِي نَشٍٍي َ ِتم وٌ ّب، ٍع مُ قَتَن ٱ تَن يّّت َش .رَ ٍع َ قَتَنم بََب عََل نَن .نَ ٱ تَن نُن
بََب عََل نَشَن عَ رَ تّمُي بِرِن، عَ تَن نَن يّّت نَ عَ َش وَِل .رَبٍَق 11 وٌ َش َل ٱ نَ، عَ بََب عََل نُن ٱ تَن نَن عَ رَ، ٱ قَن نُن بََب عََل نَن عَ .رَ َش
وٌ ِسيّكِش نَ مَ، وٌ َش َل عَ رَ ٱ َ م وَلٍِي تَن َش ٍق «.رَ

12 ٱ» َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، ٱ تَن وَِل نَشٍٍي رَبَمَ، َش نَشَن َ دَنشَنِي ٱ مَ، نَ َكنِي قَن نَ وَِل ْمولٍِي َ رَبَم .ّن عَ َحن عَ َ رَبَم ّن نَشٍٍي
دَنِف ٱ تَن فٍب رَ، ِ مَ بَر ٱ تَن ِسفٍَق بََب عََل نَن ٍ .يِر 13 وٌ نَشَن بِرِن مَ مَشَندِ ٱ ِشِل رَ، ٱ عَ َ رَبَم ّن وٌ ّب عَلٌَك بََب عََل َش مَتْشْي ْسْت عَ َش دِ
َسابُي .رَ 14 َش وٌ ٱ مَشَندِ قٍٍق نَشَن مَ ٱ ِشِل رَ، ٱ عَ َ رَبَم «.ّن

عََل َشِشِل ّسنِيّنِش
15 َش» وٌ ٱ َشُن، وٌ ٱ َ م يَامَرٍِي َ َبَتُم ر .ّن 16 ٱ تَن قَن، ٱ بََب عََل مَ مَشَندِ ّن عَ َش َسابُي قَنِي فبّّت شّي وٌ مَ، نَشَن َ لُم وٌ ّق مَ .عَبَدَن 17 نَ

نَن قِندِِش عََل َشِشِل رَ، نَشَن نْندِ َ .مَّكنّنم َ دُِنح تَن مُ َ ْنم عَ ْستْدٍ، ِ مَ بَر ٍع مُ عَ تٌمَ، ٍع مَن مُ عَ .كٌلٌن ْكْن وٌ تَن عَ كٌلٌن، ِ مَ بَر عَ َ َسبَتِم وٌ «.ِع
18 ٱ» ُ م وٌ َ َبٌلٌم ر ّش دٍ، وٌ َش ُل عَْل .كِرِدٍِي ٱ مَن قَمَ ّن وٌ ٍ .يِر 19 عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش لْي َ دُِنح مَ، ْكْن وٌ تَن قَمَ ّن ٱ .تٌدٍ ٱ تَن ٌت َلٌِش، ب

وٌ قَن َ بَلٌم .ّن 20 وٌ عَ َ كٌلٌنم ّن نَ لْشْي، عَ ٱ تَن نُن ٱ بََب نَن عَ رَ، وٌ قَن نُن ٱ تَن نَن عَ رَ، ٱ قَن نُن وٌ تَن نَن عَ .رَ 21 نَشَن ٱ َ م يَامَرٍِي ُسشُِش،
عَ ٍع رَبَُت، نَ َكنِي نَن ٱ .َشنُِش عَنُن، نَشَن نَ ٱ تَن َشنُِش، ٱ بََب عَ َكنِي َ َشنُم ّن، ٱ قَن عَ َشُن، ٱ نَن ٱ يّّت مَّكنّن عَ «.ّب

22 َ ِس، يُد نَشَن مُ قِندِ ِيٌِت عِِسكَر رَ، عَ نََش عَِس مَشْرِن، َمِرِف،» مُنٍق رَبَِش ِع ٌت قٍَق ِع يّّت مَّكنّندٍ مُُش تَن ّب، ِع مُ ِع يّّت مَّكنّن
َ دُِنح تَن «ّب؟ 23 عَِس نََش عَ يَاِب، َش» نَشَن ٌي ٱ َشُن، عَ ٱ شُي ُسشُمَ .ّن ٱ بََب عَ َكنِي َ َشنُم ّن، مُُش نُن ٱ بََب َق عَ يِرٍ، مُُش َسبَِت عَ
.ِع 24 نَشَن مُ ٱ َشنُِش، عَ مُ ٱ شُي .ُسشُمَ وٌ مٍَسنِي نَشَن مٍّق ٱ نَ، ٱ فٍب َش مُ عَ .رَ عَ قَتَنِش بََب عََل نَن نَ، نَشَن ٱ «.ّشيِش

25 ٱ» ٌت وٌ َي مَ، ٱ َ بَر نَ بِرِن مٍَسن وٌ ّب، 26 ْكْن بََب عََل قَمَ ّن َسابُي قَنِي ّشيدٍ وٌ ٍ يِر ٱ ِشِل .رَ نَ َسابُي لَنِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن .مَ
نَ نَن قَمَ وٌ رَتُدٍ ٱ َ م مٍَسنِي بِرِن نَ، عَ َق وٌ شَرَن نَ «.رَ

27 ٱ» ْبحَّس قِمَ وٌ مَ نَشَن قَتَنِش ٱ تَن نَ، نَشَن مُ كٍلِِش َ دُِنح .مَ وٌ نََش ْكنتْقِِل، وٌ نََش .فَاُش 28 وٌ َ بَر ٱ شُي مّ، ‹ٱ نَ ِسفٍَق، ْكْن ٱ مَن
قَمَ وٌ ٍ .›يِر َش وٌ ٱ َشُن، عَ َ لَنم وٌ َش َ ّسيو ٱ َ م ِسّف رَ بََب عََل يِرٍ، ِ مَ بَر عَ دَنِف ٱ تَن .نَ 29 ٱ عَ قَلَِش ّن وٌ ّب، ٍينُن ب عَ َش رََب، عَلٌَك عَ نَ
رََب، وٌ َش َ دَنشَنِي ٱ َ «.م

30 ٱ» ُ م يّن ْو فبٍفٍب َ قَلَم وٌ ّب ْسنْن، ِ مَ بَر ِي َ دُِنح نَ نَْل نَشَن ِي، عَ نَ .قٍَق عَ مُ َ ْنم ٱ تَن نَ عَ ْموِل ٌي رَ، 31 ْكْن عَلٌَك َ دُِنح َش عَ كٌلٌن
عَ ٱ تَن بََب عََل َشنُِش ّن، بََب عََل ٱ يَمَرِِش نَشَن نَ، ٱ عَ َ رَبَم .ّن وٌ كٍِل، وٌن «.شّي

15
َسنِس بِِل نُن عَ َسلٌنِيٍي
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1 ٱ» مِسَالِِش وُرِ بِِل نَن نَ، ٱ بََب عََل نَن قِندِِش عَ َ مّينِم .رَ 2 وُرِ بِِل َسلٌنِي نَشٍٍي مُ بٌِف َ رَ مِنِم ٱ ّب، عََل ٍع ّسّفمَ .ّن َسلٌنِي نَشٍٍي بٌفِمَ، عََل

َش ٍع مَفبَرَن، عَلٌَك ٍع بٌِف َش .فٌب 3 وٌ تَن نَشٍٍي قِندِِش نَ َسلٌنيٍِي رَ، وٌ َحن َ بَر َ ّسنِيّن ر ٱ َ م مٍَسنِي َسابُي .رَ 4 وٌ ُل ٱ َ م ٍق ّن، عَْل ٱ قَن َ لُم وٌ
َش ٍق ِك .نَّش َسنِس َسلٌنِي مُ َ ْنم بٌفِدٍ عَ يّّت رَ َش عَ مُ قَتُِش َسنِس بِِل َش .مَ وٌ قَن َ لُم نَ ِك ّن، َش وٌ مُ ُل ٱ َ م .ٍق 5 ٱ تَن نَن نَ عََل َش
َسنِس بِِل رَ، وٌ قَن قِندِِش نَ َسنِس َسلٌنيٍِي نَن .نَ نَشَن نَ ُل ٱ َ م ٍق، ٱ قَن ُل عَ َش ٍق، عَ ُل ّن عَْل َسنِس َسلٌنِي نَشَن عَ بٌِف فبٍفٍب َ رَ .مِنِم
َش وٌ نُن ٱ تَن َش مُ عَ رَ، وٌ تَن مُ َ ْنم قٍٍق .رَ 6 َش نَشَن مُ ُل ٱ َ م ٍق، عَ َ لُم ّن عَْل َسنِس َسلٌنِي مَّسّفِش نَشَن ْولّمَ، عَ َ .شَر وَلـِكٍّي نٍٍي َ مَلَنم ّن،
ٍع ٍع ْوّل ّت ْشورَ، ٍع .فَن 7 َش وٌ ُل ٱ َ م ٍق، ٱ َ م مٍَسنيٍِي قَن ُل وٌ ّ ْبح مَ، وٌ نَ وَ قٍٍق ْشن، وٌ عَ .مَشَندِ عَ َ رَبَم ّن وٌ .ّب 8 ٱ بََب مَتْشْي ْستْمَ، وٌ
تَن نَ ُل عَْل َسنِس َسلٌنِي نَشٍٍي بٌفِمَ عَ قَنِي رَ، وٌ عَ مٍَسن نَ وَِل قَنيٍِي كُي، عَ وٌ قِندِِش ٱ َبِرٍّي قْشِر نَن .نَ 9 ٱ بََب عََل ٱ تَن َشنُِش ِك نَّش، ٱ

قَن وٌ َشنُِش نَ ِك .ّن وٌ ُل ٱ َ م َ َشنُنتٍي .كُي 10 َش وٌ ٱ َ م يَامَرٍِي رَبَُت، وٌ َ لُم ٱ َ م َ َشنُنتٍي كُي، عَْل ٱ قَن لُِش ٱ بََب َش َ َشنُنتٍي كُي ِك نَّش، ٱ

ٌت عَ َش يَامَرٍِي «.رَبَتُِش
11 ٱ» ِي قٍٍي مٍَسنِش ّن وٌ ّب، عَلٌَك ٱ َ م ّسيوّ َش ُل وٌ ّب، وٌ َش ّسيوّ َش «.َكمَِل
12 ٱ» َ م يَامَرِ قِندِِش ِي نَن نَ؛ وٌ وٌ ٍ بٌر َشُن عَْل ٱ وٌ َشنُِش ِك .نَّش 13 َش مِِش عَ نِي ِق عَ َشنُنتٍنيٍِي َش ٍق رَ، َ َشنُنتٍي ٌي مُ نَ نَشَن دَنِف

نَ تَن .نَ 14 وٌ تَن قِندِِش ٱ َشنُنتٍنيٍِي نَن نَ، َش وٌ ٱ َ م يَامَرٍِي .رَبَُت 15 ٱ ُ م َق َ ْنم عَ َلَدٍ ق وٌ ّب ،‹ٌكنيٍِي‹ ِ مَ بَر ٌكنِي مُ عَ كٌلٌن عَ مَرِِف نَشَن
ٌي .رَبٍَق ٱ تَن َ بَر عَ قََل وٌ ّب ‹ٱ ،›َشنُنتٍنيٍِي ِ مَ بَر ٱ نَشَن بِرِن مِّش ٱ بََب رَ، ٱ َ بَر وٌ رَكٌلٌن عَ بِرِن .نَ 16 وٌ تَن َش مُ ٱ .ُسفَندِ ٱ تَن نَن وٌ ُسفَندِ، ٱ

وٌ قِندِ ٱ َ م ّشيرٍَي رَ، وٌ َش َس ُل عَْل َسنِس َسلٌنيٍِي نَشٍٍي بٌفِمَ، وٌ َس وَِل قَنيٍِي رََب نَشٍٍي مُ َ .َكنَم نَ كُي، وٌ نَ قٍٍق مَشْرِن بََب عََل مَ ٱ تَن ِشِل
رَ، عَ عَ سٌمَ ّن وٌ .ِي 17 ٱ وٌ يَمَرِِش ّن ِي قٍٍي مَ، عَلٌَك وٌ َش وٌ ٍ بٌر «.َشُن

َ دُِنح عَِس َبِرٍّي قْشِر ْشنٍق
18 َش» َ دُِنح وٌ ْشن، وٌ َش عَ كٌلٌن عَ ٱ تَن نَن ِسنٍف .ْشن 19 َش وٌ قِندِ َ دُِنح مِشٍِي نَن نَ نُ، وٌ َ رَقَنم ّن َ دُِنح مَ نُ، عَْل عَ فٍب .مِشٍِي ْكْن

َ دُِنح مِشٍِي مُ وٌ رَ، ِ مَ بَر ٱ تَن َ بَر وٌ ُسفَندِ ٍع َي .مَ نَ نَن عَ تٌِش، َ دُِنح وٌ .ْشنِش 20 وٌ َش رَُت يّنِي ْو مَ ٱ نَشَن مٍَسن وٌ ّب، ٌكنِي‹ مُ دَنفِمَ عَ
مَرِِف ‹.رَ َش ٍع َ بَر ٱ تَن َحشَنَكَت، ٍع وٌ قَن َ َحشَنَكتَم .ّن َش ٍع ٱ تَن شُي ُسُش، ٍع وٌ قَن فٍب .ُسشُمَ 21 ٍع ِي ٍق بِرِن َ نِيَم ّن وٌ رَ ٱ تَن ِشِل
َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ٍع مُ ٱ َ ّشيم .كٌلٌن 22 َش ٱ ُ م َس َق يّندٍ ْو ٍع ّب نُ، ٍع مُ يُنُِب َ ْستْم .نُ ْكْن يَْكِس، ٍع مُ َق َ ْنم ٍسٍس َلَدٍ ق نَشَن ِكيِت َ قَنم ٍع .رَ
23 نَشَن نَ ٱ تَن ْشن، عَ َ بَر ٱ بََب قَن .ْشن 24 َش ٱ ُ م كَابَنَكٌي رََب ٍع تَِف نُ نَشٍٍي ِسنٍف مُ نُ رََب، ٍع مُ يُنُِب َ ْستْم .نُ ْكْن يَْكِس، ٍع َ بَر نَ
بِرِن ٌت، ٍع مَن َق ٱ تَن نُن ٱ بََب .ْشن 25 ْكْن نَشَن ّسبِّش ٍع َش سّرِّي َابُي كِت كُي، ٌق عَ َش َكمَِل، عَ ٌت عَ مٍَسنِش، ٍع‹ ٱ ْشنِش ّن «›.تُن

26 ٱ» َسابُي قَنِي نَشَن َ ّشيم وٌ مَ كٍلٍِق بََب عََل يِرٍ، نَشَن قِندِِش بََب عََل َشِشِل رَ، نَشَن نْندِ مَّكنّنمَ، عَ تَن نَ َق، عَ ٍسيدٍ َ بَم ّن ٱ َ م ٍق .رَ 27 وٌ
قَن ٍسيدٍ َ بَم ّن، ِ مَ بَر وٌ نَ ٱ قْْش رَ َكِب عَ «.قّْل

16
1 ٱ» ِي ٍق بِرِن مٍَسنِش ّن وٌ ّب، عَلٌَك وٌ نََش َق َ بِر تَنتَنِي .كُي 2 ٍع قَمَ ّن تْنِي ْدْشدٍ وٌ مَ، ٌسٍق رَ َسلِدٍٍي .كُي وََشِت َحن قٍَق، نَشَن نَ وٌ

قََش، عَ نَ قَّش َ َمحْشُنم ّكوَِل قَنِي نَن نَ عََل .ّب 3 ٍع نَ قٍٍي َ رَبَم ّن، ِ مَ بَر ٍع مُ بََب عََل كٌلٌن، ٍع مُ ٱ قَن .كٌلٌن 4 ْكْن ٱ ِي قٍٍي بِرِن مٍَسنِش ّن
وٌ ّب، عَلٌَك ٍع وََشِت نَ عَ ِل، وٌ َش رَُت، عَ ٱ ٍع َش ٍق قََل ّن وٌ «.ّب

عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش وَِل
ٱ» ُ م ِي ٍق بِرِن مٍَسن وٌ ّب عَ قّْل رَ، ِ مَ بَر ٱ نُ نَ وٌ ّق .مَ 5 ْكْن يَْكِس، ٱ َق ِسفٍَق ٱ َ ّشيم يِرٍ، وٌ مُ ٱ مَشْرِنمَ، ِع‹ نَ ِسفٍَق ‹مِندٍن؟ 6 ٱ ٌت

ِي قٍٍي مٍَسنِش وٌ ّب، نَ نَن وٌ ّ ْبح .ُسننُنِش 7 ْكْن ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، ٱ َ م ِسّف نَن مُنَقَنِي فٌب وٌ ّب، ِ مَ بَر َش ٱ ُ م ِسَف، َسابُي
قَنِي مُ قَمَ وٌ .مَ ْكْن َش ٱ ِسَف، ٱ عَ َ ّشيم ّن وٌ .مَ 8 عَ نَ َق، عَ مِشٍِي َ رَكٌلٌنم ّن يُنُِب َش ٍق رَ، تِنِشنِي َش ٍق رَ، نُن ِكيِت َش ٍق .رَ 9 عَ ٍع
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َ رَكٌلٌنم ّن يُنُِب َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ٍع مُ دَنشَنِيَِش ٱ َ .م 10 عَ ٍع َ رَكٌلٌنم ّن تِنِشنِي َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ٱ نَ ِسفٍَق بََب عََل يِرٍ، وٌ مُ ٱ َ تٌم .َق 11 عَ ٍع َ رَكٌلٌنم ّن
ِكيِت َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ِي َ دُِنح نَ نَْل ٌكِب نَشَن ِي رَ، عَ َحن َ بَر «.مَِكيِت

12 َمٍسنِي» فبّتٍّي مَن نَ، ْكْن وٌ مُ َ ْنم ٍع بِرِن قَهَامُدٍ .يَْكِس 13 عََل َشِشِل نَ َق وٌ مَ، عَ نَ نْندِ بِرِن َي مَ مَبْو وٌ .ّب عَ َش مٍَسنِي مُ قَتَنِش
عَ يّّت َكن .نَ عَ نَشَن مّمَ ٱ بََب رَ، عَ نَ نَن َ مٍَسنم وٌ .ّب ٍق نَشٍٍي قَمَ َبَدٍ، ر عَ نٍٍي نَن َ مٍَسنم وٌ .ّب 14 عَ قَمَ ٱ َ م ُشننَكٍِل مَّكنّندٍ، ِ مَ بَر عَ نَشَن
َ ْستْم ٱ تَن نَ، عَ نَ نَن مَ َكوَندِ وٌ .ّب 15 نَشَن بِرِن نَ بََب عََل ِي، عَ قِندِِش ٱ قَن فٍب نَن .نَ ٱ عَ قََل نَ نَن مَ، عَ‹ نَشَن َ ْستْم ٱ تَن نَ، عَ نَ
نَن مَ َكوَندِ وٌ «‹.ّب

ُسننُنِي َ مَ مَسَر ّن ّسيوّ رَ
16 عَِس مَن نََش عَ قََل ٍع ّب، َوَشِت» دِ نَن لُِش ٍينُن ب ٱ َش لْي وٌ مَ، ْكْن وََشِت دِ مَن نَ دَنِف، وٌ مَن ٱ َ تٌم «.ّن 17 عَ َبِرٍّي قْشِر نََش

ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ِعَس» َ مَ و مُنٍس قَلٍَق ِي ِك، عَ› فٍب مُ لُِش ٱ َش لْي وٌ مَ دٌندٌرٌنِت، ْكْن وٌ مَن قَمَ ٱ ›.تٌدٍ عَ َش يّنِي ْو نَ دِ عَ ٌت عَ قَلَِش، ‹ٱ

نَ ِسفٍَق بََب عََل «›يِرٍ؟ 18 ٍع مَن نُ ٍع ٍ بٌر مَشْرِنٍق، َع» مُنٍس مَ، عَ وََشِت‹ ؟‹دِ وٌن تَن مُ عَ كٌلٌن عَ ٍسٍس قَلٍَق ِي «.ِك
19 عَِس ٌت عَ كٌلٌن عَ ٍع نُ مَ وَ عَ مَشْرِنٍق، عَ نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، ٱ» ٌت عَ قَلَِش، وََشِت‹ دِ نَن لُِش ٍينُن ب ٱ َش لْي وٌ مَ، ْكْن وََشِت دِ

مَن نَ دَنِف، وٌ مَن ٱ َ تٌم ›ّن، وٌ وٌ ٍ بٌر مَشْرِنٍق نَ نَن مَ؟ 20 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، وٌ مَ وَ ّن، وٌ فبٍلٍفبٍٍل، ْكْن َ دُِنح تَن َ حّلِّشنم .ّن وٌ َ ُسننُنم
ّن نَ ٍق مَ، ْكْن وٌ َش ُسننُنِي قَمَ مَسَرَدٍ ّسيوّ .رَ 21 فِّن نَشَن نَ دِتِنِي رَ، عَ مَ تْوْر ّن ِك قَنِي عَ َش وََشِت ٌت َ بَر عَ .ِل ْكْن َش عَ ّف دِ بَرِدٍ،
عَ َحن مُ َ رَتُم نَ تْورّ مَ، عَ ٌت ّسيوَِش دِ نّيّن بَرٍِق َ ر َ .دُِنح 22 نَ كُي، وٌ قَن نَ ُسننُنِي نَن كُي ِي وََشِت .مَ ْكْن ٱ َ فبِلٍنم ّن وٌ ٌت رَ، وٌ ّ ْبح ّسيوَ،
مِِش ٌي مُ نَ ّسيوّ َ بَم وٌ .ِي 23 نَ لْشْي نَ عَ ِل، وٌ مُ ٱ َ مَشْرِنم ٍسٍس مَ .ْسنْن ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، وٌ نَ بََب عََل مَشَندِ قٍٍق مَ ٱ ِشِل
رَ، عَ عَ سٌمَ ّن وٌ .ِي 24 هَن َي، وٌ ِسنٍف مُ نُ عََل مَشَندِ قٍٍق مَ ٱ تَن ِشِل .رَ وٌ مَشَندِ .ِت وٌ عَ َ ْستْم ّن، عَلٌَك وٌ َش َ ّسيو عَ َكمَلِِش َ «.ر

عَِس َش ُشننَكٍِل مَّكنّنٍق
25 ٱ» ِي ٍق بِرِن مٍَسنِش وٌ ّب تَاِل يّنِي ْو نَن نَ، ْكْن وََشِت نَ قٍَق، ٱ ُ م َ يّنم ْو وٌ ّب تَاِل يّنِي ْو رَ ْسنْن، ٱ بََب عََل َش ٍق مٍَسن وٌ ّب عَ

قِيّش .رَ 26 نَ وََشِت مَ، وٌ بََب عََل مَ مَشَندِ ٱ ِشِل نَن .نَ ٱ ُ م عَ قَلٍَق ّش دٍ، عَ ٱ تَن نَن بََب عََل مَ مَشَندِ وٌ ّب، 27 ِ مَ بَر بََب عََل يّّت يَِت وٌ
َشنُِش .ّن عَ وٌ َشنُِش ّن ٱ ٌت رَقَن وٌ مَ، وٌ مَن ٌت لَِش عَ رَ عَ ٱ كٍلِِش عَ تَن عََل نَن .مَ 28 ٱ كٍلِِش بََب عََل نَن مَ، ٱ َق َ دُِنح .مَ ٱ مَن َق
كٍلٍِق ّن َ دُِنح مَ، ِسفٍَق رَ بََب عََل ٍ «.يِر

29 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ قََل عَ ّب، َع» مٌَت، ِع مُ يّنٍق ْو تَاِل يّنِي ْو َش رَ ْسنْن، ِع َق نَ يّنٍق ْو عَ قِيّش نَن !نَ 30 مُُش َ بَر عَ كٌلٌن َق،
عَ ِع ٍق بِرِن كٌلٌن، هَِل مِِش ٌي مُ ِع .مَشْرِن نَ كُي، مُُش لَِش عَ رَ عَ ِع كٍلِِش عََل نَن «.مَ 31 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٌو» َ بَر َ دَنشَنِي يَْكِس؟
32 وََشِت نَ قٍَق، عَ َحن َ بَر عَ ِل، وٌ َ يٍنٍسنم ّن، وٌ َق ٱ .نَبٌٌل ْكْن بََب عََل تَن مُ ٱ َ .نَبٌلٌم عَ َ لُم ّن ٱ ّسيِت .مَ 33 ٱ ِي ٍق بِرِن مٍَسنِش ّن وٌ ّب،
عَلٌَك ْبحَّس َش ُل وٌ ِي رَ ٱ َسابُي .رَ وٌ مَنتْوْرِل َ ْستْم ّن َ دُِنح مَ، ْكْن وٌ َش ِمَنِيَ، ل ٱ تَن َ بَر ْن َ دُِنح «.رَ

17
عَِس عََل مَشَندٍِق

1 عَِس ٌت ّف نَ قٍٍي َلَدٍ، ق عَ نََش عَ َي رٍَت ٌكوٍر، عَ عَ قََل، ٱ» بََب عََل، وََشِت َ بَر عَ .ِل ِع َش ِع َش دِ َش ُشننَكٍِل مَّكنّن، عَلٌَك ِع َش
دِ قَن َش ِع َش نْرّ .مَّكنّن 2 ِع َ بَر مَنّفَي ِق عَ مَ َ دُِنح مِشٍِي بِرِن ُشن نَ، عَلٌَك عَ َش عَبَدَن ِكِس ِق مِِش بِرِن مَ، ِع نَشٍٍي قِِش عَ .مَ 3 عَبَدَن
ِكِس قِندِِش ِي نَن نَ؛ ٍع َش ِع كٌلٌن، ِع تَن كٍرٍن نَشَن قِندِِش عََل يّّت رَ، ٍع مَن َش ِع َش مِِش ُسفَندِِش عَِس كٌلٌن ِع َش َ ّشير .رَ 4 ٱ

َ بَر ِع َش نْرّ مَّكنّن َ دُِنح مَ، ٱ ّف وَِل رَ ِع ٱ ِت نَشَن .نَ 5 ٱ بََب عََل، يَْكِس، ٱ نْرْ ِع ّق مَ، عَْل ٱ نُ نْرِْش ِع ّق مَ ِك نَّش، ٍينُن ب َ دُِنح َش «.دَا
6 ٱ» َ بَر ِع َش ٍق مٍَسن مِشٍِي ّب، ِع نَشٍٍي قِِش ٱ َ م َ .دُِنح ِع َش مِشٍِي نَن ٍع رَ ِع نَشٍٍي تَشُِش ٱ .نَ ٍع َ بَر ِع شُي ّ .رَتِنم 7 ٍع َ بَر عَ كٌلٌن َق، عَ

ِع نَشَن بِرِن ٌسِش ٱ ِي رَ، عَ قَتَنِش ِع تَن نَن نَ، 8 ِ مَ بَر ٱ َ بَر ِع شُي رَدَنِف ٍع مَ، ٍع قَن َ بَر َل عَ .رَ ٍع َ بَر عَ كٌلٌن يَِت، عَ ٱ كٍلِِش ِع تَن نَن مَ،
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ٍع َل عَ رَ، عَ ِع تَن نَن ٱ .ّشيِش 9 ٱ ُ م َ دُبَم َ دُِنح .ّب ٱ َ دُبَم ِع َش مِشٍِي نَن ّب، ِع نَشٍٍي تَشُِش ٱ .نَ 10 نَشٍٍي بِرِن قِندِِش ٱ فٍب رَ، ِع فٍب نَ
ٍع .رَ نَشٍٍي بِرِن قِندِِش ِع فٍب رَ، ٱ فٍب نَ ٍع .رَ ٱ َ م ٍق َ عِتٍم ّن ٍع تَن َسابُي .رَ 11 ٱ ُ م َق َ لُم َ دُِنح .ْسنْن ٱ قٍَق ِع ٍ يِر ّن ِي ِك، ْكْن ٍع تَن َ لُم ٍب
.ّن ٱ بََب ّسنِيّنِش، ٍع مََكنَت ِع ِشِل ّسنّب رَ، ِع نَشَن قِِش ٱ مَ، عَلٌَك ٍع قَن َش قِندِ كٍرٍن نَ عَْل وٌن تَن قِندِِش كٍرٍن نَ ِك .نَّش 12 ٱ ٌت
نُ ٍع َي مَ، ٱ َ بَر ٍع َكنَت ِع ِشِل ّسنّب رَ، ِع نَشَن قِِش ٱ َ .م ٱ ٌت ٍع مََكنَت، مِِش كٍرٍن مُ لْي ٍع َي مَ ٌق فبَلٌي رَفَتَِش نَشَن كٍرٍن ّب، عَلٌَك
َابُي كِت ّسبِّل َش .َكمَِل 13 ْكْن ٱ ٌت قٍَق ِع ٍ يِر ّن ِي ِك، ٱ ِي قٍٍي َ قَلَم َ دُِنح مَ، عَلٌَك ٱ َ م ّسيوّ َش ُل ٍع ّب، عَ َش ُل ٍع ّ ْبح مَ عَ َكمَلِِش .رَ 14 ٱ

ٌت ِع َش مٍَسنِي قََل ٍع ّب، َ دُِنح َ بَر ٍع ْشن، ِ مَ بَر ٍع تٌندِِش بِرَدٍ َ دُِنح ٍق قْْش رَ عَْل ٱ قَن ٌت مُ تِنِش بِرَدٍ َ دُِنح ٍق قْْش .رَ 15 ٱ ُ م ِع مَ مَشَندِ
ّش ِع َش ٍع تٌنٌف َ دُِنح .مَ ٱ ِع مَشَندٍِق ّن ِع َش ٍع رَتَنَف ٍسنتَّن .مَ 16 ٍع مُ َ مَ بِر َ دُِنح ٍق قْْش رَ، عَْل ٱ قَن ٌت مُ َ لُم نَ ٍق ْموِل .كُي 17 ِع
َش ٍع َس ِع يّّت نَن َسٌفي نْندِ .كُي ِع شُي نَن قِندِِش نْندِ .رَ 18 ٱ َ بَر ٍع شّي دُِنحَ، عَْل ِع قَن ٱ شّي ِك .نَّش 19 ٱ َ بَر ٱ يّّت َس ِع َسٌفي ٍع ّب،
عَلٌَك ٍع تَن قَن، ٍع َش َس ِع َسٌفي نْندِ «.كُي

20 ٱ» ُ م َ دُبَم نَ مِشٍِي فبَنسَن َش .ّب ٱ َمَن دُبَم مِشٍِي ّب نَشٍٍي قَمَ دَنشَنِيَدٍ ٱ َ م ٍع َسابُي .رَ 21 ٱ َ دُبَم ّن ٍع ّب عَلٌَك ٍع َش قِندِ كٍرٍن نَ، عَْل
ٱ نُن ِع تَن ٱ بََب عََل قِندِِش كٍرٍن نَ ِك .نَّش ٱ مَن َ دُبَم ٍع ّب عَلٌَك ٍع َش قِندِ كٍرٍن نَ وٌن قْْش رَ، وٌن بِرِن َش قِندِ كٍرٍن .نَ نَ كُي، َ دُِنح َ ْنم
عَ كٌلٌندٍ عَ ِع تَن نَن ٱ .ّشيِش 22 ِع َ بَر ُشننَكٍِل نَشَن ِق ٱ مَ، ٱ قَن َ بَر عَ ِق ٍع مَ، عَلٌَك ٍع قَن َش قِندِ كٍرٍن نَ، عَْل وٌن تَن قِندِِش كٍرٍن نَ ِك
.نَّش 23 ٱ تَن نَ ٍع ِع، ِع قَن نَ ٱ ِع، عَلٌَك ٍع َش َ كٍرٍنح َش .َكمَِل نَ كُي، َ دُِنح عَ َ كٌلٌنم ّن عَ ِع تَن نَن ٱ ّشيِش، عَ ِع مَن ٍع تَن َشنُِش عَْل ِع
ٱ قَن َشنُِش ِك «.نَّش

24 ٱ» بََب عََل، ٍينُن ب َ دُِنح َش دَا، ِع نُ َ بَر ّ نْر ِق ٱ َ م ِع َش َ َشنُنتٍي َش ٍق .رَ عَ ْشِل ٱ َ م ٱ َ م مِشٍِي، ِع نَشٍٍي قِِش ٱ مَ، نٍٍي قَن َش ُل ٱ ّسيِت
مَ يَننَ، عَرِ ٍع َش ٱ َ م ّ نْر .ٌت 25 ٱ بََب، ِع .تِنِشن ٱ ِع .كٌلٌن َ دُِنح تَن مُ ِع كٌلٌن، ْكْن ٍع عَ كٌلٌن عَ ِع تَن نَن ٱ .ّشيِش 26 ٱ َ بَر ٍع رَكٌلٌن ِع َش
ٍق رَ، ٱ مَن ندٍ سَمَ ّن عَ قَرِ، عَلٌَك َ َشنُنتٍي َش ُل ٍع ّ ْبح مَ ِع ٱ َشنُِش نَشَن نَ، عَْل ٱ قَن نَ ٍع ّ ْبح ِع ِك «.نَّش

18

عَِس ُسشٍُق
ُ مَتِي ٤٧؛ ٢٦ ٬ ،٥٦ مََرِك ٤٣؛ ١٤ ٬ ،٥٠ لُِك ٤٧؛ ٢٢ ٬ ٥٣

1 عَِس ٌت ّف عََل مَشَندِدٍ، عَ تَن نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نََش ِسَف ٍسدِرٌن شُرٍ نَاكِرِ مَ َسنِس ٍ .يِر 2 َ ِس، يُد نَشَن قِندِ عَِس يَنقَمَ رَ، عَ قَن نُ نَ
كٌلٌن، ِ مَ بَر عَِس نُن عَ َبِرٍّي قْشِر نُ دَرِِش ٍع مَلَن نَ مّننِ .ّن 3 َ ِس يُد نََش مَكٍَي، ْر سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي، نُن ّسنٍِي قَرِ َش ْسورِ فَِل َشنِن نَا، لَنثُيٍي
نُن ٌسسٍٍي فٍرٍ نَ ٍع ِي .رَ ٍع مَن نََش ّسّش مَشِرِ وُرِ مَ، ٍع عَ رَدّّش عَلٌَك ٍع َش َ كِر .ٌت 4 عَِس ٌت نُ ٍق بِرِن كٌلٌن نَشَن نُ قٍَق عَ لِدٍ، عَ نََش
ٍع رَلَن، عَ ٍع مَشْرِن، ٌو» ندٍ «قٍنٍق؟ 5 ٍع نََش عَ يَاِب، ُمُش» عَِس نَسَرّتَِك نَن «.قٍنٍق عَِس نََش عَ قََل، ٱ» تَن نَن نَ عَ «.رَ َ ِس، يُد نَشَن
قِندِ عَ يَنقَمَ رَ، عَ قَن نُ تِِش نَ فَِل َي .مَ 6 عَِس ٌت عَ قََل ٍع ّب، ٱ» تَن نَن نَ عَ ،«رَ ٍع نََش فبِلٍن َشنِب، ٍع َ بِر .بِْش 7 عَِس مَن نََش ٍع
مَشْرِن، ٌو» ندٍ «قٍنٍق؟ ٍع مَن نََش عَ يَاِب، ِعَس» «.نَسَرّتَِك 8 عَِس نََش ٍع يَاِب، ٱ» َ بَر عَ قََل وٌ ّب، ٱ تَن نَن عَ .رَ َش وٌ ٱ تَن نَن قٍنٍق، وٌ
عَ ُل ِي بٌوٍرٍي تَن َش «.ِسَف 9 نَ كُي، عَِس َش مٍَسنِي نَن نُ قٍَق َكمَلِدٍ، عَ ٌت نُ َ بَر عَ قََل، ِع» مِِش نَشٍٍي ِق ٱ مَ، كٍرٍن مُ لْي ٍع َي «.مَ

10 ِسمْن ثِيّرِ نََش عَ َش َسنتِّدفّمَ مِِن، رَ عَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش ٌكنِي مَلُِك يِرٍقَنِي تُِل .بٌلٌن 11 عَِس نََش عَ قََل ِسمْن ثِيّرِ ّب، َسنِتّدّفَم»

َ ٌس ر عَ تّي .ِع ٌق ٱ َش تِن تْورّ رَ بََب عََل نَشَن نَفِرِ ٱ َ «.م

عَِس َشنِنٍق عَنَنِ نُن َكيََق ٍ يِر

ثِيّرِ عَ يّّت َسنٍق رَ عَِس مَ
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12 مَ ْر ْسورِ مَنّف نُن عَ َش ْسورٍِي، عَ نُن يُوِقٍِي َش ْسورٍِي نََش عَِس ُسُش، ٍع عَ شِرِ، 13 ٍع عَ َشنِن عَنَنِ ْشن .مَ عَنَنِ َش دِ فِّن نَن

ْدْش َكيََق .ْشن َكيََق نُ َ بَر قِندِ سّرّّشدُّب ُكنتِِف رَ نَ ّح .رَ 14 َكيََق نَن نُ َ بَر يُوِِق ُكنتِفٍِي ِس، رَ عَ عَ قَن ٍع ّب، مِِش كٍرٍن نَن َش قََش
َحمَ .ّب

15 ِسمْن ثِيّرِ نََش َ بِر عَِس قْْش رَ، عَ نُن عَِس َبِرّ قْشِر فبّّت .ندٍ نَ َبِرّ قْشِر ٌت نُ قِندِِش سّرّّشدُّب ُكنتِِف كٌلٌن مِِش رَ، عَ نََش ْن ٌسدٍ
سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش تّّت كُي، ٍع عَِس َشنِن .دّننَّش 16 ِ ثِيّر نََش ُل تَندٍ نَادّ دّ رَ، هَن عَ بٌوٍر، سّرّّشدُّب ُكنتِِف كٌلٌنمَ، عَ نََش يّن ْو نَادّ َ َكنتَم
رَ عَ َش تِن ثِيّرِ قَن َش .ٌس 17 ٌكنِي فِّن نَشَن نُ نَادّ َكنتٍَق، عَ نََش ثِيّرِ مَشْرِن، َن» شّّم عَِس َبِرّ قْشِر ندٍ َش مُ ِع قَن «نَ؟ عَ نََش عَ يَاِب،
َعٍد،» ٱ تَن مُ عَ «!رَ 18 ِشنبٍِل ٌت مِِن، ٌكنيٍِي نُن ْكِسبِلٍِي نََش ّت شُرُ، ٍع َق ُل نَ ّق .مَ ِ ثِيّر قَن نََش عَ مٌَس ٍع .رَ

19 سّرّّشدُّب ُكنتِِف نََش عَِس مَشْرِن عَ َبِرٍّي قْشِر َش ٍق مَ، عَ نُن عَ َش .َكوَندٍِي 20 عَِس نََش عَ يَاِب، ٱ» تَن مٍَسنيٍِي تِِش ّكّن نَن
مَ، َ دُِنح بِرِن .ّب ٱ نَن ٱ َ م َكوَندِ بِرِن تِِش َسلِدٍٍي نَن كُي، َش نَ مُ ْ ْمبَنِش هْر كُي، يُوِقٍِي بِرِن ٍع َ لُم مَلَن نَ .دّننَّش ٱ ُ م ٍسٍس قََل دُنشُي .رَ
21 ِع ٱ تَن َ مَشْرِنم مُنٍق رَ؟ نَشٍٍي ٱ شُي مّ، رَ نٍٍي نَن .مَشْرِن ٍع تَن نَن عَ كٌلٌن ٱ َ بَر قٍٍي نَشٍٍي «.قََل 22 عَِس ٌت نَ قََل، ْكِسبِِل ندٍ نَشَن نُ تِِش
نَا، عَ نََش عَ دّ رَفَرِن، عَ عَ قََل، ٍث،» ِع سّرّّشدُّب ُكنتِِف َ يَاِبم نَ ِك «ّن؟ 23 عَِس نََش عَ يَاِب، َش» ٱ يّن ْو ٌكِب نَن قَلَِش، عَ .مٍَسن
ْكْن َش ٱ ُ م يّن ْو ٌكِب َش قَلَِش، ِع ٱ دّ رَفَرِنِش مُنٍق «رَ؟ 24 نَ تّمُي، عَنَنِ نََش عَ شِرِِش َسنَب رَ َكيََق مَ، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي .ُشنِي

25 ِسمْن ثِيّرِ نُ ْدْشِش ّت رَ، عَ نَ عَ .مَشَرٍَق نَ تّمُي ٍع نََش عَ مَشْرِن، ِعَس» ّ َبِر قْشِر َش مُ ِع قَن «نَ؟ ِ ثِيّر نََش ٍع يَاِب، َعٍد،» عَ َبِرّ قْشِر
مُ نَ ٱ تَن «.نَ 26 سّرّّشدُّب ُكنتِِف َش ٌكنِي ندٍ نُ نَ نَا، ثِيّرِ نُ َ بَر نَشَن بَرٍنِي تُِل .بٌلٌن عَ نََش ثِيّرِ مَشْرِن، ٱ» ُ م ِع ٌت ّش نَ َسنِس يِرٍ، وٌ نُن
«عَِس؟ 27 ِ ثِيّر مَن نََش نَ مَتَندِ، ٌكنكٌرٍ قَن نََش عَ رٍَت كٍرٍن .نَ

عَِس تٍِق ٌمَِن ف ثِلَِت َي ِع
ُ مَتِي ١؛ ٢٧ ٬ ١١ ٢، ٬ ،١٤ مََرِك ١؛ ١٥ ٬ ،٥ لُِك ١؛ ٢٣ ٬ ٥

28 نَ تّمُي، ٍع نََش عَِس تٌنٌف َكيََق ْشنِي، ٍع عَ َشنِن ٌمَِن ف .ْشنِي كٍُي نُ بَِش .عِبَدٍ يُوِِق ُكنتِفٍِي تَن مُ تِن ٌسدٍ ٌمَِن ف ْشنِي، عَلٌَك ٍع َش ّسنِيّنِي
نََش َق َكَن، ٍع مُ َق ْن َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل دٌنِي .دٌندٍ 29 نَ كُي، ٌمَِن ف ثِلَِت نََش مِِن ٍع ٍ يِر تَندٍ، عَ ٍع مَشْرِن، ٌو» ِي شّّم كَلَمٍُق مُنٍس «مَ؟ 30 ٍع
نََش عَ يَاِب، َش» ِي شّّم مُ قِندِ ٍق ٌكِب رََب َش رَ، مُُش مُ قَمَ عَ رَ ِع ْشن مَ «.نُ 31 ثِلَِت نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» عَ َشنِن، وٌ َش َس عَ
مَِكيِت وٌ َش سّرِّي ِك «.مَ يُوِقٍِي نََش عَ قََل، ٌو» َش سّرِّي مُ َ تِنم مُُش َش مِِش قََش مُُش يّّت «.رَ 32 نَ كُي، عَِس َش يّنِي ْو نَن نُ قٍَق
َكمَلِدٍ، عَ ٌت نُ َ بَر عَ يّّت قََش ِك .مٍَسن

33 ثِلَِت مَن نََش ٌس عَ ْشنِي، عَ عَِس ِشِل، عَ عَ مَشْرِن، ِع» تَن نَن قِندِِش يُوِقٍِي َش مَنّف «رَ؟ 34 عَِس نََش عَ يَاِب، ِع» يّنٍق ْو ِع
يّّت َشِشِل نَن مَ َب، كَ مِشٍِي نَن ٱ َ م ٍق قََل ِع «ّب؟ 35 ثِلَِت نََش عَ يَاِب، ٍث،» يُوِِق نَن نَ ٱ قَن نَ؟ ِع بٌوٍر يُوِقٍِي نُن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي
نَن ِع َسِش ٱ .بّلّّش ِع مُنٍس «رَبَِش؟ 36 عَِس نََش عَ يَاِب، ٱ» َ م مَنّفَي مُ قِندِِش َ دُِنح دَاِش َش رَ، َش نَ مُ عَ رَ ٱ َ م مِشٍِي فٍرٍ سٌمَ ّن نُ،
ٍع تٌندِ ٱ َش ُل يُوِقٍِي .َسٌف ٱ َ م مَنّفَي مُ قِندِِش َ دُِنح دَاِش «.رَ 37 نَ كُي، ثِلَِت نََش عَ مَشْرِن، ِع» تَن نَن نَ يُوِقٍِي َش مَنّف «رَ؟ عَِس
نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نَن عَ .قَلَِش ٱ بَرِِش ّن َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ، عَلٌَك ٱ َش نْندِ مٍَسن عَ بِرِن .ّب مِِش نَشَن مَ وَ نْندِ ْشن، عَ ٱ شُي ُسشُمَ «.ّن
38 ثِلَِت مَن نََش عَ مَشْرِن، نْنِد» نَ «دِ؟ ثِلَِت ٌت نَ قََل، عَ نََش مِِن تَندٍ يُوِقٍِي يِرٍ، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٱ» ُ م ٍق حَاِش ٌي تٌِش ِي شّّم لَن عَ َش
َحشَنَكَت نَشَن .مَ 39 وٌ ٌت دَرِِش عَ رَ ٱ َش فٍيلِمَِن كٍرٍن ّبحِن وٌ ّب َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل لْشْي، وٌ مَ وَ ٱ َش يُوِقٍِي َش مَنّف ّبحِن وٌ «ّب؟ 40 ٍع
نََش ْسنشْي رٍَت، َعٍد،» نَ مُ عَ !رَ َبَِس بَر نَن َش «.رَبٌٌل ُسوٍت نَن نُ َبَِس بَر َ .ر

19
عَِس قَشٍَق نَّت تٌنٌف ِك
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1 نَ تّمُي ثِلَِت نََش يَامَرِ ِق عَ ْسورٍِي َش عَِس ُلَن ب ّسبّرّ .رَ 2 ْسورٍِي نََش مَنّف َكتَنِي مَنِيّ يَءِلَن تُنبٍٍي رَ، ٍع عَ َس عَ ُشن مَ، ٍع َق مَنّف

َ دٌنم فبٍيِل ٌ رَفٌر عَ .مَ 3 ٍع نُ ٍع مَسٌمَ عَ رَ، ٍع نُ عَ قََل، ِع» ّكَن، يُوِقٍِي َش «مَنّف، ٍع نُ َق عَ .مَدِن
4 ثِلَِت مَن نََش مِِن تَندٍ، عَ عَ قََل يُوِِق َحمَ ّب، ٱ» َ بَر ِي شّّم مٍَسن وٌ ّب، عَلٌَك وٌ َش عَ كٌلٌن عَ ٱ ُ م قٍٍق تٌِش عَ مَ عَ َ َحشَنَكتَم نَشَن «.مَ

5 نَ كُي، ْسورٍِي نََش عَِس مِِن رَ تَندٍ، نَ تُنٍب مَنّف َكتَنِي َسِش عَ ُشن مَ، ُ مُِس بُر فبٍيِل رَفٌرٌِش عَ .مَ ثِلَِت نََش عَ قََل ٍع ّب، َع» تَن نَن
ِي «!ِك 6 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن ْ ْمبَنِش هْر ْكِسبِلٍِي ٌت عَ ٌت، ٍع نََش ْسنْش، َع» !قََش عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «!مَ ثِلَِت نََش عَ قََل ٍع ّب،
ٌو» عَ تٌنٌف، وٌ تَن نَن َش َس عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، ِ مَ بَر ٱ تَن مُ قٍٍق تٌِش عَ لَن عَ َش قََش نَشَن «.مَ 7 يُوِقٍِي نََش عَ يَاِب، ّسِرّي» نَ مُُش
قَن .ِي نَ سّرِّي ِك مَ، عَ لَن عَ َش قََش، ِ مَ بَر عَ َ بَر عَ يّّت قِندِ عََل َش دِ «.رَ

8 ثِلَِت ٌت نَ مّ، عَ نََش فَاُش ِك قَنِي .رَ 9 عَ مَن نََش ٌس عَ ْشنِي، عَ عَِس مَشْرِن، ِع» تَن، ِع كٍلِِش «مِندٍن؟ ْكْن عَِس مُ يَاِب ٌي
.ِق 10 ثِلَِت نََش َق عَ قََل عَ ّب، ِع» تٌندِِش ٱ تَن نَن يَابِدٍ؟ ِع مُ عَ كٌلٌن عَ نْي نَشَن نَ ٱ تَن ّب، ٱ َ ْنم ِع ٌلٌدٍ، َب ر ٱ مَن َ ْنم ِع قَشَدٍ وُرِ مَفَلَنبُِش
«مَ؟ 11 عَِس نََش عَ يَاِب، نْي» ٌي مُ ِع ّب ٱ تَن ُشن مَ ٌق عََل نَشَن قِِش ِع .مَ نَ نَن عَ رَ، نَشَن ٱ َسِش ِع بّلّّش، نَ نَن َش يُنُِب «.فٌب

12 ثِلَِت ٌت نَ مّ، عَ نََش ٌس َكتٍَق عَ َش عَِس رَّبحِن، ْكْن يُوِقٍِي نََش ْسنْش، َش» ِع ِي شّّم ّبحِن، ِع َ بَر فٍرٍ فِرِ مَ ْر مَنّف ُشنفٍب .مَ نَشَن
ٌي عَ يّّت قِندِ مَنّف رَ، عَ َ بَر ِت مَ ْر مَنّف ُشنفٍب «.َكنٍك 13 نَ كُي، ثِلَِت ٌت ٍع شُي مّ، عَ نََش عَِس مِِن رَ .تَندٍ ثِلَِت نََش ْدْش بُنتُنِي رَ،
ِكيتَِس ِكبَنِي كُي، دّننَّش ِشِل َ قَلَم ُ عٍبُر شُي .«َفبََت» 14 نَ لْشْي يُوِقٍِي نُ نَ قٍٍي يَءِلَنٍق َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش ٍق .رَ يَنِي تَِف ثِلَِت نََش عَ قََل
يُوِقٍِي ّب، ٌو» َش مَنّف نَن «!َي 15 ٍع مَن نََش ْسنْش، َع» !قََش عَ !قََش عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «!مَ ثِلَِت نََش عَ قََل، ٱ» َش وٌ َش مَنّف
قََش وُرِ مَفَلَنبُِش «مَ؟ سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش عَ يَاِب، َمنّف» ٌي مُ نَ مُُش تَن ّب بٍَق مَ ْر مَنّف ُشنفٍب «!رَ 16 نَ تّمُي عَ نََش عَِس َس
ٍع َسٌفي، عَ يَامَرِ ِق عَِس َش بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ

عَِس بَنبَنٍق وُرِ مَفَلَنبُِش مَ
ُ مَتِي ٣٢؛ ٢٧ ٬ ،٤٤ مََرِك ٢١؛ ١٥ ٬ ،٣٢ لُِك ٢٦؛ ٢٣ ٬ ٤٣

ْسورٍِي ٌت عَِس ُسُش، 17 ٍع نََش عَ مِِن رَ تَا كُي ِسفٍَق رَ ُشن» ٌكنٌكَت «يِرٍ، نَشَن ِشِل َ قَلَم ُ عٍبُر شُي «.فٌلٌفٌَت» عَِس نََش ِسَف نَا،
عَ وُرِ مَفَلَنبُِش رَتٍِش عَ .مَ 18 ٍع عَِس بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ مّننِ .ّن ٍع نََش مِِش قِرِن فبّّت قَن بَنبَن، ٍع كٍرٍن ِت يِرٍقَنِي مَ، ٍع بٌوٍر ِت ْكوَل
مَ، ٍع عَِس ِت ٍع .تَِف 19 ثِلَِت نََش يَامَرِ ِق عَ ِي ّسبِّل َش فبَُك عَِس ُشن مَ وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، ِعَس» نَسَرّتَِك، يُوِقٍِي َش .«مَنّف 20 يُوِِق
فبٍفٍب نََش نَ ّسبِّل شَرَن، ِ مَ بَر عَِس نُ بَنبَنِش دّننَّش، نَ ّ مَكْر تَا .رَ نَ ّسبِّل قَن نُ ّسبِّش ُ عٍبُر شُي، َتّنِ ل شُي، عَ نُن فِرِّك .شُي 21 نَ كُي،
سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش عَ قََل ثِلَِت ّب، ِع» نََش عَ ّسّب يُوِقٍِي‹ َش .‹مَنّف ِع َش عَ ّسّب ّن، ِي› شّّم عَ قََل ّن، عَ يُوِقٍِي َش مَنّف نَن عَ «‹.رَ
22 ثِلَِت نََش ٍع يَاِب، ٱ» نَشَن ّسبِّش، ٱ َ بَر ّف نَ «.ّسبّدٍ

23 ْسورٍِي ٌت ّف عَِس بَنبَندٍ، ٍع نََش عَ َش دُفٍِي تٌنٌف، ٍع ٍع عِتَشُن نَ ْسورِ نَاِن .مَ ٍع نََش عَ ََش دٌنم قَرِ عِفٌرٌي قَن .تٌنٌف نَ َ دٌنم ٌت مُ
نُ دّفِّش، 24 ٍع نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ٌون» نََش عَ .عِبْو وٌن َش عَ تٌنفٌمَ ُسفَندِ ٍ بٍر ندٍ «.رَ نَ بِرِن نََب ّن، عَلٌَك نَشَن ّسبِّش َابُي كِت كُي، نَ َش
رََكمَِل؛
ٍع» َ بَر ٱ َ م دُفٍِي عِتَشُن ٍع ٍ بٌر مَ،
ٍع ٱ َ م َ دٌنم تٌنفٌمَ ُسفَندِ ٍ بٍر َ «.ر
ْسورٍِي عَ رََب نَ ِك .ّن

25 عَِس نَف قَن نُ نَ عَ َش وُرِ مَفَلَنبُِش ّق مَ، عَ نُن عَ نَف .ُشنيَ كٌلٌَث َش فِّن مَرِيَمَ، نُن َ مَرِيَم مَفِدَلََك قَن نُ نَ .مّننِ 26 عَِس ٌت
عَ نَف ٌت عَ َبِرّ قْشِر مَشَنُِش ّق مَ، عَ نََش عَ قََل عَ نَف ّب، ٱ» نَف، ِي َ بَر قِندِ ِع َش دِ «.رَ 27 عَ نََش َق عَ قََل عَ َبِرّ قْشِر قَن ّب، َع»

مٌَت، ِع نَف نَن «.َي كٍِل نَ وََشِت مَ، نَ َبِرّ قْشِر نََش عَِس نَف َشنِن عَ .ْشنِي
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عَِس َش قَّش
ُ مَتِي ٤٥؛ ٢٧ ٬ ،٥٦ مََرِك ٣٣؛ ١٥ ٬ ،٤١ لُِك ٤٤؛ ٢٣ ٬ ٤٩

28 نَ َشنِب، عَِس ٌت نُ عَ كٌلٌن عَ ٍق بِرِن َ بَر َكمَِل، عَ نََش عَ قََل، ٍي» ْشِل نَ ٱ َ «.م عَ نَ قََل ّن عَلٌَك َابُي كِت َش مٍَسنِي َش .َكمَِل 29 ٍس
َسٍس ندٍ نُ نَ مّننِ، نَشَن نُ رَقٍِش ّوِن مُلُشُنِش .رَ ٍع نََش ٍس ندٍ ِسن رَ نَ ّوِن ِع، ٍع عَ شِرِ هِسٌِث وُرِ كٍُي رَ، ٍع عَ مٌَس عَِس دّ .رَ 30 عَ
ٌت ندٍ مِن، عَ نََش عَ قََل، َع» بِرِن َ بَر «!َكمَِل عَ نََش عَ ُشن ِسن، عَ َق َ .لَاشِر

31 نَ لْشْي يُوِقٍِي نُ سٍٍي َ رَقَلَم َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش ٍق .رَ ٍع مُ تِن قُرٍٍي َش ُل وُرِ مَفَلَنبُِش مَ نَ مَلَُب لْشْي، ِ مَ بَر َسِل ُشنفٍب نَن نُ عَ .رَ
نَ كُي، ٍع نََش ثِلَِت مَيَندِ عَ َش نَ مِِش بَنبَنشٍِي َسنيٍِي فِرَ، عَلٌَك ٍع َش قََش مَقُرٍن، ٍع َش َب .نَ 32 ْسورٍِي نََش َق، ٍع َق نَ مِِش قِرِنِي
َسنيٍِي فِرَ، نَشٍٍي نُ بَنبَنِش عَِس يِرٍقَنِي مَ، عَ نُن عَ ْكوَل .مَ 33 ْكْن ٍع ٌت عَِس ِل، ٍع نََش عَ ٌت عَ َحن َ بَر .قََش نَ كُي، ٍع مُ عَ تَن َسنيٍِي
فِرَ، 34 ْكْن ْسورِ ندٍ نََش عَ ّسيِت ْسْش تَنّب رَ، ٍي نُن وُِل نََش مِِن كٍرٍن .نَ 35 نَشَن نَ ٍق تٌِش، عَ َ بَر نَ ٍق ٍسيدٍ .َب عَ َش ٍسيدٍْحشْيَ
قِندِِش نْندِ نَن .نَ عَ تَن يّّت عَ كٌلٌن، عَ عَ نَ نْندِ نَن قَلٍَق وٌ ّب، عَلٌَك وٌ قَن َش َ .دَنشَنِي 36 نَ قٍٍي رََب ّن عَلٌَك َابُي كِت َش مٍَسنِي َش َكمَِل،
نَشَن عَ مٍَسنِش، َع» شْرِ كٍرٍن مُ َ «.مَ فِر 37 عَ مَن ّسبِّش ٍ يِر فبّّت، ٍع» ٍع َي َ ِتم ّن مِِش رَ، ٍع َ بَر نَشَن «.ْسْش

عَِس َش مََرفَّت
ُ مَتِي ٥٧؛ ٢٧ ٬ ،٦٦ مََرِك ٤٢؛ ١٥ ٬ ،٤٧ لُِك ٥٠؛ ٢٣ ٬ ٥٦

38 نَ ٍق بِرِن َشنِب، يُسُُق مَتٍَك عَرِ نََش َس عَِس قُرٍ مَشَندِ ثِلَِت .مَ عَِس َبِرّ قْشِر ندٍ نَن نُ عَ رَ، ْكْن عَ مُ نُ عَ َ مٍَسنم ّكّن مَ، عَ ٌت نُ
فَاُشِش يُوِِق ُكنتِفٍِي َي .رَ ثِلَِت ٌت تِن، يُسُُق نََش َس عَِس قُرٍ .تٌنٌف 39 مُ، نِكٌٍد نَشَن نُ َ بَر ِسَف عَِس يِرٍ فُندٌ كُي كْي رَ تّمُي دَنفِِش، نَ قَن
نََش لَبُنّد كٌِل تٌنٌف َسشَن مِرِ نُن عَلٌوٍ دَاِش َشنِن عَِس قُرٍ ٍ .يِر 40 ٍع نََش عَِس قُرٍ مَقِلِن دُفٍِي رَ، ٍع لَبُنّد َس عَ مَ، عَْل يُوِقٍِي دَرِِش عَ رَ ِك
.نَّش 41 بِْش ندٍ نُ ّ مَكْر عَِس قَشَدٍ رَ، فَبُرِ نّيّن نُ َ بَر يَءِلَن .دّننَّش قُرٍ ٌي مُ نُ رَفَتَِش عَ كُي .ِسندٍن 42 ٍع نََش عَِس رَفََت نَ يِرٍ مَكْرِّش، ِ مَ بَر
ٍع فبَتَِش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل َش ٍق .رَ عَ نُ لَن ّن يُوِقٍِي َش ّف ٍق بِرِن يَءِلَندٍ ٍينُن ب كْي َش ٌس نَ .لْشْي

20
عَِس َش مَرَكٍِل
ُ مَتِي ١؛ ٢٨ ٬ ،٨ مََرِك ١؛ ١٦ ٬ ،٨ لُِك ١؛ ٢٤ ٬ ١٢

1 َسندٍ لْشْي َ مَرِيَم مَفِدَلََك نََش ِسَف فَبُرِ ٍ يِر ُسبَّش مَ ٍينُن ب كٍُي َش .مَيَلَن عَ ٌت مّننِ ِل، عَ نََش عَ ٌت نَ فّّم ُشنفٍب نُ َ بَر َب فَبُرِ دّ .مَ
2 نَ كُي، عَ نََش ِسَف عَ ِف رَ ِسمْن ثِيّرِ نُن عَِس َبِرّ قْشِر بٌوٍر يِرٍ، عَِس نُ نَشَن َشنُِش، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٍع» َ بَر مَرِِف قُرٍ تٌنٌف فَبُرِ كُي، مُُش
قَن مُ عَ كٌلٌن ٍع عَ َسِش «.دّدّ 3 نَ كُي، ثِيّرِ نُن عَِس نَ َبِرّ قْشِر بٌوٍر قَن نََش مِِن ِسفٍَق رَ فَبُرِ ٍ .يِر 4 ٍع قِرِنِي نََش ِسَف ٍع ِف رَ، ْكْن عَِس
َبِرّ قْشِر مَشَنُِش نََش فَبُرِ ِل ٍينُن ب ثِيّرِ ِسنٍف َش نَا .ِل 5 عَ ٌت عَ قٍلٍن عَلٌَك عَ َش فَبُرِ كُي مٌَت، عَ نََش َكسَنٍف دُفٍِي ٌت، ْكْن عَ مُ ٌس نَ .كُي
6 ِسمْن ثِيّرِ ٌت مّننِ ِل، عَ نََش ٌس ّ قْنم كُي كٍرٍن نَ، عَ َق دُِف بٍنتٍنِي ٌت نَشَن نُ َسِش عَِس قُرٍ مَ، 7 عَ نُن دُِف نَشَن نُ مَكُنقُكُنقُِش عَِس
يَتَِف .مَ نَ دُِف نُ َسِش عَ َشِت مَ، عَ َس ِك يَءِلَنِش عَ قَنِي .رَ 8 نَ تّمُي، عَِس َبِرّ قْشِر بٌوٍر، نَشَن ِسنٍف فَبُرِ ٍ يِر ِل، عَ قَن نََش ٌس نَ .كُي
عَ نََش عَ بِرِن ٌت، عَ َ .دَنشَنِي 9 ٍع مُ نُ قَهَامُي ْستِْش َابُي كِت َش مٍَسنِي مَ ِسندٍن، َق قََل عَ ٌق عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش كٍِل قَّش .مَ 10 نَ
دَنِف َشنِب نَ َبِرّ قْشِر قِرِنِيٍي نََش فبِلٍن ٍع .ْشنِي

عَِس مِنٍِق َ مَرِيَم مَفِدَلََك مَ
مََرِك ٩؛ ١٦ ٬ ١١

11 َ يَم مَرِ ٌت نُ تِِش فَبُرِ ٌسدٍ دّ رَ، عَ نُ نَ .وٍَق عَ ٌت عَ قٍلٍن عَ َش فَبُرِ كُي مٌَت، 12 عَ نََش مَلٍّك قِرِن .ٌت ٍع مَشِرِِش دُِف قِيّش رَ، ٍع
ْدْشِش عَِس قُرٍ نُ َسِش .دّننَّش كٍرٍن نُ نَ عَ ُشنسَدٍ رَ، بٌوٍر نُ نَ عَ َسنلَاٍب .رَ 13 ٍع نََش َ مَرِيَم مَشْرِن، ٱ» َ م دِ، ِع وٍَق مُنٍق «مَ؟ عَ نََش
ٍع يَاِب، ٍع» َ بَر ٱ مَرِِف قُرٍ تٌنٌف، ٱ ُ م عَ كٌلٌن ٍع عَ َسِش «.دّدّ
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14 عَ ٌت ّف نَ َلَدٍ، ق عَ نََش عَ ٌكٍب رٌَت، عَ َق مِِش ندٍ ٌت، عَ تِِش .نَا عَ مُ عَ كٌلٌن عَ عَِس نَن عَ .رَ 15 عَِس نََش عَ مَشْرِن، ٱ» َ م

دِ، ِع مَ وَ مُنٍق رَ؟ ِع نَ ندٍ «قٍنٍق؟ َ يَم مَرِ ْحْش عَ مَ، َسنِس َ مّينِم نَن نُ عَ .رَ نَ كُي، عَ نََش عَ يَاِب، ٱ» َب، َش ِع تَن نَن نَ قُرٍ تٌنفٌِش، ِع
َش نَ يِرٍ مٍَسن ٱ ّب عَلٌَك ٱ َش ِسَف عَ «.تٌنفٌدٍ 16 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، «.َمِريََم» َ يَم مَرِ ٌت عَ مَقِندِ، عَ نََش عَ رَتِن، «!َربُِن» نَ نَن
قَلَِش ُ عٍبُر شُي، .«ْمْشكََر » 17 عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» نََش ِع بّلّّش دِن ٱ نَ، ِ مَ بَر ٱ ُ م نُ ٍت بََب عََل ٍ يِر .ِسندٍن ِسَف ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي يِرٍ،
ِع عَ قََل ٍع ّب، عَ ٱ قٍَق تٍدٍ ٱ بََب ْشنِي، ٱ مَرِِف عََل نَشَن قِندِِش وٌ قَن بََب رَ، وٌ قَن مَرِِف «.عََل

18 َ يَم مَرِ مَفِدَلََك نََش ِسَف ِشبَارُ رَ عَِس َبِرٍّي قْشِر يِرٍ، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٱ» َ بَر مَرِِف «!ٌت عَ مَن نََش عَِس َش َ ّشير عَِب ٍع .ّب

عَِس مِنٍِق عَ َبِرٍّي قْشِر مَ
ُ مَتِي ١٦؛ ٢٨ ٬ ،٢٠ مََرِك ١٤؛ ١٦ ٬ ،١٨ لُِك ٣٦؛ ٢٤ ٬ ٤٩

19 نَ َسندٍ لْشْي كٍرٍنِي، عَِس َبِرٍّي قْشِر نُ مَلَنِش بَنِش كُي ُنمَرٍ ن رَ، نَادّ بِرِن مَبَلَنِش يُوِِق ُكنتِفٍِي َش يَرَفَاشُي .مَ عَِس نََش مِِن ٍع مَ، عَ
ِت ٍع تَِف، عَ عَ قََل، َعَل» َش وٌ ّ ْبح «.َس 20 عَ ٌت نَ قََل ٍع ّب، عَ نََش عَ بّلّشٍّي نُن عَ ّسيِت مٍَسن ٍع .ّب ٍع نََش َ ّسيو مَرِِف تٌٍق .رَ
21 عَِس مَن نََش عَ مٍَسن ٍع ّب، بّْحَس» َش ُل وٌ .ّب ٱ َ بَر وٌ شّي عَْل بََب عََل ٱ ّشيِش ِك «.نَّش 22 عَ ٌت ّف نَ َلَدٍ، ق عَ نََش قٌٍي قٍلُن ٍع
مَ، عَ عَ قََل، ٌو» َش ُل عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش ٌ فٌر وٌ .مَ 23 َش وٌ دِّح مِِش هَاكّ مَ، نَ هَاكّ َ بَر ْحن، ْكْن َش وٌ مُ دِّح، نَ هَاكّ َ لُم عَ «.مَ

تٌمَِس عَِس تٌٍق
24 عَِس مِِن عَ َش َ ّشير ُق نُن قِرِنِيٍي مَ تّمُي نَّش، تٌمَِس، ٍع نَشَن َ ِشلِم ،«ُفِل» عَ مُ نُ نَ ٍع َي مَ .مّننِ 25 نَ كُي، بٌوٍرٍي نََش عَ قََل عَ

ّب، ُمُش» َ بَر مَرِِف «!ٌت ْكْن عَ تَن نََش ٍع يَاِب، َش» ٱ تَن مُ َ لَنتُم قِْش ٌت عَ بّلّّش كُي، ٱ نَن ٱ بّلّّشسٌٍل َ ٌس ر نَا، َش ٱ مَن مُ ٱ بّلّّش َس
عَ ّسيِت مَ ٍع دّننَّش ْسْش، ٱ تَن مُ َ لَم عَ رَ ٌ «!قٍو

26 ِش ٌسلٌمَسَشَن دَنِف َشنِب، عَِس َبِرٍّي قْشِر مَن ٌت نُ مَلَنِش بَنِش كُي، تٌمَِس نُ نَ ٍع َي .مَ هَِل نَادّ بِرِن ٌت نُ مَبَلَنِش، عَِس نََش
مِِن ٍع مَ مّننِ، عَ ِت ٍع تَِف، عَ ٍع ّشيُب، بّْحَس» َش ُل وٌ «.ّب 27 نَ تّمُي، عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» بّلّّش .مٌَت ِع َش ِع بّلّّشسٌٍل َس
ٱ ّسيِت مَ ٍع دّننَّش .ْسْش ِع نََش تّّف ٱ .ِع ِع َش َ «.دَنشَنِي 28 تٌمَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» مَرِِف «!عََل 29 عَِس نََش عَ مٍَسن عَ ّب،
ِع» دَنشَنِيَِش ّن، ِع ٌت َ بَر ٱ ٌت؟ هّيرِ نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي َ بَر دَنشَنِيَ، هَِل ٍع مُ ٱ «.تٌِش

ِي َابُي كِت ّسّب ٍق نَشَن مَ
30 عَِس كَابَنٌَك فبٍفٍب رََب ّن عَ َبِرٍّي قْشِر َي شْرِ، نَشٍٍي مُ ّسبِّش ِي َابُي كِت .كُي 31 ْكْن نَشٍٍي َش ٍق تَن ّسبِّش ِي ِك، ٍع ّسبِّش ّن عَلٌَك

وٌ َش َل عَ رَ، عَ عَِس نَن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، عََل َش .دِ نَ كُي، وٌ نَ َ دَنشَنِي عَ مَ، وٌ ِكِس َ ْستْم ّن عَ َسابُي .رَ

21
عَِس مِنٍِق عَ َبِرّ قْشِر ندٍٍي مَ

1 نَ قٍٍي دَنِف َشنِب، عَِس مَن نََش مِِن عَ َبِرٍّي قْشِر مَ يَِس تِبٍرِ بَا دّ .رَ عَ عَ يّّت مَّكنّن ٍع ّب ِي ِك .ّن 2 ِسمْن ثِيّرِ، تٌمَِس ٍع نَشَن َ ِشلِم
«ُفِل،» نَتَنَيِّل نَشَن كٍِل كَانَ تَا فَلٍِل بِْش مَ، ٍسبٍدٍ َش دٍِي، نُن عَِس َبِرّ قْشِر قِرِن فبّتٍّي، نٍٍي بِرِن نُ نَ يِرٍ .كٍرٍن 3 ِسمْن ثِيّرِ نََش عَ قََل ٍع ّب،
ٱ» تَن ِسفٍَق يّّش «.ُسشُدٍ ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، ٌون» بِرِن نَ عَ «.رَ نَ كُي، ٍع نََش مِِن، ٍع بَِك ُكنكُي كُي، ْكْن نَ كْي بِرِن نَ، ٍع مُ ٍسٍس
.ُسُش

4 كٍُي ٌت نُ عِبٍَق، عَِس نُ تِِش بَا دّ رَ، ْكْن عَ َبِرٍّي قْشِر مُ نُ عَ كٌلٌن عَ عَ تَن نَن عَ .رَ 5 عَِس نََش ٍع مَشْرِن، ٱ» َ م دٍِي، وٌ َ بَر يّّش ندٍ
«ْسْت؟ ٍع نََش عَ يَاِب، َعٍد،» مُُش مُ ٍسٍس «.ُسشُِش 6 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» يّّل وٌِل ُكنكُي يِرٍقَنِي مَ، وٌ عَ ندٍ َ ْستْم «.ّن ٍع ٌت عَ وٌِل،
ٍع مُ نُ َ ْنم يّّل رَتٍدٍ، ِ مَ بَر يّّش فٌب عَ .كُي 7 نَ كُي، عَِس َبِرّ، قْشِر عَ نَشَن َشنُِش، عَ نََش عَ قََل ثِيّرِ ّب، ٌون» مَرِِف نَ عَ «.رَ ِسمْن ثِيّرِ ٌت نَ
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مّ، عَ نََش َ دٌنم ٌ رَفٌر عَ مَ، عَ بَفَن ٍي مَ ِسفٍَق رَ عَِس .يِرٍ 8 بٌوٍرٍي قَن نََش عَ ِل ُكنكُي كُي، يّّل نَشَن نَقٍِش يّشٍّي رَ، عَ شِرِِش ُكنكُي .رَ ٍع مُ
نُ َ مَكُي شَرٍ دّ رَ، ٌق نْنْفن كّمّ قِرِن .ْحنْدن

9 ٍع ٌت ٍت شَرٍ دّ رَ، ٍع نََش ّت شُرُِش ٌت، يّّش َسِش عَ ّت وٌٍل رَ، تَاِم قَن نَ .نَ 10 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َق يّّش ندٍ رَ وٌ بَِش
نَشَن «.ُسشُدٍ 11 نَ كُي ِسمْن ثِيّرِ نََش ٍت ُكنكُي كُي، عَ يّّل بّندُن شَرٍ .مَ عَ نُ رَقٍِش يّّش ُشنفبٍٍي نَن نَ، عَ فُندِ كّمّ تٌنٌف ُسوِل نُن .َسشَن
ْكْن هَِل يّّش ٌت نُ فبٌِش يّّل كُي نَ ِك، يّّل مُ .عِبْو

12 عَِس نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َق وٌ «.دٍّف عَ َبِرٍّي قْشِر مُ َس ُسو عَ مَشْرِندٍ ندٍ عَ رَ، ِ مَ بَر بِرِن نُ عَ كٌلٌن مَرِِف نَن عَ .رَ 13 عَِس نََش
َق تَاِم تٌنٌف، عَ عَ عِتَشُن ٍع مَ، عَ مَن نََش يّّش ٌس ٍع ِي .رَ 14 عَ َسشَن ندٍ نَن نُ نَ ِك، عَِس عَ يّّت َ مٍَسنم عَ َبِرٍّي قْشِر ّب، َكِب عَ كٍِل
قَّش .مَ

عَِس نُن ثِيّرِ
15 ٍع ٌت ّف ٍع دّ عِبَدٍ، عَِس نََش ِسمْن ثِيّرِ مَشْرِن، ِسْمن،» َ يَي َش دِ، ِع ٱ َشنُِش دَنِف يٍٍي بِرِن «نَ؟ عَ نََش عَ يَاِب، ِعٌي،» .مَرِِف

ِع تَن عَ كٌلٌن ٱ ِع َشنُِش ِك «.نَّش عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ّميِن» ٱ َ م يّشّي يْرٍّي «.مَ 16 عَ مَن نََش فبِلٍن عَ مَشْرِن نَ عَ قِرِن ندٍ، ِسْمن،»

َ يَي َش دِ، ِع ٱ «َشنُِش؟ عَ نََش عَ يَاِب، ِعٌي،» .مَرِِف ِع تَن عَ كٌلٌن ٱ ِع َشنُِش ِك «.نَّش عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ّميِن» ٱ َ م يّّشيٍي «.مَ
17 عَ مَن نََش فبِلٍن عَ مَشْرِن نَ عَ َسشَن ندٍ، ِسْمن،» َ يَي َش دِ، ِع ٱ «َشنُِش؟ ِ ثِيّر نََش ُسننُن عَِس ٌت عَ مَشْرِن َسنمََي َسشَن ندٍ، ِع» ٱ

«َشنُِش؟ عَ نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» ِع تَن ٍق بِرِن .كٌلٌن ِع تَن عَ كٌلٌن ٱ ِع َشنُِش ِك «.نَّش عَِس نََش عَ قََل عَ ّب، ّميِن» ٱ َ م يّّشيٍي .مَ
18 ٱ َش نْندِ يَِت نَن قََل ِع ّب، ِع قٌنٍِك تّمُي، ِع تَن نَن نُ ِع يّّت تَِف مَ، عِشِرِ ِع وَ ِسفٍَق دّدّ، ِع .ِسَف ْكْن ِع نَ قٌرِ، ِع ِع بّلّّش َ عِتَلَم ّن،
مِِش فبّّت ِع تَِف شِرِ، عَ ِع َشنِن ٍ يِر ِع مُ مَ وَ ِسفٍَق «.دّننَّش 19 عَِس نَ قََل ّن عَلٌَك عَ َش ثِيّرِ قََش ِك نَن مٍَسن، ثِيّرِ قَمَ عََل مَتْْشدٍ نَشَن
َسابُي .رَ عَ نَ قََل َشنِب، عَ نََش عَ قََل ثِيّرِ ّب، ِبَر» ٱ قْْش «.رَ

عَِس نُن عَ َبِرّ قْشِر مَشَنُِش
20 ِ ثِيّر ٌت عَ ٌكٍب رٌَت، عَ نََش عَِس َبِرّ قْشِر ٌت ٍع قْْش رَ، عَِس نُ نَشَن .مَشَنُِش َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل، عَ تَن نَن عَ مٌَس عَِس رَ ٍع دٍّف

تّمُي، عَ عَ مَشْرِن، َمِرِف،» ندٍ قَمَ ِع «يَنقَدٍ؟ 21 ِ ثِيّر ٌت عَ ٌت، عَ نََش عَِس مَشْرِن، َمِرِف،» نَ تَن «ٌف؟ 22 عَِس نََش عَ يَاِب، َش» ٱ

َ مَ و عَ َش ِسمََي َش ُب هَن ٱ فبِلٍن تّمُي، نَ مُنٍس َ قَنم ِع تَن مَ؟ ِع تَن َش َ بِر ٱ قْْش «.رَ 23 نَ كُي، دَنشَنِيَتْي ندٍٍي ْحْش نََش ُل عَ مَ عَ نَ
َبِرّ قْشِر تَن مُ قَشَمَ، ْكْن عَِس مُ نَ .قََل عَ عَ قََل ّن، َش» ٱ مَ وَ عَ َش ِسمََي َش ُب هَن ٱ فبِلٍن تّمُي، نَ مُنٍس َ قَنم ِع تَن «مَ؟

ّسبِّل ْدنشْي
24 نَ َبِرّ قْشِر يَِت نَن ِي ٍق بِرِن ّسّب، عَ قِندِ ٍسيدٍ قَنِي .رَ مُُش عَ كٌلٌن عَ َش ٍسيدٍْحشْيَ قِندِِش نْندِ نَن .نَ
25 عَِس ٍق فبٍفٍب رََب ّن نَشٍٍي مُ ّسبِّش ِي َابُي كِت .كُي َش نَ بِرِن ّسّب ّن نُ، ٱ لَِش عَ رَ عَ نَ َابُيٍي كِت بِرِن َسدٍ مُ َ ْستْم َ دُِنح مَ .نُ
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عَِس َش ّشيرٍَي َش تَرُشُي
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

عَننَِب لُِك نَشَن عِنيَِل عَِس ّسّب، عَ نََش َابُي كِت قِرِن ندٍ ّسّب نَشَن ِشِل ِعَس» َش ّشيرٍَي َش .«تَرُشُي عِنيَِل عَِس َعَ مٍَسنم وٌن ّب عَِس
ٍق نَشَن نَبَِش عَ َش ِسمََي .كُي ِي َابُي كِت قِرِن ندٍ قْلِْش بٌوٍر َابُي كِت دَنِش دّننَّش، عَ قَن عَ َ مٍَسنم وٌن ّب عَِس َبِرٍّي قْشِر نُن عَ َش ّشيرٍَي نَشَن
نََب عَلٌَك عَِس َش مٍَسنِي َش يٍنٍسن َ دُِنح بِرِن .نَ

ٍينُن ب عَِس َش عَ َش ّشيرٍَي شّي ٍع َش عَ َش مٍَسنِي َكوَندِ َ دُِنح بِرِن ّب، عَ نََش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌ رَفٌر ٍع مَ عَلٌَك ٍع َش ّسنّب ْسْت عَ
َش وَِل رَبٍَق .مَ ٍع ٌت نَ ْسْت، ٍع نََش َكوَندِ ِت قْْل .َسلَمُ دَرِ مِِش فبٍفٍب نََش َل ٍع َش مٍَسنِي رَ، ٍع قِندِ عَِس َبِرٍّي قْشِر .رَ كَابَنٌَك فبٍفٍب
نََش رََب عَلٌَك مِِش َش َل عَِس َش ّشيرٍَي َش مٍَسنِي .رَ

نَ َكوَندِ نُ ّسنّب ْستٍْق َسلَمُ دَرِ تّمُي نَّش، عَِس يَشُيٍي نََش دَنشَنِيَتْيٍي تْوْر .قْْل نَ كُي، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش يٍنٍسن َسلَمُ دَرِ قَرِ .مَ ٍع نََش
ِسَف َكوَندِ ِت رَ يُدََي نُن سَمَرِ بِْش .مَ َ سٌر ِسنٍف هَن َ سٌر ُق نُن قِرِن ندٍ، نَ وَِل نَن مٍَسنِش وٌن .ّب ِ ثِيّر تِدٍ فٌب نَ تَرُشُي .كُي

نَ َشنِب عََل نََش َ ّشير فبّّت ِشِل نَشَن قِندِِش ثُْل .رَ ٍينُن ب عََل َش عَ ِشِل، ثُْل نُ عَِس َبِرٍّي قْشِر َ َحشَنَكتَم َيَِل عِسِر َش دِيّن ِشِل .رَ ْكْن
عَِس نََش عَ يّّت مٍَسن ثُْل ّب، عَ َق عَ شّي حَمَّن فبّتٍّي .مَ نَ كُي، عَِس َش ِشبَارُ َ بَر دَنِف َيَِل عِسِر نَانِنِي رَ ِسفٍَق رَ بْشٍِي مَ ِس فبّتٍّي نُ نَ
.دّننَّش

ثُْل نََش نَ وَِل رََب يِرٍ وُيَِش، كٍِل َسلَمُ دَرِ هَن .مَ ْر يُوِقٍِي نََش عَ َحشَنَكَت ِك قَنِي، ْكْن ٍع مُ ْن عَ .رَ عَ نُ َكوَندِ َ ِتم يُوِقٍِي َش َسلِدٍٍي نَن
كُي، عَ مَن نُ عَ ِت ِس فبّتٍّي َش َسلِدٍٍي .كُي عَ نَ رََب ّن عَلٌَك َ دُِنح بِرِن َش عَ كٌلٌن عَِس َ بَر نَشَن نََب ٍع .ّب

نَ بِرِن كُي، ٌت دَنشَنِيَتْيٍي َ ْنم عَ كٌلٌندٍ عَِس َبِرّ قْشِر ِسنٍفٍي َ دُِنح عِفِرِِش ِك .نَّش ٍع َش وَِل َش قِندِ مِسَاِل رَ وٌن .ّب عََل َش وٌن مَِل َشِشِل
ْستٍْق رَ ِي َابُي كِت َسابُي .رَ .عَمَِن

عَِس َش ّشيرٍَي َش تَرُشُي

عَِس تٍٍق ٌكوٍر مَ
1 ٍيٌقٌِل، ت ٱ َ بَر عَ مٍَسن ٱ َ م َابُي كِت ِسنٍف كُي عَِس نَشَن بِرِن قَلَِش نُن عَ نَشَن نَبَِش َكِب عَ قّْل 2 هَن عَ ٍت لْشْي ٌكوٍر .مَ ٍينُن ب عَ َش ٍت

ٌكوٍر مَ، عَ نََش يَامَرِ ِق عَ َش َ ّشير ُسفَندِشٍِي مَ، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ
3 عَ َش َحشَنَكّت َشنِب، عَ نََش مِِن ٍع مَ ِش تٌنٌف نَاِن بُن مَ، عَ عَ يّّت َ مٍَسنم ٍع ّب كِرََي وُيَِش عَ عَ ّ ِحح نَ عَ .رَ عَ نُ َق عََل َش

مَنّفَي نِينِ ٍق قََل ٍع .ّب 4 عَ نُ ٍع َي مَ تّمُي نَّش، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» نََش وٌ َ مَكُي َسلَمُ دَرِ .رَ وٌ َش ُل ٍب هَن بََب عََل عَ َش لَايِدِ
رََكمَلِمَ تّمُي نَّش، عَْل ٱ نَ مٍَسنِش وٌ ّب ِك .نَّش 5 َ يَي وٌ ُشنَش ٍي نَن ْشورَ، ْكْن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن قَمَ فٌرٌدٍ وٌ مَ ِي «.َسشَنِي

6 عَوَ، ّشيرٍَي ٌت ٍع مَلَن، ٍع نََش عَِس مَشْرِن، َمِرِف،» ِع َيَِل عِسِر مَنّفَي َ رَفبِلٍنم عَ رَ ِي تّمُي «ّن؟ 7 عَِس نََش ٍع يَاِب، َن» وََشِت كٌلٌنٍق
مُ نَ وٌ تَن َش .مَ نَ نَّت نَ بََب عََل كٍرٍن ثٍِت نَن ِي .رَ 8 ْكْن، وٌ ّسنّب َ ْستْم عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَ َق وٌ مَ تّمُي .نَّش وٌ مَ قِندِ ٱ َ م ٍسيدٍٍي نَن
نَ َسلَمُ دَرِ نُن يُدََي بِرِن، سَمَرِ، هَن َ دُِنح «.دَندٍ

9 عَ ٌت ّف نَ مٍَسنِي تِدٍ، عََل نََش عَ رٍَت ٌكوٍر مَ ٍع َي شْرِ، نُشُي َق عَ نْشُن ٍع َي تٌدٍ َ .ر 10 ٍع ٌت نُ عَ َ مَتٌم عَ تٍٍق ٌكوٍر مَ، شّّم قِرِن نََش
مِِن ٍع مَ، ٌسٍس قِيّش رَفٌرٌِش ٍع .مَ 11 ٍع نََش عَ مٍَسن عَِس َبِرٍّي قْشِر ّب، ٌو» تَن ِلٍكٍَي، فَل مُنٍق رَ وٌ تِِش ٍب وٌ نُ َق ٌكوٍر مٌَت؟ ِي عَِس
نَشَن تٌنفٌِش وٌ تَِف تٍٍق ٌكوٍر مَ، عَ مَن قَمَ ّن عَْل وٌ عَ تٌِش ِسَف رَ ِك «.نَّش
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َ ِس يُد ْحشْي

12 نَ َشنِب ٍع نََش فبِلٍن َسلَمُ، دَرِ كٍلٍِق َ فٍي مَ نَشَن ِشِل عٌلِوِ َ .فٍي كٍلٍِق نَ َ فٍي مَ هَن َسلَمُ، دَرِ يَامِّل كٍرٍن نَ عَ .رَ 13 ٍع نََش ٌس ٌكوٍر بَنِش
كُي، ٍع نُ دَرِِش ٍع مَلَن نَ .دّننَّش نَشٍٍي نُ نَ نَ؛ ثِيّرِ، يَيَ، يَِك، عَندٍِر، قِلُِث، تٌمَِس، بَرٌتٌلٌمٍ، مَتِيُ، يَِك عَلَِق َش دِ، ِسمْن نَشَن قِندِ ٍسلٌِت رَ،
نُن َ ِس، يُد يَِك َش .دِ 14 ٍع بِرِن نُ عََل مَ مَشَندِ َحنٍِف كٍرٍن نَ، ٍع نُن فِنٍّي، عَ نُن مَرِيَمَ، عَِس نَف، عَ نُن عَِس .ُشنيٍَي

15 لْْش ندٍ ثِيّرِ نََش كٍِل، عَ ِت عَ نفَشَكٍرٍنِيٍي .تَِف مِِش كّمّ مِِش ْمْشّحن ْحنْدن نُ مَلَنِش .نَا عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، 16 ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي،
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَشَن مٍَسنِش َابُي كِت كُي َ دَوُد َسابُي رَ، ِس يُدَ َش ٍق رَ، نَشَن ِت مِشٍِي َي رَ عَِس ُسشٍُق مَ، نَ بِرِن َ بَر .َكمَِل 17 عَ نُ نَ
مُُش تَن ّشيرٍَي نَن َي .مَ مُُش بِرِن نَن نُ َ ّشير وَِل َ .رَبَم 18 ٍع نََش بِْش َ سَر ِي شّّم َش ٍق ٌكِب رَبَِش سَرٍ .رَ َ ِس يُد نََش قََش مّننِ، عَ بِرَ، عَ
قُرِ بَُل، عَ قُرِنّفٍي نََش مِِن عَ .رَ 19 َسلَمُكٍَي دَرِ بِرِن نََش ِي ٍق .كٌلٌن ٍع نََش نَ بِْش ِشِل قََل َ مَ، عَكٍلٍد نَ نَن قَلَِش ٍع َش شُي وُِل› «.‹بِْش

20 َع» ّسبِّش َ يَبُر َ دَوُد كُي، عَ‹ َش بَنِش َش َلَن، ب مِِش ٌي نََش َسبَِت ‹.نَا عَ مَن ّسبِّش، ّشيرَ› فبّّت َش ِت عَ ْحشْي ‹.رَ 21 -22 َ عَو نَ
كُي، عَ َ لَنم شّّم كٍرٍن َش ُسفَندِ نَشَن َ ْنم مُُش مَلِدٍ ٍسيدٍَي َبَدٍ ر عَِس َش مَرَكٍِل َش ٍق .رَ عَ َ لَنم وٌن َش مِِش ُسفَندِ نَشَن نُ نَ وٌن َي مَ، وٌن
نُن مَرِِف عَِس ٌت نُ عَ رَ، كٍلٍِق َ يَي عَِس ُشنَش ٍي ْشورَ تّمُي نَّش، هَن عَِس ٍت ٌكوٍر مَ تّمُي «.نَّش

23 ٍع نََش مِِش قِرِن مٍَسن؛ يُسُُق نَشَن نُ ِشِل َ َسَب، بَر ٍع مَن نُ نَشَن ِشِل َ قَلَم يُسُُت، عَ نُن .مَتِيَِس 24 نَ َشنِب ٍع نََش عََل مَشَندِ،
َمِرِف،» ِع تَن نَشَن بِرِن ّ ْبح مَ ٍق كٌلٌن، عَ مٍَسن مُُش ّب ِع مِِش نَشَن ُسفَندِِش ِي قِرِنِيٍي .تَِف 25 نَ َش قِندِ َ ِس يُد ْحشْي رَ ّشيرََي نُن وَِل
رَبٍَق رَ، ِ مَ بَر ِس يُدَ َ بَر ِسَف عَ «.ِسفَدٍ 26 ٍع نََش مَتِيَِس ُسفَندِ عََل َش مَِل .رَ عَ نََش َس ِي َ ّشير ُق نُن كٍرٍنِيٍي ُشن .مَ

2
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش فٌرٌٍق دَنشَنِيَتْيٍي مَ

1 ّش َشّب َسِل ٌت عَ ِل، عَِس َبِرٍّي قْشِر بِرِن نُ مَلَنِش ٍ يِر .كٍرٍن 2 شُي ندٍ نََش مِِن ٌكوٍر مَ كٍرٍن نَ عَْل قٌٍي ُشنفٍب .شُي عَ نََش بَنِش كُي
بِرِن نٍَق ٍع نُ ْدْشِش .دّننَّش 3 ٍع نََش ٍس ندٍٍي ٌت نَشٍٍي َ مَنِي نّنيٍِي رَ، ّت نَ ٍع .مَ نَ سٍٍي نََش عِتَشُن، كٍرٍن كٍرٍن نََش ْدْش َكنَكن ُشنِي .مَ
4 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر َبِرٍّي قْشِر بِرِن مَ، ٍع نََش ٌس شُي فبّتٍّي قَلٍَق عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ

5 يُوِِق دِينّلٍَي كٍلٍِق حَمَّن بِرِن مَ، ٍع نُ مَلَنِش َسلَمُ دَرِ نَ .َسشَنِي 6 َحمَ ٌت ِي شُي مّ، ٍع نََش َق ٍع ِف .رَ ٍع نََش كَاَب ِ مَ بَر َكنَكن نُ
عَِس َبِرٍّي قْشِر شُي مّمَ ٍع ِ بَر شُي يَِت نَن .نَ 7 ٍع دّ نََش عِشَرَ، ٍع َق عَ قََل، ٍث،» ِي مِشٍِي نَشٍٍي َ يّنم ْو ِي ِك، ِلٍكٍَي فَل َش مُ ٍع بِرِن نَ؟ 8 وٌن
َق وٌن ِ بَر شُي مٍّق ٍع رَ دِ؟ 9 ثَرَتٌكٍَي، مٍدٍكٍَي، عٍلَمَكٍَي، نَشٍٍي َسبَتِِش مٍسٌثٌتَمَِي، يُدََي، ٍس، َكثَدٌ ثٌنُت، عَِس، 10 قِرِفِيَ، ثَنقِلِيَ، مِسِرَ، لِبِيَ، سِرٍِن
بِْش ّق مَ، عَ نُن نَشٍٍي كٍِل مَ، ْر يُوِقٍِي عَ نُن مِِش نَشٍٍي ٌسِش ٍع َش دِيّن َي مَ، كِرّتِكٍَي عَ نُن بٍُي، عَرَ 11 وٌن بِرِن نَ ٍع شُي مٍّق وٌن ِ بَر شُي يَِت
نَن .نَ ٍع نَ عََل َش كَابَنٌَك قٍٍي قَلٍَق وٌن مَ .ُشيٍي نَ رَبَِش «دِ؟ 12 ٍع بِرِن دّ نََش عِشَرَ، ٍع نََش .عُِق ٍع نُ عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ُمنٍق» ِي «ِك؟
13 ْكْن ندٍٍي نََش ٍع مَيٍٍل، ٍع نُ َق عَ قََل، ٍع» ِسيِسِش ّن ِي «.ِك

ِ ثِيّر َش َكوَندِ
14 نَ َشنِب ثِيّرِ نُن ِي َ ّشير ُق نُن كٍرٍنِيٍي نََش .كٍِل ِ ثِيّر نََش عَ مٍَسن َحمَ ّب عَ شُي عِتٍِش رَ، يُِوِقٍي،» عَ نُن وٌ تَن نَشَن بِرِن نَ َسلَمُ، دَرِ وٌ

َش وٌ تُِل مَِت ٱ .نَ وٌ َش عَ كٌلٌن، 15 ِي مِشٍِي مُ ِسيِسِش ّش دٍ عَْل وٌ عَ َمحْشُنِش ِك نَّش، ِ مَ بَر فّيّسّف نَ عَ رَ ِي «.ِك
16 َعننَِب» يٌوٍِل ِي مٍَسنِي نَن .ِت

17 عََل‹ نَّش،
ٱ َ قَم ٱ َشِشِل تَشُندٍ مِِش بِرِن نَ لْشْي .ْدنْشيٍي
وٌ َش دِ ّشمٍّي نُن وٌ َش دِ فِنٍّي
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َ يّنم ْو ّن ٱ تَن عََل ِشِل .رَ
وٌ َش ّسّفتَلٍَي ٌت َ ِتم ّن قٍٍي رَ،
وٌ َش قٌرٍِي قَن ِشٍيٍي .َس

18 نَ وََشِت،
ٱ قَمَ ٱ َشِشِل رَفٌرٌدٍ ٱ َ م ٌكنِي ّشمٍّي
نُن ٱ َ م ٌكنِي فِنٍّي .مَ
ٍع َ يّنم ْو ّن ٱ تَن عََل ِشِل .رَ
19 ٱ كَابَنٌَكيٍي َ رَبَم ّن ٌكوٍر مَ،
ٱ تْنشُمٍَي َ مٍَسنم ّن بِْش قَرِ،
نَشٍٍي مَ قِندِ وُِل، ّت، نُن تُورِ .رَ
20 ٌسٍف مِمَ دِ ّن،
كٍِك َ فبٍيلِم ّن عَْل وُِل
ٍينُن ب مَرِِف َش لْشْي َش عَ ِل،
نَ دَرِّي لْشْي .ُشنفٍب
21 مِِش ٌي نَشَن مَرِِف ِشِل مَ، مَشَندِ
نَ َكنِي ِكسِمَ «‹.ّن

22 ِعِسَرِيلَكٍَي،» وٌ وٌ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي .رَ عَِس نَسَرّتَِك عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن نُ عَ .رَ عََل نََش نَ مٍَسن كَابَنٌَكيٍي، ٍق مَفَاُششٍِي،
نُن تْنشُمٍَي رَ، عَِس نَشَن نَبَِش وٌ .تَِف وٌ بِرِن نَ قٍٍي .كٌلٌن 23 عََل َ بَر عَ رَفِرِ كَاقِرٍِي َش َكُق وٌ مَ، عَلٌَك وٌ َش ِي شّّم قََش، وٌ عَ بَنبَن وُرِ
مَفَلَنبُِش مَ، عَْل عََل نُ عَ َحنِفٍِش ِك .نَّش 24 ْكْن نَ َشنِب، عََل َ بَر عَ رَكٍِل، عَ قَّش لُوِت َب عَ مَ، ِ مَ بَر قَّش مُ نُ َ ْنم َكنَكندٍ عَ «.مَ

25 َدُوَد» نُ عَِس َش ٍق نَن قَلٍَق ِي مٍَسنِي .رَ
‹ٱ مَرِِف َ تٌم تّمُي بِرِن ٱ َي .ِع
عَ ٌت نَ ٱ ّسيِت مَ، ٱ ُ م َ ْنم .بِرَدٍ
26 نَ نَن عَ تٌِش ٱ ّ ْبح نَ ّسيوّ كُي،
ٱ دّ قَن عَ َش ٍق َ مٍَسنم حّلِّشنِي .رَ
ٱ قٍَت قَن َ مَلَبُم ّن ْبحَّس كُي،
27 ِ مَ بَر ِع مُ ٱ نِي َ ّبحِنم عَلِفِيَمَ،
ِع مُ ِع َش ّسنِيّنتْي َ لُم فَبُرِ كُي، عَ َش .بْرْ
28 ِع َ بَر عَ َ نِي ٱ َش ِكِس َ كِر .كٌلٌن
ِع ّسيوّ قِمَ ّن ٱ َ م ِع ٍ «›.يِر

29 ِ ثِيّر مَن نََش عَ قََل، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ عَ ُل ٱ َش وٌن بٍنَب َ دَوُد َش ٍق قََل وٌ .ّب عَ قََش ّن، عَ نََش رَفََت، عَ َش فَبُرِ مَن نَ وٌن تَِف
ٍب هَن .ٌت 30 ّ نَمِْحنم ٌت نُ عَ رَ، عَ نُ عَ كٌلٌن عََل َ بَر لَايِدِ تٌنٌف عَ .ّب عََل نََش عَ كَِل عَ َ دَوُد َش مَمَدِ ندٍ ْدشْمَ ّن عَ َش مَنّف .ِكبَنِي
31 نَ كُي، َ دَوُد نُ عَ كٌلٌن عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَمَ ّن كٍلِدٍ قَّش .مَ عََل مُ نّيمُمَ عَ مَ عَلِفِيَمَ، عَ قٍَت مُ مَ بْرْ فَبُرِ .كُي 32 عََل نَن عَِس رَكٍلِِش
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قَّش .مَ وٌن بِرِن قِندِِش ٍسيدٍ رَ نَ ٍق .مَ 33 عَ ٌت رٍَت عََل يِرٍقَنِي مَ، عَ نََش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْسْت بََب عََل رَ، عَْل عََل لَايِدِ تٌنفٌِش ِك
.نَّش عَ مَن َ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌ رَفٌر وٌن .مَ وٌ نَ نَن تٌٍق، وٌ نَ نَن مٍّق ِي «.ِك

34 َدُوَد» ُ م تٍِش ٌكوٍر مَ، ْكْن عَ تَن نَن عَ قََل،
مَرِِف‹ نََش عَ قََل ٱ مَرِِف ّب،
ْدْش ٱ يِرٍقَنِي مَ،
35 هَن ٱ َش ِع َسنِي ِت ِع يَشُيٍي «›.قَرِ

36 َن» كُي، َيِلََك عِسِر بِرِن َش َل عَ رَ، عََل َ بَر عَِس قِندِ مَرِِف رَ، نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش .رَ ْكْن وٌ َ بَر عَ بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش «.مَ
37 ِي مٍَسنِي نََش َحمَ ّ ْبح تْوْر ِك قَنِي .رَ ٍع نََش عَ قََل ثِيّرِ نُن َ ّشير بٌوٍرٍي ّب، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ َ لَنم مُُش َش مُنٍس رََب «َق؟ 38 ِ ثِيّر نََش

عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َش تُوِب، وٌ بِرِن َش وٌ ُشنَش ٍي ْشورَ عَِس ِشِل رَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، عَلٌَك وٌ َش يُنُبٍِي َش َشقَرِ، وٌ مَن َش عََل
َشِشِل ّسنِيّنِش .ْسْت 39 عََل َ بَر ِي لَايِدِ تٌنٌف وٌ ّب، وٌ َش دٍِي ّب، نُن مِِش بِرِن ّب عَ نَشٍٍي ِشلِمَ، هَِل نَشٍٍي نَ ٍ يِر «.مَكٍُي 40 ِ ثِيّر مَن نََش ٍع
ِس، رَ عَ نََش ٍع َ ِمَنِي رَل مٍَسنِي وُيَِش .رَ عَ نََش ٍع مَشَندِ، ٌو» وٌ مّينِ ِي وََشِت مِِش تِنِشنتَرٍٍي «.مَ

41 نَشٍٍي تِن عَ َش مٍَسنِي رَ، ٍع نََش ٍع ُشنَش ٍي .ْشورَ نَ لْشْي مِِش وُُل َسشَن ْحنْدن نََش َس عَِس َبِرٍّي قْشِر ُشن .مَ 42 ٍع نُ ٍع تُننَبّشِمَ
ّشيرٍَي َش شَرَنِي .مَ ٍع نََش ُل نفَشَكٍرٍنيَ .كُي ٍع مَن نََش ٍع تُننَبِّش تَاِم عِتَشُنٍق نُن عََل مَشَندٍِق .مَ 43 فَاشُي نََش ٍع بِرِن .ُسُش ّشيرٍَي نََش
كَابَنٌَك نُن تْنشُمَ فبٍفٍب .رََب 44 دَنشَنِيَتْيٍي بِرِن نُ مَلَنِش ٍ يِر .كٍرٍن َش مِِش كٍرٍن ٍس ْسْت، نَ َ بَر قِندِ ٍع بِرِن فٍب .رَ 45 ٍع ٍع َش سٍٍي مَتِمَ، ٍع
نُ ٍع هَرٍِف عِتَشُن ٍع ٍ بٌر مَ، َكنَكن نُ عَ هَِي قَن نَ .كُي 46 لْْش ٌي لْْش ٍع نُ ٍع َ مَلَنم ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٍع نُ دٌنٍس دٌن ٍع ْشنِي ّسيوّ نُن ْبحَّس
.كُي 47 ٍع نُ عََل .مَتْشْمَ ٍع نََش رَقَن بِرِن .مَ لْْش ٌي لْْش مَرِِف نُ ندٍ سَمَ دَنشَنِيَتْي َحمَ ْكنِت ُشن .مَ

3
نَمَّت َلَنٍق ي َ ر

1 لْْش ندٍ ثِيّرِ نُن َ يَي نُ تٍٍق ْ ْمبَنِش هْر كُي، َسِل تّمُي .فّيّسّف 2 ْ ْمبَنِش هْر نَادّ رَ نَشَن ِشِل نَاّد» ،«تٌقَنِي شّّم ندٍ نُ نَ نَشَن نُ نَمَتَِش َكِب عَ
ِ بَر .لْشْي ٍع نُ عَ ْدشْمَ نَ لْشْي بِرِن عَلٌَك عَ َش نُ ْكبِرِ مَكَُل مِشٍِي مَ نَشٍٍي سٌمَ ْ ْمبَنِش هْر .كُي 3 عَ ٌت ثِيّرِ نُن َ يَي ٌت ٌس رَ ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ
نََش ْكبِرِ مَكَُل ٍع .مَ

4 ِ ثِيّر نُن َ يَي نََش ٍع َي ِت عَ .رَ ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، ُمُش» «.مٌَت 5 شّّم نََش ٍع مٌَت، عَ ْحْش نََش ُل عَ مَ ٍع نَ ْكبِرِ نَن قٍِق عَ .مَ
6 ِ ثِيّر َق عَ قََل عَ ّب، فٍبِت» ُ م نَ ٱ ِي، َ ّشيم مُ نَ ٱ ِي، ْكْن نَشَن نَ ٱ ِي رَ، ٱ عَ قِمَ ِع .مَ ٱ َ بَر ِع يَامَرِ عَِس نَسَرّتَِك ِشِل رَ، نَشَن قِندِِش
عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، كٍِل، ِع ِع «!ّحرّ 7 عَ نََش عَ ُسُش عَ يِرٍقَنِي بّلّّش مَ، عَ عَ .رَكٍِل عَ َسنيٍِي نُن عَ َسنْكنيٍِي نََش ّسنّب ْسْت كٍرٍن
.نَ 8 نَ عِكْرِّش رَ، عَ نََش كٍِل، عَ نََش ٌس عَ .ّحرٍّق عَ نََش ٌس ثِيّرِ نُن َ يَي قْْش رَ ْ ْمبَنِش هْر .كُي عَ مَ، ّحرّ عَ تُفَنمَ، عَ عََل َ .تَنتُم

9 بِرِن نََش عَ ٌت، عَ عَ مَ، ّحرّ عَ عََل .مَتْشْمَ 10 ٍع نََش عَ كٌلٌن عَ تَن نَن نُ ْدشْمَ ْ ْمبَنِش هْر نَاّد» «تٌقَنِي دّ رَ كُّل .مَتِدٍ بِرِن نََش كَاَب، ٍع
تّرّنَن ِي ٍق رَ نَشَن َ بَر رََب عَ .ّب 11 عَ قَن نََش َ بِر ثِيّرِ نُن َ يَي قْْش .رَ َحمَ بِرِن نََش كَاَب، ٍع نََش ٍع ِف ِسفٍَق رَ ٍع ٍ يِر ُسلٍمَِن َش بُنتُنِي .رَ

12 ِ ثِيّر ٌت نَ ٌت، عَ نََش َحمَ مَشْرِن، ٌو» تَن يِلـَكٍَي، َ عِسِر مُنٍق رَ وٌ َ كَابَم ِي ٍق مَ؟ مُنٍق رَ وٌ وٌ يٍَي بَنبَنِش مُُش رَ عَْل مُُش ِي شّّم رَّحرِّش
مُُش يّّت ّسنّب نَن نَ، َش نَ مُ عَ رَ مُُش َش تِنِشنِي رَ؟ 13 عَننَِب عِبُرَهِمَ، عَننَِب عِِسيََف، نُن عَننَِب يَشَُب مَرِِف عََل، وٌن بٍنبٍَي مَرِِف
عََل، عَ َ بَر عَ َش دَرِّي ِق عَ َش ٌكنِي عَِس مَ، وٌ نَشَن يَنَق، وٌ َق مّي عَ رَ ثِلَِت َي ِع، نَشَن نُ مَ وَ عَ .رَّبحِنٍق 14 وٌ َ بَر عََل َش ّسنِيّنتْي نُن عَ
َش تِنِشنتْي .يَنَق وٌ مَن َق مَشَندِ ِت ثِلَِت َش قَّشِت ندٍ رَّبحِن وٌ .ّب 15 وٌ َ بَر مَرَِكسِمَ قََش، عََل نََش عَ رَكٍِل قَّش .مَ مُُش نَ نَ ٍق ٍسيدٍ .رَ
16 ِي شّّم نَشَن ِي ِك، وٌ نَشَن كٌلٌن، وٌ نَشَن تٌِش، عَ َ بَر ّسنّب ْسْت َ دَنشَنِي كُي عَِس ِشِل َسابُي .رَ عَ َش َ دَنشَنِي عَِس مَ، نَ نَن عَ َلَنِش ي وٌ
بِرِن َي «.شْرِ
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17 يَكِْس،» ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ عَ كٌلٌن وٌ نَشَن نَبَِش عَِس رَ، وٌ َ بَر عَ رََب عَ كٌلٌنتَرٍَي مَ، وٌ نُن وٌ َش .مَنّفٍي 18 ْكْن عََل نَن ِي بِرِن نَفِرِِش،

عَلٌَك عَ َش يّنِي ْو َش رََكمَِل، عَ نُ َ بَر نَشَن مٍَسن وََشِت دَنفِِش عَ َش نَمِْحنمٍّي دّ رَ، عَ قَلٍَق عَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش قَمَ ّن .تْوْردٍ 19 عَوَ،
وٌ تُوِب، وٌ فبِلٍن عََل مَ، عَلٌَك وٌ َش يُنُبٍِي َش َشقَرِ، 20 عَلٌَك مَرِِف َش َق ْبحَّس وََشِت رَ، عَ مَن َش عَِس شّي، عَ َ بَر نَشَن ُسفَندِ وٌ .ّب

21 ْكْن عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ُل ٌكوٍر مَ ِسندٍن، هَن ٍينُن ب ٍق بِرِن َش يَءِلَن، عَْل عََل عَ مٍَسن ِك نَّش عَ َش ّ نَمِْحنم ّسنِيّنشٍِي ّ كّر
رَ َكِق عَ ْشننَكٍُي «.رَ

22 َعننَِب» مُنَس نََش عَ قََل، وٌ‹ مَرِِف عََل ّ نَمِْحنم ندٍ َ ّشيم ّن وٌ مَ عَْل ٱ .تَن وٌن نفَشَكٍرٍنِي نَن لَنِش عَ .مَ عَ نَشَن بِرِن َ قَلَم وٌ ّب، وٌ َش
عَ .ُسُش 23 نَشَن ٌي مُ نَ ّ نَمِْحنم شُي ُسُش، نَ َكنِي َ بَم ّن عََل َش َحمَ َي مَ، عَ «›.قََش

24 نَِمْحنّم» نَشٍٍي بِرِن َ بَر يّن ْو َكِب عَننَِب سَمُوٍِل َش تّمُي، ٍع بِرِن َ بَر ِي لْْشيٍي َش ٍق .قََل 25 َساّت دٍِي نُن ّ نَمِْحنم دٍِي نَن نَ وٌ .رَ عََل َ بَر
َساّت تٌنٌف وٌن بَبٍَي .ّب عَ عَ قََل ّن عِبُرَهِمَ ّب، دُِنحَ‹ بِرِن قَمَ هّيرِ ْستْدٍ ِع بْنسْي نَن َسابُي ‹.رَ 26 عََل ٌت َ بَر عَ َش ٌكنِي رَكٍِل قَّش مَ، عَ عَ
شّي وٌ تَن نَن ِسنٍف مَ، عَ َش دَُب وٌ ّب، عَ َش َكنَكن نَفبِلٍن ٍق ٌكبٍِي قْْش «.رَ

4
ِ ثِيّر نُن َ يَي مَِكيتٍِق

1 َ يَي نُن ثِيّرِ ٌت نُ َ يّنم ْو مِشٍِي ّب، سّرّّشدُبٍّي، ْ ْمبَنِش هْر ْسورِ يَرٍرَِت، نُن ٍسنٍِي َسدُ نََش .َق 2 ٍع ّ ْبح نََش ٍت ِ مَ بَر ثِيّرِ نُن َ يَي نُ َحمَ شَرَنٍق، عَ
قَلٍَق مِِش قَشَشٍِي قَمَ ّن رَكٍلِدٍ عَْل عَِس رَكٍلِِش ِك .نَّش 3 ٍع نََش ٍع ُسُش، ٍع ٍع َس فٍيِل هَن نَ كٍُي عَِب، ِ مَ بَر كْي نُ َ بَر .ٌس 4 ْكْن مِِش
وُيَِش نَشٍٍي نَ يّنِي ْو مّ، ٍع نََش عَ .ُسُش دَنشَنِيَتْيٍي ُشن نََش مََس، هَن ّشمٍّي ْكنِت نََش وُُل ُسوِل ْحنْدن .ِل

5 نَ كٍُي عَِب، يُوِِق يَرٍرَتٍِي، قٌرٍِي، نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نََش ٍع مَلَن َسلَمُ، دَرِ 6 عَ نُن عَنَنِ سّرّّشدُّب ُكنتِِف، نُن َكيََق، يَيَ، عَلٍسَندٍِر، عَ نُن
نَشٍٍي بِرِن نَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف .بْنسْي 7 ٍع نََش ثِيّرِ نُن َ يَي ِت ٍع تَِف، ٍع نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» نِْش ِي َلَندٍ ي َ ر دِ؟ وٌ عَ َلَنِش ي َ ر َسابُي مُندُن «نَ؟

8 ِ ثِيّر نََش عَ مٍَسن ٍع ّب مُُش عَ َلَنِش ي َ ر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن َسابُي رَ، 9 ِعِسَرِيَل» قٌرٍِي نُن ُكنتِفٍِي، وٌ َ بَر مُُش مَشْرِن ِي نَمَّت َش ٍق
قَنِي ْستْي مَ، عَ َلَنِش ي ِك .نَّش 10 وٌ تَن نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر بِرِن َش عَ كٌلٌن ِي شّّم َلَنِش ي عَِس نَسَرّتَِك، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، ِشِل َسابُي نَن
.نَ وٌ عَِس نَشَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، عََل نَشَن نَكٍِل قَّش مَ، عَ تَن نَن ِشِل ِي نَمَّت َلَنِش ي َ .ر 11 عَِس مَنِيَِش فّّم‹ نَن نَ نَشَن تِدٍ فٌب دَنِف
فّّم بِرِن نَ، ْكْن وٌ تَن بَنِشتٍِي َ بَر مّي نَ فّّم ‹.رَ 12 ِكِس مُ َ ْستْم ندٍندٍ رَ ٌق عَ تَن، ِ مَ بَر ِشِل فبّّت ٌي مُ نَ دُِنحَ، وٌن ِكسِمَ نَشَن َسابُي «.رَ

13 ٍع نََش كَاَب ثِيّرِ نُن َ يَي َش َ ِمَنِي ل مَ، ِ مَ بَر شَرَنتَرٍٍي نَن نُ ٍع .رَ ٍع نََش عَ كٌلٌن ٍع نُ َ بَر َ بِر عَِس قْْش رَ عَ نُ نَ َ دُِنح مَ تّمُي .نَّش 14 ْكْن
شّّم ٌت نُ تِِش ٍع ّسيِت مَ، عَ َلَنِش، ي ٍع مُ ْن ٍسٍس َلَدٍ .ق 15 ٍع نََش ثِيّرِ، يَيَ، نُن نَ شّّم يَامَرِ ٍع َش مِِن يُوِِق ِكيتِسٍَي َي .مَ ٍع نُ َق يّن ْو ٍع ٍ بٌر
.تَِف 16 ٍع نََش ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ٌون» َش مُنٍس رََب ِي مِشٍِي رَ؟ َسلَمُكٍَي دَرِ بِرِن َ بَر عَ كٌلٌن ٍع كَابَنٌَك ُشنفٍب نَن .نَبَِش وٌن قَن مُ َ ْنم نَ .مَتَندِدٍ
17 ْكْن عَلٌَك ِي ٍق نََش يٍنٍسن ّي مِشٍِي رَ، وٌن َش ٍع رَتْن عَ شْرْشْي رَ، ٍع نََش يّن ْو عَِس ِشِل رَ «.ْسنْن

18 ٍع نََش ثِيّرِ، يَيَ، نُن نَ شّّم .ِشِل ٍع نََش يّن ْو ٍع ّب عَ شْرْشْي رَ، عَ ٍع نََش مٍَسنِي ٌي ِت، ٍع نََش مِِش ٌي شَرَن عَِس ِشِل رَ .ْسنْن
19 ِ ثِيّر نُن َ يَي نََش ٍع يَاِب، ٌو» عَ مٌَت، عَ َ لَنم مُُش َش َ بِر وٌ تَن نَن قْْش رَ َب، كَ عََل؟ 20 مُُش مُ َ ْنم دُندُدٍ ٍق مَ مُُش َ بَر نَشَن ٌت، مُُش َ بَر
نَشَن «.مّ 21 ٍع مَن نََش َشاّح ٍع مَ، ْكْن َحمَ بِرِن ٌت نُ عََل مَتْشْمَ ٍق مَ نَشَن َ بَر رََب، ٍع مُ ْن لَندٍ عَ مَ عَ َ لَنم ٍع َش ٍع َحشَنَكَت ِك .نَّش ٍع
نََش ٍع .رَّبحِن 22 ِي شّّم نَشَن نَيَلَنِش، عَ َش ِسمََي نُ َ بَر دَنِف ّح تٌنٌف نَاِن .رَ

تٌفٌندِيَتْيٍي عََل مَشَندٍِق
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23 ٍع ٌت ٍع ّبحِن، ثِيّرِ نُن َ يَي نََش ِسَف ٍع بٌوٍرٍي ٍ .يِر ٍع نََش ٍق بِرِن يََب ٍع ّب سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن قٌرٍِي نَشَن قََل ٍع .ّب 24 ٍع ٌت نَ مّ،

ٍع بِرِن نََش ٍع شُي عٍِت عََل مَ َحنٍِف كٍرٍن .قَرِ ٍع نََش عَ مَشَندِ، َمِرِف،» ِع تَن نَشَن ٌكوٍر دَا، عَ نُن بِْش، عَ نُن بَا، عَ نُن ٍس نَشَن بِرِن نَ
دُِنحَ، 25 ِع تَن نَن عَ قََل عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، ِع َش ٌكنِي َ دَوُد دّ رَ، مُُش بََب،

مُنٍق‹ رَ سٍِي ّ ْبح تٍِش قُقَُق؟
مُنٍق رَ حَمٍَي مَتَندِ تٍِق؟
26 َ دُِنح مَنّفٍي َ بَر كٍِل،
ُشنمَتٍِي َ بَر ِت مَرِِف
نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش «‹.َكنٍك

27 نْنِد» نَ عَ رَ، هٍرٌدٍ، ثٌنِس ثِلَِت، ْشحٍّي، عَ نُن َيَِل عِسِر بْنْسيٍي َ بَر ِت ِع َش ٌكنِي ّسنِيّنِش عَِس َكنٍك، ِع نَشَن ُسفَندِِش، 28 عَلٌَك ٍع
َش ٍق بِرِن نََب ِع ِسنٍف نُ َ بَر نَّت تٌنٌف عَ نُ لَن نَشَن َش .رََب 29 يَْكِس، مَرِِف، ِع َش عَ مٌَت ٍع َشاّحِش ِك .نَّش ّسنّب ِق ِع َش ٌكنيٍِي
مَ، عَلٌَك ٍع َش ْن ِع َش يّنِي ْو مٍَسندٍ َ ِمَنِي ل َ .ر 30 ِع بّلّّش عِتََل، عَلٌَك مِِش َش َلَن، ي َ ر كَابَنٌَكيٍي نُن تْنشُمٍَي َش رََب ِع َش ٌكنِي ّسنِيّنِش عَِس
ِشِل «.رَ

31 ٍع ٌت ّف عََل مَشَندِدٍ، ٍع نُ مَلَنِش دّننَّش، نَ نََش .سّرّن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر ٍع بِرِن .مَ ٍع نََش ٌس عََل َش يّنِي ْو مٍَسنٍق َ ِمَنِي ل
َ .ر

تٌفٌندِيَتْيٍي َش لَنِي
32 دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن ّ ْبح مَ ٍق نََش ُل .كٍرٍن مِِش ٌي مُ عَ َ قَلَم عَ كٍرٍن فٍب نَن نَ ٍس ندٍ رَ، ْكْن ٍس بِرِن نََش قِندِ بِرِن فٍب .رَ 33 ّشيرٍَي

نََش مَرِِف عَِس َش مَرَكٍِل مٍَسن مِشٍِي ّب ّسنّب .رَ عََل نََش هِنّن ٍع رَ عَ قَنِي .رَ 34 ٍستَرٍ ٌي مُ نُ نَ ٍع َي مَ، ِ مَ بَر شٍّي نُن بَنشٍِي نُ نَ نَشٍٍي
بِرِن ِي رَ، ٍع نُ ٍع َ مَتِم ّن، 35 ٍع نُ عَ سَرٍ دّنتّّف ّشيرٍَي .ّب نٍٍي نُ َق عَ عِتَشُن َكنَكن هَِي بّرّ .مَ

36 مِِش ندٍ نُ نَ نَشَن ِشِل يُسُُق، لٍوِ دِ نَشَن بَرِِش .ِسثِرِ ّشيرٍَي نُ عَ ِشِل َ قَلَم ّن بَرَنَبَِس، نَ نَن قَلَِش ِمِش» َ ِمَنِي .«رَل 37 عَ نََش ّش مَِت
نَشَن نُ نَ عَ ِي، عَ نََش َق عَ ْكبِرِ رَ، عَ عَ دّنتّّف ّشيرٍَي .ّب

5
عَنَنِيَِس نُن َ َسقِر

1 شّّم ندٍ نَشَن ِشِل عَنَنِيَِس، عَ نُن عَ َش فِّن َسقِرَ، نٍٍي قَن نََش ٍع َش ّش .مَِت 2 عَنَنِيَِس نُن عَ َش فِّن نََش لَن عَ مَ ٍع َش ّش سَرٍ ندٍ
رَفََت ٍع يّّت .ّب عَنَنِيَِس نََش ْكبِرِ ْدنشْي َشنِن، عَ عَ دّنتّّف ّشيرٍَي .ّب 3 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، َعنَِنيَِس،» مُنٍق رَ ٍسنتَّن ِع مَدَُشِش هَن ِع
َ بَر وٍُل قََل عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ّب ِي ّش سَرٍ ندٍ نْشُنٍق رَ؟ 4 ٍينُن ب ِع َش ِي ّش مَِت، ِع فٍب َش مُ نُ نَ ّش رَ؟ ِع ْكبِرِ نَشَن ْستِْش، ِع فٍب
َش مُ نُ نَ قَن نَ؟ مُنٍق رَ ِع ِي ٍق ْموِل رَبَِش؟ ِع مُ وٍُل قَلَِش مِشٍِي َش ّب، ِع وٍُل قَلَِش عََل نَن «.ّب

5 عَنَنِيَِس ٌت نَ يّنِي ْو مّ، عَ نََش َ بِر كٍرٍن نَ، عَ .قََش نَشٍٍي بِرِن نَ ٍق مّ، ٍع نََش .فَاُش 6 ّسّفتَلٍَي ٌت كٍِل، ٍع نََش عَ َكسَنٍف، ٍع عَ َشنِن،
ٍع َس عَ .رَفََت

7 وََشِت َسشَن ٌت دَنِف، عَ َش فِّن نََش ٌس، عَ مُ نُ عَ كٌلٌن ٍق نَشَن .نَبَِش 8 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، َع» قََل ٱ ّب، َش وٌ ّش مَتِِش
ِي َشسَِب نَن نَ، وٌ نَشَن دّنتّّفِش ِي «ِك؟ عَ نََش عَ يَاِب، ِعٌي،» مُُش عَ مَتِِش ِي ْكبِرِ نَن «.نَ 9 عَوَ، ثِيّرِ نََش عَ قََل عَ ّب، ُمنٍق» َ ر وٌ
لَنِش عَ مَ وٌ َش عََل َشِشِل مَدَُش؟ نَشٍٍي ِع َش ْمرِ رَفَتَِش، ٍع تَن نَن تِِش نَادّ رَ ِي ِك، ٍع ِع قَن َ َشنِنم «.َي
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10 عَ نََش َ بِر َ ّشير بُن مَ كٍرٍن نَ، عَ .قََش ّسّفتَلٍَي ٌت ٌس، ٍع نََش عَ ِل عَ قَن َ بَر .قََش ٍع نََش عَ َشنِن، ٍع َس عَ قَن نَفََت عَ َش ْمرِ ّق .مَ

11 فَاشُي ُشنفٍب نََش دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن ُسُش، عَ نُن نَشٍٍي بِرِن ِي ٍق .مّ

تْنشُمٍَي نُن كَابَنٌَكيٍي
12 كَابَنٌَك وُيَِش نُن تْنشُمٍَي نُ َ رَبَم َحمَ تَِف ّشيرٍَي َسابُي .رَ تٌفٌندِيَتْي بِرِن نُ ٍع َ مَلَنم ُسلٍمَِن َش بُنتُنِي َ .ر 13 مِِش فبّّت ٌي مُ نُ سَمَ ُسو

ُسنبُدٍ ٍع رَ، ْكْن مِشٍِي نُ ٍع َ ِنيَم ب عَ قَنِي .رَ 14 نَشٍٍي نُ دَنشَنِيَِش مَرِِف مَ، ّشمٍّي نُن فِنٍّي، ٍع ْكنِت ُشن نُ مَسَمَ تّمُي .بِرِن 15 نَ قٍٍي مَ، مِشٍِي نُ
قَمَ ّن مٍَي قُرٍ رَ َسدٍ نُن دَفٍِي مَ َ كِر ْشن، عَلٌَك ثِيّرِ ّن دَنفِمَ تّمُي نَّش، عَ نِينِ َش ِت ٍع .مَ 16 َحمَ نُ َ كٍلِم َسلَمُ دَرِ َبِلِنِي، ر ٍع نُ َق مٍَي قُرٍ رَ نُن
ِحنّن قُرٍ .َكنيٍِي ٍع بِرِن نََش َلَن .ي

ّشيرٍَي مََكنَكنٍق
17 نَ تّمُي سّرّّشدُّب ُكنتِِف، عَ نُن نَشٍٍي نُ نَ عَ قْْش رَ، نَشٍٍي قِندِِش ٍسنٍِي َسدُ رَ، ٍع نََش نَّت تٌنٌف تْوّن .مَ 18 ٍع نََش ّشيرٍَي ُسُش، ٍع

ٍع وٌِل .فٍيِل 19 ْكْن مَرِِف َش مَلٍّك نََش َق كْي رَ، عَ نََش فٍيِل نَادّ رَِب، عَ َق ٍع .مِِن رَ عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، 20 ٌو» ِسَف، وٌ َس ِت
ْ ْمبَنِش هْر كُي، وٌ عََل َش َ كِر نّيّن َش ٍق بِرِن تَِف رََب َحمَ «.ّب 21 ٍع ٌت نَ مّ، ٍع نََش ٌس ْ ْمبَنِش هْر كُي ُسبَّش مَ، ٍع َكوَندِ ِت .قْْل

سّرّّشدُّب ُكنتِِف نُن نَشٍٍي نُ نَ عَ قْْش رَ، ٍع ٌت َق، ٍع نََش يُوِِق ِكيتِسٍَي نُن َيَِل عِسِر قٌرِ بِرِن .مَلَن ٍع نََش مِشٍِي ِسَف رَ ّشيرٍَي تٌنفٌدٍ فٍيِل
.كُي 22 سْرٍِي ٌت ِسَف، ٍع مُ ٍع ِل فٍيِل .كُي ٍع نََش فبِلٍن، ٍع َس دّنتّّف .َس 23 ٍع نَّش، ُمُش» َ بَر فٍيِل ِل عَ َلَنِش ب عَ قَنِي رَ، فٍيِل َكنتَمٍَي
تِِش نَادّ رَ، ْكْن مُُش ٌت عَ رَِب، مُُش مُ مِِش ٌي لِِش عَ «.كُي

24 ْ ْمبَنِش هْر ْسورٍِي َش مَنّف نُن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي ٌت نَ ٍق مّ، ٍع دّ نََش َ .عِشَر ٍع نُ َق ٍع ٍ بٌر مَشْرِن، ُمنٍق» ِي «رَ؟ 25 مِِش ندٍ نََش
َق عَ قََل ٍع ّب، ٌو» َق عَ مٌَت، وٌ شّّم نَشٍٍي َس فٍيِل، ٍع نَ ْ ْمبَنِش هْر كُي ٍع مِشٍِي «.شَرَنٍق 26 عَوَ، ْسورِ ُشنمَِت نُن عَ َش ْسورٍِي نََش ِسَف،
ٍع َس َق ّشيرٍَي .رَ ْكْن ٍع مُ ٍع ّسنّب مِِن رَ ٍع مَ، ِ مَ بَر ٍع نُ فَاُشِش َحمَ َق ٍع مَْفنٍْق فّّم .رَ

27 ٍع ٌت َ بَر ٍع َشنِن يُوِِق ِكيتِسٍَي يِرٍ، سّرّّشدُّب ُكنتِِف نََش ٍع مَشْرِن، 28 ُمُش» َ بَر وٌ رَتْن عَ شْرْشْي رَ، وٌ نََش شَرَنِي رََب ِي شّّم ِشِل رَ،
ْكْن وٌ َ بَر وٌ َش شَرَنِي رَلَنتَن َسلَمُ دَرِ بِرِن .نَ وٌ مَ وَ عَ َش قَّش َسٍق مُُش تَن نَن «!ُشن 29 ِ ثِيّر نُن ّشيرٍَي نََش ٍع يَاِب، َع» َ لَنم مُُش َش عََل
شُي نَن نَبَُت دَنفٍِق مِشٍِي شُي .رَ 30 وٌن بَبٍَي مَرِِف عََل َ بَر عَِس رَكٍِل، وٌ نَشَن قََش، وٌ نَشَن بَنبَن وُرِ .مَ 31 عََل َ بَر عَ رٍَت عَ يِرٍقَنِي مَ عَ َش
قِندِ مَنّف نُن مَرَِكسِمَ رَ، عَلٌَك َيَِل عِسِر َش ْن بِدٍ، تُو ٍع َش يُنُِب َش .َشقَرِ 32 مُُش نُن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَ ِي ٍق ٍسيدٍٍي .رَ عََل َشِشِل
ّسنِيّنِش قِمَ مِِش نَن مَ، نَشَن نَ عَ شُي «.رَبَُت

33 ٍع ٌت ِي مٍَسنِي مّ، ٍع نََش ْشْن هَن ٍع نََش وَ ّشيرٍَي .قَشٍَق 34 ْكْن ّسِن قَرِ ندٍ نَشَن ِشِل فَمَلِيِّل، سّرِّي َ ْمْش كَر ُكنتِِف نَشَن نُ رَقَن
َحمَ بِرِن مَ، نَ نََش كٍِل يُوِِق ِكيتِسٍَي .تَِف عَ نََش يَامَرِ ِق ٍع َش ّشيرٍَي مِِن رَ .ِسندٍن 35 عَوَ، عَ نََش عَ قََل ِكيتِسٍَي ّب، ِعِسَرِيلَكٍَي،» وٌ
مّينِ ٍق مَ وٌ نَشَن َ نَبَم ِي مِشٍِي .رَ 36 وََشِت دَنفِِش شّّم ندٍ نَشَن ِشِل َ ِس تُد نََش عَ يّّت .عِفٌب مِِش كّمّ نَاِن نَن نُ بِرَِش عَ قْْش رَ، ْكْن عَ
ٌت قََش ٍع بِرِن نََش يٍنٍسن .ّي عَ َش ٍق مُ قِندِ قٍٍق «.رَ

37 َن» ٌت دَنِف، ِس يُدَ ِلٍَك فَل نََش مِِن ِشِل ّسّب .تّمُي عَ نََش مِِش وُيَِش بّندُن عَ مَ، ْكْن عَ قَن نََش قََش، عَ َبِرٍّي قْشِر بِرِن نََش يٍنٍسن
.ّي 38 يَْكِس ٱ عَ َ قَلَم وٌ ّب، وٌ نََش قٍٍق رََب ِي مِشٍِي .رَ وٌ فبِلٍن ٍع قْْش .رَ َش ِي ٍق بِرِن قَتَنِش مِشٍِي نَن نَ، عَ مُ َ .ْسونّيَم 39 ْكْن، َش عَ
قَتَنِش عََل نَن نَ، وٌ مُ َ ْنم عَ ُشن .نََكنَدٍ وٌ وٌ ّحرّ ِك مٌَت عَ قَنِي رَ، وٌ نُن عََل نََش َق «.فٍرٍ

40 ٍع ٌت لَن ٍق كٍرٍن مَ، ٍع نََش ّشيرٍَي ِشِل، ٍع ٍع .بْنْب ٍع نََش ٍع رَتْن يّنٍق ْو رَ عَِس ِشِل رَ، ٍع َق ٍع .رَّبحِن
41 ّشيرٍَي ٌت مِِن يُوِِق ِكيتِسٍَي تَِف، ٍع نََش حّلِّشن ِ مَ بَر عََل ٍع تَن نَن ُسفَندِِش، ٍع َش تْوْر عَِس ِشِل َش ٍق .رَ 42 لْْش ٌي لْْش، ٍع نُ

َكوَندِ َ ِتم ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٍع مَن مِشٍِي َ شَرَنم ٍع .ْشنِي ٍع نُ عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي َ مٍَسنم ّن تّمُي .بِرِن
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َ ّشير َ مَلِم ٌسلٌقٍرٍ
1 نَ تّمُي، عَِس َبِرٍّي قْشِر ْكنِت ُشن ٌت نُ مَسَمَ، يُوِقٍِي نَشٍٍي فِرِّك شُي قَلَمَ، ٍع نََش ٍع َ مَو يُوِقٍِي ْشن نَشٍٍي ُ عٍبُر شُي قَلَمَ، ِ مَ بَر لْْش ٌي لْْش

دٌنٍس َ عِتَشُنم تّمُي نَّش، ٍع نُ نّيمُمَ ّن كَاّح فِنٍّي مَ نَشٍٍي فِرِّك شُي َ .قَلَم 2 َ ّشير ُق نُن قِرِنِي نََش عَِس َبِرٍّي قْشِر مَلَن، ٍع نََش عَ قََل ٍع ّب، َع» ُ م
لَن مُُش َش عََل َش مٍَسنِي َكوَندٍِق رَبٌٌل دٌنٍس عِتَشُن ٍق .رَ 3 نَ نَن عَ رَ، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ شّّم ٌسلٌقٍرٍ ُسفَندِ وٌ َي مَ، مِِش بِنٍيٍي، َشِشلِمََي نُن
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَ نَشٍٍي .ّب مُُش َش ِي دٌنٍس عِتَشُنٍق ٌس ٍع ِي رَ، 4 عَلٌَك مُُش تَن َش نُ ُل عََل مَشَندِ رَ نُن عََل شُي َكوَندِ «.رَ

5 نَ مٍَسنِي نََش رَقَن بِرِن .مَ ٍع نََش عٍتِيّن ُسفَندِ، شّّم نَشَن َش َ دَنشَنِي نُ فٌب، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مَن نُ فٌرٌِش نَشَن .مَ ٍع مَن نََش قِلُِث،
ثِرٌكٌرُ، نَِكنٌرٌ، تِمٌن، نُن َ مٍنَِس ثَر ُسفَندِ، عَ نُن نِكٌلَِس عَنتِيْكَِك نَشَن ٌسِش يُوِقٍِي َش دِيّن َي .مَ 6 ٍع نََش ٍع دّنتّّف ّشيرٍَي .ّب ّشيرٍَي نََش ٍع
بّلّّش َس ٍع ُشنيٍِي مَ، ٍع نََش عََل مَشَندِ ٍع .ّب

7 عََل َش مٍَسنِي نََش يٍنٍسن .ّي عَِس َبِرٍّي قْشِر ُشن نُ مَسَمَ عَ فبٍفٍب رَ .َسلَمُ دَرِ سّرّّشدُّب وُيَِش قَن نُ .دَنشَنِيٍَق
عٍتِيّن ُسشٍُق

8 عََل نََش عَ َش هِنّن نُن ّسنّب ِق عٍتِيّن .مَ عَ نُ تْنشُمٍَي نُن كَابَنٌَك ُشنفبٍٍي َ رَبَم َحمَ .تَِف 9 سِرٍنِكٍَي نُن عَلٍسَندٍِركَ نَشٍٍي نُ َ َسلِم َسلِدٍ كُي،
نَشَن ِشِل ْشّرَي» مِِش َش ،«َسلِدٍ عَ نُن يُوِقٍِي نَشٍٍي كٍلِِش ِسلِِس نُن عَِس، ٍع نََش ْسنْش عٍتِيّن .مَ 10 ْكْن ٍع مُ ْن عٍتِيّن َش يّنِي ْو رَ، ِ مَ بَر
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن نُ َشِشلِمََي قِمَ عَ .مَ

11 عَوَ، ٍع نََش شّّم ندٍٍي سَرٍ ِق، ٍع َش عَ قََل، ُمُش» َ بَر عَ شُي مّ عَ يّنِي ْو َ قَلَم نَشَن مُ دََش عَننَِب مُنَس نُن عََل «.مَبِرِ 12 ٍع نََش َحمَ،
قٌرٍِي، نُن سّرِّي َ ْمشٍْي كَر كُي .عٌِس ٍع نََش بَفَن عَ مَ، ٍع عَ ُسُش، ٍع عَ َشنِن يُوِِق ِكيتِسٍَي ٍ .يِر 13 ٍع نََش تْوّحّفلٍَي َ مِِن، ر نَشٍٍي عَ قََل، ِي»

شّّم مُ َ بَم يّنِي ْو حَاشٍِي قَلٍَق ْ ْمبَنِش هْر نُن عََل َش سّرِّي َش ٍق .رَ 14 مُُش َ بَر عَ شُي مّ، عَ عَ َ قَلَم عَِس نَسَرّتَِك قَمَ ِي ْ ْمبَنِش هْر َكنَدٍ، عَ مَن
نَامُنيٍِي َ مَ مَسَر عَننَِب مُنَس نَشٍٍي قِِش وٌن «.مَ 15 يُوِِق ِكيتِسٍَي بِرِن نََش ٍع َي بَنبَن عٍتِيّن نَ، عَ يَتَِف نََش ُل ٍع ّب عَْل .مَلٍّك

7
عٍتِيّن َش مٍَسنِي

1 سّرّّشدُّب ُكنتِِف نََش عٍتِيّن مَشْرِن، نََشن» قَلَِش ِع ُشن مَ، نْندِ نَ عَ «رَ؟ 2 عٍتِيّن نََش ٍع يَاِب، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي نُن ٱ بَبٍَي، وٌ وٌ تُِل مَِت
ٱ .نَ عََل دَرِّي َكنِي مِِن ّن وٌن بََب عِبُرَهِمَ مَ عَ نُ نَ مٍسٌثٌتَمَِي بِْش مَ تّمُي نَّش، ٍينُن ب عَ َش َسبَِت .شَرَِن 3 عََل نََش عَ قََل عَ ّب، كٍِل‹ ِع
َش بِْش نُن ِع َشبِّل ُشن، ِسَف بِْش مَ ٱ دّننَّش َ مٍَسنم ِع ›.ّب 4 عَوَ، عَ نََش مِِن كَلِدِ بِْش رَ، عَ َس َسبَِت .شَرَِن مّننِ، عَ بََب قََش َشنِب،
عََل نََش عَ رَدَنِف ِي بِْش مَ وٌ َسبَتِِش دّننَّش ِي ِك .ٌت 5 عَ مُ َ لِنفِر ٌي ِق عَ مَ ِي بِْش كُي هَِل .َسنتِدٍ ْكْن عَ نََش لَايِدِ تٌنٌف عَ ّب، عَ
قَمَ ِي بِْش قِدٍ عَ تَن نُن عَ بْنسْي نَن مَ، هَِل عَ قََش .َشنِب نَ وََشِت دِ ٌي مُ نُ نَ عَ ّب «.ِسندٍن

6 َعَل» نََش عَ قََل عَ ّب، ِع‹ بْنسْي َ َسبَتِم بِْش فبّّت نَن .مَ مّننِ ٍع مَ قِندِ ّن ٌكنيٍِي .رَ ٍع ٍع َحشَنَكَت ّح كّمّ نَاِن ‹.بُن 7 عََل مَن نََش عَ
قََل، ‹ٱ َ قَم نَ ِس مَِكيتِدٍ نَشَن ٍع سٌمَ رَ َ ٌكنيِي .كُي نَ دَنِف َشنِب، ٍع َ كٍلِم ّن نَا، ٍع َق ٱ بَُت «›.ٍب

8 َعَو،» عََل نََش ُسننَ َساّت ِق عِبُرَهِمَ .مَ َ عِبُرَهِم ٌت عِِسيََف بَرِ، عَ نََش عَ ُسننَ عَ ِش ٌسلٌمَسَشَن ندٍ .مَ عِِسيََف ٌت يَشَُب بَرِ، عَ نََش عَ
قَن .ُسننَ يَشَُب قَن نََش وٌن بٍنَب ُق نُن قِرِنِيٍي «.ُسننَ

9 ٌون» بٍنبٍَي نََش يُسُُق تْوّن، ٍع نََش عَ مَِت، عَ نََش قِندِ ٌكنِي رَ َ مِسِر بِْش .مَ 10 ْكْن عََل نََش ُل عَ قْْش .رَ عَ نََش عَ مِِن رَ عَ َش ْكنتْقِِل
بِرِن .كُي عَ نََش هِنّن نُن َشِشلِمََي ِق عَ مَ، عَلٌَك عَ َش رَقَن َ مِسِر مَنّف مَ، نَشَن عَ قِندِ َ مِسِر ٌمَِن ف نُن عَ َش بَنِش بِرِن ُشنمَِت «.رَ

11 كَاّم» ُشنفٍب نََش ٌس َ مِسِر بِْش مَ عَ نُن َان كَن .بِْش وٌن بَبٍَي مُ نُ َلٌي ب ْستْمَ، تْورّ نََش .فٌب 12 يَشَُب نََش عَ مّ عَ مّنِف نَ َ مِسِر بِْش .مَ
عَ نََش وٌن بَبٍَي شّي نَا عَ .ِسنٍف 13 ٍع َش ِسّف قِرِن ندٍ، يُسُُق نََش عَ يّّت مٍَسن عَ قَقَشَكٍرٍنِيٍي ّب، َ مِسِر مَنّف قَن نََش يُسُُق َشبِّل .رَكٌلٌن
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14 عَوَ، يُسُُق نََش ٍع شّي عَ بََب يَشَُب تٌنفٌدٍ نُن عَ َش دٍنبَيَ .بِرِن ٍع ْكنِت نُ ِسفَِش هَن مِِش تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ عَ نُن .ُسوِل 15 يَشَُب نََش ٌ فٌر مِسِرَ،
عَ قََش دّننَّش عَ نُن وٌن .بَبٍَي 16 ٍع قُرٍٍي نََش رَفبِلٍن ِسٍكِم، ٍع ٍع رَفََت فَبُرِ نَن كُي، عِبُرَهِمَ نَشَن َ سَر ْكبِرِ رَ شَمٌرِ َش دٍِي «.مَ

17 َعَل» َش لَايِدِ رََكمَِل وََشِت ٌت مَكْرّ، لَايِدِ نَشَن تٌنفٌِش عِبُرَهِمَ ّب، وٌن مَ َحمَ ُشن نََش مََس َ مِسِر بِْش .مَ 18 ْكْن نَ َشنِب مَنّف
فبّّت نََش ِت نَشَن مُ نُ يُسُُق َش ٍق .كٌلٌن 19 نَ مَنّف نََش وٌن مَ َحمَ .يَنَق عَ نََش وٌن بٍنبٍَي َحشَنَكَت، هَن عَ نََش ٍع يَامَرِ ٍع َش ٍع َش
دِيْرٍّي ْوّل، عَلٌَك ٍع َش .قََش 20 نَ تّمُي عَننَِب مُنَس نََش بَرِ، عََل هِنّن نَشَن .نَ كٍِك َسشَن عَ َبَلٌٍق ر عَ بََب َش بَنِش .كُي 21 نَ َشنِب عَ
نََش عَ بّلّّش َب عَ .مَ َ مِسِر مَنّف َش دِ فِّن َق عَ تٌنٌف، عَ نََش عَ ْم رَ عَْل عَ َش .دِ 22 عَننَِب مُنَس نََش كٌلٌن ْسْت َ مِسِر َش ٍق بِرِن .مَ عَ
يّن ْو ِك نُن عَ ّحرّ ِك نََش ّسنّب «.ْسْت

23 َع» ٌت ّح تٌنٌف نَاِن ْسْت، عَ نََش وَ عَ نفَشَكٍرٍنِيٍي .كٌلٌنٍق عَ نََش ِسَف عَ بٌوٍر يِلـَكٍَي َ عِسِر ٍ يِر .مَتٌدٍ 24 عَ ٌت مِسِرَكَ ٌت عَ ٍق حَاِش
ِيٍَق ن يِلََك َ عِسِر ندٍ رَ، عَننَِب مُنَس نََش عَ نفَشَكٍرٍنِي َش فٍرٍ ٌس، عَ نََش مِسِرَكَ .قََش 25 عَ نََش عَ َمحْشُن عَ عَ نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ َ كٌلٌنم ّن عََل شْرَّي
قِمَ ٍع مَ عَ َسابُي نَن نَ، ْكْن ٍع مُ كٌلٌن ْسْت نَ .مَ 26 نَ كٍُي عَِب، عَننَِب مُنَس نََش يِلََك َ عِسِر قِرِن ٌت، ٍع نَ .فٍرٍٍق عَ نََش َكَت ٍع َش
لَن ٍع ٍ بٌر مَ، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، نفَشَكٍرٍنمٍَي‹ نَن نَ وٌ .رَ مُنٍق رَ وٌ ٍق حَاِش َ نِيَم وٌ ٍ بٌر ‹رَ؟ 27 ْكْن نَشَن نُ ٍق حَاِش رَبٍَق عَ نفَشَكٍرٍنِي رَ، عَ
نََش عَننَِب مُنَس رَدِن ّي، عَ عَ قََل عَ ّب، ندٍ› ِع تِِش مَنّف نُن ِكيتَِس رَ مُُش ُشن مَ؟ 28 ِع وَِش ٱ قَشٍَق ّن عَْل ِع مِسِرَكَ قَشَِش ِك نَّش
›شٌرٌ؟ 29 عَننَِب مُنَس ٌت نَ يّنِي ْو مّ، عَ نََش عَ .ِف عَ نََش َسبَِت مَدِيَن بِْش مَ، عَ نََش دِ قِرِن ِ بَر «.مّننِ

30 ّح» تٌنٌف نَاِن دَنِف َشنِب، مَلٍّك نََش مِِن عَ مَ ّت ْشورَ نَشَن نُ َسنِس بِِل فَنٍق فبٍنفبٍرٍنِي مَ، ِسنَِي َ فٍي .قَرِ 31 عَننَِب مُنَس ٌت نَ ٍق
ٌت، عَ نََش .كَاَب عَ ٌت عَ مٌَس عَ رَ، عَ َش عَ عِفّب، عَ نََش مَرِِف شُي .مّ 32 ِع‹ بَبٍَي مَرِِف عََل نَن ٱ نَ، عِبُرَهِمَ، عِِسيََف، نُن يَشَُب
مَرِِف ›.عََل عَننَِب مُنَس نََش سّرّن، عَ نََش فَاُش عَ عِفبٍّق .مَ 33 مَرِِف نََش عَ قََل عَ ّب، َسنكِرِ› َب ِع َسنِي، ِ مَ بَر ِع تِِش دّننَّش، بِْش
ّسنِيّنِش نَ عَ .رَ 34 ٱ َ بَر ٱ َ م َحمَ َش تْورّ ٌت مِسِرَ، ٱ َ بَر ٍع ُكتُن شُي .مّ ٱ َ بَر ٌ فٌر ٱ َش شْرَّي ِق ٍع .مَ يَْكِس، ٱ َش ِع شّي َ ›.مِسِر 35 عََل
عَننَِب مُنَس شّي ّن، ٍع عَ قََل نَشَن ّب، ندٍ› ِع تِِش مَنّف نُن ِكيتَِس رَ مُُش ُشن ‹.مَ مَلٍّك نَشَن مِنِِش عَ مَ ّت ْشورَ عَ نََش عَ مٍَسن عَ ّب
عَ َش قِندِ مَنّف نُن مَرَِكسِمَ «.رَ

36 َعننَِب» مُنَس نَن يِلـَكٍَي َ عِسِر مِِن رَ َ مِسِر بِْش .رَ ّح تٌنٌف نَاِن بُن مَ، عَ نََش تْنشُمٍَي نُن كَابَنٌَكيٍي رََب مِسِرَ، ُشلُنيُِم بَا، نُن فبٍنفبٍرٍنِي .مَ
37 عَننَِب مُنَس تَن نََش عَ قََل َيَِل عِسِر ّب، عََل› ّ نَمِْحنم َ رَ مِنِم وٌ نفَشَكٍرٍنِيٍي نَن َي مَ نَشَن َ لُم عَْل ٱ ›.تَن 38 وٌن بٍنبٍَي َحمَ ٍع ٌت نُ مَلَنِش
فبٍنفبٍرٍنِي مَ، مَلٍّك نََش يّن ْو عَننَِب مُنَس ّب ِسنَِي َ فٍي .قَرِ عَ سّرِّي نَشَن مِّش، عَ نََش نَ رَدَنِف وٌن «.مَ

39 كْْن» وٌن بٍنبٍَي مُ تِن عَ َش يَامَرِ .ُسشُدٍ ٍع نََش عَ مَتَندِ، ٍع ٍع ّ ْبح ِت َ مِسِر .رَ 40 ٍع نََش عَ قََل هَرُنَ ّب، عَلٍَي‹ يَءِلَن وٌن ّب، نَشٍٍي مَ ّحرّ
وٌن َي رَ، ِ مَ بَر ِي مُنَس نَشَن وٌن نَمِنِِش مِسِرَ، وٌن مُ عَ كٌلٌن ٍس نَشَن عَ ‹.ْستِْش 41 ٍع نََش كٍُي يَءِلَن ِنٍف ن مِسَاِل رَ، ٍع َق سّرّّش َب عَ
.ّب ٍع نََش حّلِّشن نَ رَ، ٍع نَشَن يَءِلَنِش ٍع بّلّشٍّي َ «.ر

42 َعَو،» عََل نََش عَ ٌكٍب ٌس ٍع رَ، عَ نََش ٍع رَبٌٌل، ٍع َش تُنبُيٍي بَُت، عَْل عَ ّسبِّش ّ نَمِْحنم َش َابُي كِت كُي ِك .نَّش
َيَِل‹ عِسِر بْنسْي،
وٌ سّرّشٍّي َب ٱ تَن نَن ّب
ّح تٌنٌف نَاِن بُن مَ فبٍنفبٍرٍنِي مَ؟
43 وٌ َ بَر ْملْْك كٍُي بَُت،
وٌ َ بَر مٍقَن ٍر تُنبُي كٍُي بَُت،
وٌ كٍُي نَشٍٍي يَءِلَنِش وٌ بّلّّش َ .ر
نَ نَن عَ تٌِش ٱ قَن وٌ َ َشنِنم ِلْن بَب َشنِب «›.رَ
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44 َعَل» َش ْ ْملِنفِرَ، هْر عَ َش ٍسيدٍْحشْيَ ّسبِّل نَ دّننَّش، نَ نُ نَ وٌن بٍنبٍَي تَِف فبٍنفبٍرٍنِي .مَ عََل نُ َ بَر عَ مِسَاِل مٍَسن عَننَِب مُنَس ّب،

عَ نََش عَ يَامَرِ عَ َش عَ يَءِلَن نَ .ِك 45 وٌن بٍنبٍَي ٌت ْ َ هْر ْملِنفِر ْسْت، ٍع نََش عَ َشنِن بِْش مَ عََل ِس فبّتٍّي ِ كٍر دّننَّش، يٌسُوٍ َش يَامَرِ بُن .مَ عَ
نََش ُل نَا هَن َ دَوُد َش «.وََشِت

46 َدُوَد» نَشَن نَقَنِش عََل مَ، نَ نََش عَ مَشْرِن عَ َش َ لِنفِر ِت عَ تَن يَشَُب مَرِِف عََل .ّب 47 ْكْن ُسلٍمَِن نَن َق نَ َ لِنفِر ِت عََل .ّب
48 ْكْن عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي مُ َ َسبَتِم مَ عَدَ َش بَنِش تِِش .كُي ّ نَمِْحنم نَ نَن مٍَسنِش،
49 وٌ› مَرِِف نَّش،
ٌكوٍر، ٱ َ م ِكبَنِي،
بِْش، ٱ .َسنتِدٍ
وٌ بَنِش مُندُن َ ِتم ٱ ّب؟
وٌ ٍ يِر مُندُن مَ قِندِ ٱ َ م مَلَبُدٍ رَ؟
50 ٱ تَن َش مُ نَ بِرِن «›يَءِلَنِش؟

51 ٌو» َشِشِل نُن وٌ تُِل شْرْْش، وٌ ٌسندٌنِي مُ .قَن وٌ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مَ مَتَندِ تّمُي بِرِن عَْل وٌ بٍنبٍَي عَ رََب ِك .نَّش 52 وٌ بٍنبٍَي نَمِْحنمٍّي بِرِن
َحشَنَكَت .ّن ٍع نَمِْحنمٍّي قََش ّن، نَشٍٍي نُ عََل َش تِنِشنتْي َش قٍَق َ .قَلَم يَْكِس وٌ َ بَر نَ قَن .قََش 53 وٌ تَن نَشٍٍي َ بَر عََل َش سّرِّي ْسْت ـٍكٍّي مَل
َسابُي رَ، وٌ مُ عَ «!رَبَتُِش

عٍتِيّن َش قَّش
54 ٍع ٌت ِي مٍَسنِي مّ، ٍع نََش ْشْن هَن ٍع نُ ٍع ِحنيٍِي .رَِشن 55 ْكْن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر عٍتِيّن .مَ عٍتِيّن ٌت عَ َي بَنبَن ٌكوٍر مَ،

عَ نََش عََل َش دَرِّي ٌت، عَ مَن نََش عَِس ٌت عَ تِِش عََل يِرٍقَنِي .مَ 56 عَ نََش عَ مٍَسن، ٱ» َ بَر ٌكوٍر رَبِِش ٌت، مَ عَدَ َش دِ تِِش عََل يِرٍقَنِي
«.مَ 57 َحمَ نََش ْسنشْي رٍَت، ٍع نََش ٍع تُِل .ّس دّ ٍع بِرِن نََش بَفَن عَ .مَ 58 ٍع نََش مِِن عَ بُُب رَ ِسفٍَق رَ تَا قَرِ مَ، ٍع عَ مَْفْن هَن عَ نََش
.قََش ٍسيدٍٍي نََش ٍع َش دٌنمٍَي َس ّسّفتََل ندٍ َسن مَ، نَشَن ِشِل .ْسُل 59 ٍع نُ نَ عَ مَْفنٍْق تّمُي نَّش، عٍتِيّن نََش عََل مَشَندِ، ٱ» مَرِِف عَِس، ٱ

نِي «.ّسّن رَ 60 نَ َشنِب عَ نََش عَ ِشنِب ِسن، عَ نََش عَ شُي عٍِت، ٱ» مَرِِف، ِع نََش ٍع ُسُش ِي يُنُِب «!مَ عَ ّف نَ َلَدٍ ق تَن مُ عَ رَ، عَ
نََش تَا َ .مَسَر ْسُل قَن نُ نَ عٍتِيّن قَشٍَق .كُي

8
دَنشَنِيَتْيٍي َش تْورّ

1 نَ لْشْي، َحشَنَكّت ُشنفٍب نََش َسلَمُ دَرِ دَنشَنِيَتْي َحمَ .ُسُش ٍع بِرِن نََش يٍنٍسن سَمَرِ نُن يُدََي بِْش مَ ٌق ّشيرٍَي، نٍٍي نَن فبَنسَن ُل .نَا
2 شّّم تِنِشنشٍِي نََش عٍتِيّن .نَفََت ٍع نََش وَ عَ َش قَّش .مَ 3 ْكْن ْسُل تَن نََش دَنشَنِيَتْي َحمَ .تْوْر عَ نُ سٌمَ بَنشٍِي كُي، عَ نُ دَنشَنِيَتْي ّشمٍّي نُن
فِنٍّي مِِن، رَ عَ نُ َق ٍع َس .فٍيِل 4 دَنشَنِيَتْي ٌت يٍنٍسن ّي، ٍع نََش ُ ِشبَار قَنِي َكوَندِ ِت يِرٍ .بِرِن

ُ ِشبَار قَنِي َكوَندٍِق سَمَرِ
5 قِلُِث ٌت ٌ فٌر سَمَرِ تَا ندٍ كُي، عَ نََش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق مٍَسن نَاكٍَي .ّب 6 َحمَ ٌت قِلُِث َش كَابَنٌَكيٍي ٌت، ٍع نََش ٍع تُِل مَِت

عَ رَ عَ قَنِي .رَ 7 ِحننٍّي نََش فبِلٍن مٍَي قُرٍ قْْش رَ، ٍع نُ َق .فبٍلٍفبٍٍل مَبّنِي نُن نَمَّت وُيَِش نََش َلَن .ي 8 نَاكٍَي نََش َ ّسيو عَ قَنِي .رَ
9 شّّم ندٍ نُ نَ نَ تَا كُي نَشَن ِشِل .ِسمْن عَ نُ دُوٍرَي َ رَبَم نَشَن سَمَرِكٍَي بِرِن نَكَابَمَ، عَ نُ َق عَ يّّت .عِفٌب 10 ٍع بِرِن، مّدٍِي دِ نُن قٌرٍِي، عَ

شُي مِّش رَ عَ قَنِي .رَ ٍع نُ عَ قََل، ِي» شّّم عََل ّسنّب نَ عَ رَ، وٌن نَشَن ِشِل َ قَلَم ّسنّب «.ُشنفٍب 11 ٍع نُ َ بَر َ بِر عَ قْْش رَ َكِب عَ ْشننَكٍُي
ِ مَ بَر عَ نُ ٍع َ رَكَابَم عَ َش دُوٍرَي .رَ 12 ْكْن ٍع ٌت َل قِلُِث رَ، نَشَن عََل َش مَنّفَي نِينِ نُن عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندِ
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رَبَمَ، ّشمٍّي نُن فِنٍّي نََش ٍع ُشنَش ٍي .ْشورَ 13 ِسمْن يَِت نََش دَنشَنِيَ، عَ قَن نََش عَ ُشنَش ٍي .ْشورَ عَ نََش َ بِر قِلُِث قْْش .رَ عَ نََش كَاَب عَ
َش تْنشُمٍَي نُن كَابَنٌَك ُشنفبٍٍي .مَ

14 ّشيرٍَي، نَشٍٍي نُ نَ َسلَمُ، دَرِ ٍع ٌت عَ مّ سَمَرِكٍَي َ بَر تِن عََل َش مٍَسنِي رَ، ٍع نََش ثِيّرِ نُن َ يَي شّي .نَا 15 ٍع ٌت ٌس نَا، ٍع نََش عََل مَشَندِ
عَلٌَك سَمَرِكٍَي َش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْسْت، 16 ِ مَ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مُ نُ فٌرٌِش مِِش ٌي مَ ٍع َي مَ .ِسندٍن ٍع نُ ُشنشَِش ٍي نَن فبَنسَن
ْشورَ عَِس ِشِل َش ٍق .رَ 17 عَوَ، ثِيّرِ نُن َ يَي نََش ٍع بّلّّش َس ٍع مَ، ٍع نََش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .ْسْت

18 ِسمْن ٌت عَ ٌت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُ َ ْستْم ّشيرٍَي بّلّشٍّي نَن َسابُي رَ، عَ نََش ْكبِرِ مٍَسن ٍع ّب، عَ َق عَ قََل، 19 ٌو» ِي ّسنّب ِق ٱ قَن
مَ، عَلٌَك ٱ نَ ٱ بّلّشٍّي َس نَشَن مَ، عَ َش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش «.ْسْت 20 ِ ثِيّر نََش عَ يَاِب، ِع» تَن نُن ِع َش ْكبِرِ ُشن َش رََكَن، ِ مَ بَر ِع عَ
َمحْشُنِش ّن عََل َش ِك َ ْستْم ْكبِرِ نَن .نَ 21 ِع فٍب ٌي مُ نَ ِي ٍق َي مَ، ِ مَ بَر ِع ٌسندٌنِي مُ قِيّشِش عََل .ّب 22 فبِلٍن ِي ٍق حَاِش قْْش .رَ ِع
مَن َش مَرِِف مَشَندِ عَلٌَك عَ َش دِّح ِع مَ ِع َش ِي َمحْشُنِي َش ٍق رَ، َش عَ َس َ .تِنم 23 ٱ عَ تٌِش ّن ِي ِك، ِع نَ ٍق حَاِش فبٍفٍب .كُي ِع َ بَر
قِندِ ٍسنتَّن َش ٌكنِي «.رَ

24 ِسمْن نََش عَ يَاِب، ٌو» يّّت َش مَرِِف مَشَندِ ٱ ّب عَلٌَك وٌ ٍق نَشٍٍي بِرِن قَلَِش عَ نََش ٱ «.ِل 25 ٍع ٌت ّف ٍسيدٍْحشْيَ بَدٍ مَرِِف َش
مٍَسنِي رَ، ثِيّرِ نُن َ يَي نََش فبِلٍن .َسلَمُ دَرِ َ كِر قَن نَ، ٍع نََش ُ ِشبَار قَنِي َكوَندِ ِت سَمَرِ تَا وُيَِش .كُي

عٍتِيٌِث ُشنمَِت ندٍ ُشنشٍَق ٍي ْشورَ
26 مَرِِف َش مَلٍّك نََش عَ قََل قِلُِث ّب، ٍكِل،» ِسَف يِرٍقَنِي ِ بِر رَ، فبٍنفبٍرٍن َ كِر ْشن، نَشَن ٌ مَ فٌر فََس، كٍلٍِق «.َسلَمُ دَرِ 27 عَ نََش كٍِل، عَ

نََش عٍتِيٌثَِك ندٍ ِل َ كِر .رَ شّّم نَن نُ عَ رَ نَشَن مُ َنُ ْنم فِّن ٍق َبَدٍ .ر عَ قِندِِش ِس، َكندَ عٍتِيٌِث مَنّف فِّن ُشنمَِت نَن .نَ عَ تَن نَن نُ عَ َش نَاقُِل
بِرِن َ .َكنتَم عَ نُ قَِش َسلِدٍ ّن .َسلَمُ دَرِ 28 عَ نَ فبِلٍنٍق عَ ْشنِي، عَ ْدْشِش عَ َش ّ ٍس َمحّر كُي، عَ نَ عَننَِب عٍسَِي َش َابُي كِت .شَرَنٍق

29 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش عَ مٍَسن قِلُِث ّب، ِسَف،» ِع ِع ّ مَكْر نَ ّ ٍس َمحّر «.رَ 30 قِلُِث نََش ِسَف عَ ِف .رَ عَ نََش عٍتِيٌثَِك شُي مّ، عَ نُ
عَننَِب عٍسَِي َش َابُي كِت .شَرَنٍق عَ نََش عَ مَشْرِن، ِع» نَشَن شَرَنٍق ِي ِك، ِع عَ «قَهَامُِش؟ 31 عَ نََش عَ يَاِب، ٱ» َ ْنم نَ رَ دِ، َش مِِش ٌي مُ
نَ نَشَن عَ تَِف َ رَبَم ٱ «ّب؟ عَ نََش عَ قََل قِلُِث ّب عَ َش ْدْش عَ ّسيِت .مَ 32 عَ نُ نَ ِي ّسبِّل نَن شَرَنٍق َابُي كِت كُي؛
ٍع» عَ َشنِنِش تّمُي نَّش عَ َش قََش
عَ نََش ُل عَْل يّشّي نَشَن َ َشنِنم .قَشَدٍ
عَ مُ عَ شُي ٌي مِِن، رَ
عَْل يّشّي نَشَن َ ِتم عَ َشٍب َ مَشَبَم َي .رَ
33 عَ َش يَاِف مَرَ كُي،
ٍع نََش عَ مَِكيِت سّرِّي .َشنِب
ندٍ َ ْنم عَ َش تَرُشُي َلَدٍ؟ ق
عَ َش ِسمََي َ بَر ْحن بِْش «.قَرِ

34 نَ عٍتِيٌثَِك نََش عَ قََل قِلُِث ّب، يَنِد،» عَ مٍَسن ٱ ّب، عَننَِب عٍسَِي ندٍ َش ٍق َ قَلَم ِي ِك؟ عَ يّّت َب، كَ مِِش «فبّّت؟ 35 عَوَ، قِلُِث
نََش عَ قْْل نَ ّسبِّل مَ، عَ نََش عَ َكوَندِ عَِس َش ِشبَارُ قَنِي .رَ

36 ٍع نَ ِسفٍَق َ كِر ْشن، ٍع نََش ٍي .ِل نَ عٍتِيٌثَِك نََش عَ قََل قِلُِث ّب، ٍي» نَن .َي نَنٍس عَ َ نِيَم ٱ ُ م ُشنشَمَ ٍي «ْشورَ؟ 37 قِلُِث نََش عَ
يَاِب، َش» ِع َ دَنشَنِي ِع ّ ْبح بِرِن نَ، ِع َ ْنم نَ «.رَ نَ عٍتِيٌثَِك نََش عَ يَاِب، ٱ» لَِش عَ رَ، عََل َش دِ نَن لَنِش عَِس «.مَ 38 عَ نََش ّ ٍس َمحّر
رَِت، ٍع قِرِن بِرِن نََش ٌ فٌر ٍي .مَ قِلُِث نََش نَ عٍتِيٌثَِك ُشنَش ٍي .ْشورَ 39 ٍع ٌت ٍت ٍي ْشورَ، مَرِِف َشِشِل نََش قِلُِث تٌنٌف، عَ عَ .َشنِن نَ
عٍتِيٌثَِك مُ َق عَ ٌت .ْسنْن عَ نََش ِسَف ّسيوّ .كُي

40 قِلُِث نََش مِِن عَسٌُت تَا .كُي عَ مَن نََش ِسَف .ٍسسَرٍ عَ نََش ُ ِشبَار قَنِي َكوَندِ ِت تَا بِرِن كُي عَ نُ دَنفِمَ .دّننَّش
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ْسُل ُشنشٍَق ٍي ْشورَ
1 نَ تّمُي بِرِن، ْسُل نُ ْكنْكِش مَرِِف َبِرٍّي قْشِر مَ، عَ َش ٍع .قََش عَ نََش ِسَف سّرّّشدُّب ُكنتِِف ْشن 2 ّكيدِ مَشْرِندٍ َكتَرَِب مَِس دَ َسلِدٍ

يَرٍرَتٍِي مَ، عَلٌَك َش عَ نَشٍٍي ِل نَا، ٍع بِرَِش عَِس َش َ كِر قْْش رَ، ّشمٍّي نُن فِنٍّي، عَ َش َق ٍع شِرِِش رَ .َسلَمُ دَرِ 3 عَ نَ مَكْرٍّق مَِس دَ رَ، يَنّب
نََش مِِن عَ مَ كٍِل ٌكوٍر مَ، عَ عَ َبِلِن .ر 4 عَ نََش َ بِر بِْش مَ، عَ نََش شُي ندٍ مّ، ْسُل،» ْسُل، ِع نَ ٱ َحشَنَكتٍَق مُنٍق «رَ؟ 5 ْسُل نََش عَ يَاِب،
َمِرِف،» ندٍ ِع «رَ؟ عَ نََش عَ يَاِب، ِعَس» نَن ٱ نَ، ِع نَشَن .َحشَنَكتٍَق 6 كٍِل، ٌس تَا كُي، ٍع قَمَ عَ َلَدٍ ق ِع ّب عَ َ لَنم ِع َش نَشَن «.نََب
7 ّشمٍّي نَشٍٍي نُ عَ قْْش رَ، نٍٍي دّ نََش بٌٌب عَ رَ فَاشُي .ّب ٍع نُ شُي مّمَ، ْكْن ٍع مُ نُ مِِش ٌي َ .تٌم 8 ْسُل نََش كٍِل بِْش مَ، عَ َي رَبِِش، ْكْن
عَ َي مُ ٍس َ .تٌم ٍع نََش عَ بّلّّش ُسُش، ٍع عَ مَِت .مَِس دَ

9 عَ نََش ُل ِش َسشَن عَ مُ ٍسٍس ٌت، عَ مُ ٍسٍس دٌن، عَ مُ ٍسٍس .مِن 10 عَِس َبِرّ قْشِر ندٍ نُ نَ مَِس، دَ نَشَن ِشِل .عَنَنِيَِس مَرِِف نََش
عَ ِشِل لَامَتُنِي كُي، «!َعنَِنيَِس» عَنَنِيَِس نََش عَ رَتِن، َمِرِف،» ٱ تَن نَن «.َي 11 مَرِِف نََش عَ قََل عَ ّب، ٍكِل،» ِسَف َ كِر رَ نَشَن ِشِل
كِرَ‹ ،‹تِنِشنِش ِع َش شّّم قٍن َ ِس يُد َش بَنِش كُي، نَشَن ِشِل ْسُل ِ .ٍسَك تَر عَ نَ عََل .مَشَندٍِق 12 عَ َ بَر مِِش ندٍ ٌت لَامَتُنِي كُي، نَشَن ِشِل
عَنَنِيَِس، عَ نَ عَ بّلّّش َسٍق عَ مَ عَلٌَك عَ مَن َش ٍس «.ٌت 13 عَنَنِيَِس نََش عَ يَاِب، َمِرِف،» ٱ َ بَر ِي شّّم َش ٍق مّ مِِش وُيَِش رَ، عَ َ بَر ٍق
ٌكِب نَشَن نََب ِع َش مِِش ّسنِيّنشٍِي رَ .َسلَمُ دَرِ 14 سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي َ بَر نْي ٌس عَ ِي رَ، عَ َش بِرِن ُسُش نَشٍٍي ِع ِشِل «.مَ مَشَندِ

15 ْكْن مَرِِف نََش عَنَنِيَِس يَاِب، ِسَف،» ِ مَ بَر ٱ َ بَر ِي شّّم ُسفَندِ َ ّشير رَ، عَ َش ٱ ِشِل مٍَسن ِس بِرِن ّب، ٍع َش مَنّفٍي ّب، عَ نُن َيَِل عِسِر
دٍِي بِرِن .ّب 16 ٱ عَ َ مٍَسنم ّن عَ ّب، عَ قَمَ تْوْردٍ ِك نَّش ٱ ِشِل َش ٍق «.رَ 17 عَنَنِيَِس نََش ِسَف نَ .بَنِش عَ ٌت ٌس، عَ نََش عَ بّلّّش َس
ْسُل .مَ عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» نفَشَكٍرٍنِي ْسُل، مَرِِف عَِس نَشَن مِِن ِع مَ َ كِر رَ، عَ تَن نَن ٱ ّشيِش ِع مَ، عَلٌَك ِع َش ٍس ٌت، ِع مَن َش
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش «.ْسْت 18 ٍس ندٍ نََش َب عَ َي مَ كٍرٍن نَ عَْل َشلٍٍي، عَ َي نََش ٍس .ٌت عَ نََش كٍِل، عَ َق عَ ُشنَش ٍي .ْشورَ 19 نَ
َشنِب عَ نََش عَ دٍّف، عَ َق ّسنّب .ْسْت

ْسُل َكوَندِ رَبٍَق مَِس دَ
ْسُل نََش َسشَنِي رََب مَِس دَ عَ نُن عَِس َبِرٍّي .قْشِر 20 عَ نََش بْنْب َكوَندِ تٍِق رَ كٍرٍن نَ َسلِدٍٍي كُي عَ نُ عَ مٍَسن عَ عََل َش دِ نَن لَنِش

عَِس .مَ 21 نَشٍٍي بِرِن عَ شُي مّ، ٍع دّ نََش َ .عِشَر ٍع نََش عَ قََل، ِي» شّّم َش مُ نُ مِشٍِي َ َحشَنَكتَم َسلَمُ، دَرِ نَشٍٍي نُ مَشَندِ َ ِتم عَِس ِشِل رَ؟ عَ
مُ قَِش ّش ٍب، عَ َش ٍع َشنِن ٍع شِرِِش رَ سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي «ْشن؟ 22 ْسُل نََش ّسنّب .ْسْت عَ َش مٍَسنِي نََش مَِس دَ يُوِقٍِي عُِق، عَ قَلٍَق عَ
عَِس نَن لَنِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش .مَ

23 تّمُي ندٍ ٌت دَنِف، يُوِقٍِي نََش لَن عَ مَ ٍع َش ْسُل .قََش 24 ْسُل نََش ٍع َش فُندٌ .كٌلٌن ٍع نُ تَا ٌسدٍ دّ َ َكنتَم كْي نُن يَنِي عَلٌَك ٍع َش عَ
.قََش 25 ْكْن كْي ندٍ رَ، عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش عَ ٌ رَفٌر تّّت قَرِ مَ َسَف .كُي

ْسُل ِسفٍَق َسلَمُ دَرِ
26 ْسُل ٌت ِسَف َسلَمُ، دَرِ عَ نََش وَ بٌنٍِق عَِس َبِرٍّي قْشِر رَ، ْكْن ٍع بِرِن نُ فَاُشِش عَ َي .رَ ٍع مُ نُ لَِش عَ رَ َش عَِس َبِرّ قْشِر نَن يَِت عَ

.رَ 27 عَوَ، بَرَنَبَِس نََش عَ َشنِن ّشيرٍَي .ْشن عَ نََش عَ تَِف رََب ٍع ّب ْسُل مَرِِف تٌِش ِك نَّش، عَ مَن عَ شُي مِّش َ كِر رَ ِك .نَّش عَ نََش عَ
مٍَسن ٍع ّب ْسُل َ بَر َكوَندِ نَشَن نََب عَِس ِشِل رَ مَِس دَ تَا .كُي 28 ٍع بِرِن نََش ْدْش ٍ يِر كٍرٍن .َسلَمُ دَرِ ْسُل نُ مَرِِف ِشِل مَ َكوَندِ ّسنّب .رَ
29 ٍع نُن يُوِقٍِي قَن نََش يّن ْو ٍع نُ شْرْْش، يُوِِق نَشٍٍي فِرِّك شُي قَلَمَ، ْكْن نٍٍي نُ َكتٍَق ٍع َش ْسُل .قََش 30 عَ نفَشَكٍرٍنِي عِسَيَنكٍَي ٌت نَ ٍق مّ، ٍع
نََش عَ َشنِن ٍسسَرٍ، ٍع َق عَ ِسَف رَ ِ .ٍس تَر 31 دَنشَنِيَتْي َحمَ نََش ُل ْبحَّس كُي يُدََي، فَلٍِل، نُن سَمَرِ بِْش بِرِن .مَ ٍع نُ َ لُم ٍع ٍ بٌر َ ِمَنِي رَل رَ، ٍع نُ ٍع
ّحرّ مَرِِف َش يَرَفَاشُي .كُي ٍع ُشن نُ مَسَمَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ

ِ ثِيّر ِسفٍَق َ لِد نُن يََق
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32 ِ ثِيّر ٌت نُ بِْش ّ مَ، ِعحّر عَ نََش ٌ فٌر ّسنِيّنتْيٍي ٍ يِر َ .لِد 33 عَ نََش شّّم نَمَتَِش ندٍ ِل نَا، نَشَن ِشِل عٍٍن، عَ نُ َسِش َسدٍ مَ َكِب ّح .ٌسلٌمَسَشَن

34 ِ ثِيّر نََش عَ قََل عَ ّب، ٍعٍن،» عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر ِع َلَن ي َ .ر كٍِل، ِع ِع َش َسدٍ «.يَءِلَن عَ نََش كٍِل كٍرٍن .نَ 35 لِدَكٍَي نُن
سَرْنَك بِرِن ٌت ِي ٍق ٌت، ٍع نََش تُوِب مَرِِف .مَ

36 فِّن ندٍ نُ نَ يََق عَِس َبِرٍّي قْشِر َي .مَ عَ نُ ِشِل تَبَِت، نَشَن قَلَِش .ْدرََكِس عَ نُ ٍق قَنِي فبٍفٍب رَبَمَ، عَ نُ مِشٍِي تْوْر .ِك 37 نَ تّمُي، قُرٍ
نََش عَ ُسُش، عَ نََش .قََش ٍع ٌت عَ مََش، ٍع نََش عَ َس ٌكوٍر بَنِش دِّك قِرِن .ندٍ 38 عَِس َبِرٍّي قْشِر نَشٍٍي نُ نَ يََق، ٍع نََش عَ مّ عَ ثِيّرِ نَ
َ .لِد َ لِد ُ م َ مَكُي يََق .رَ عَوَ، ٍع نََش شّّم قِرِن شّي ثِيّرِ مَ، ٍع َش عَ مَيَندِ عَ َش َق ٍع ْشنِي .مَقُرٍن 39 ِ ثِيّر نََش كٍِل، ٍع نُن نَ ّشمٍّي نََش .ِسَف ٍع
ٌت ٌس، ٍع نََش عَ َشنِن ٌكوٍر بَنِش ْكن .نَ كَاّح فِنٍّي نََش عَ َبِلِن، ر ٍع .مَ وَ ٍع نََش دُفٍِي نُن ٌسسٍٍي مٍَسن عَ ّب ْدرََكِس نَشٍٍي يَءِلَن عَ نُ نَ ٍع
َي مَ تّمُي .نَّش 40 ِ ثِيّر نََش ٍع بِرِن نَمِِن .تَندٍ عَ نََش عَ ِشنِب ِسن، عَ عََل .مَشَندِ نَ َشنِب، عَ نََش عَ مَقِندِ قُرٍ مَبِرِ .رَ عَ نََش عَ قََل، تَِبَت،»

«.كٍِل تَبَِت نََش عَ َي .رَِب عَ ٌت ثِيّرِ ٌت، عَ نََش .كٍِل 41 ِ ثِيّر نََش عَ بّلّّش ُسُش، عَ عَ .رَكٍِل عَ نََش ّسنِيّنتْيٍي نُن كَاّح فِنٍّي .ِشِل عَ نََش
عَ ّ ِحح دّنتّّف ٍع .ّب 42 يَقَكٍَي بِرِن نََش نَ ٍق .مّ مِِش وُيَِش نََش َ دَنشَنِي مَرِِف .مَ 43 ِ ثِيّر نََش ِش وُيَِش رََب يََق، ِسمْن فَرَنٍف .ْشنِي

10
ٌ كٌرٌنٍلِي ُشنشٍَق ٍي ْشورَ

1 شّّم ندٍ نُ نَ ٍسسَرٍ نَشَن نُ ِشِل ٌ .كٌرٌنٍلِي ْسورِ كّمّ ُشنمَِت نَن نُ عَ رَ عِتَِل ْسورِ فَِل َي .مَ 2 دِينَّل نَن نُ عَ .رَ عَ تَن نُن عَ َش مِِش بِرِن نُ
فَاُشِش عََل َي .رَ عَ نُ ٍستَرٍٍي َ مَلِم عَ فبٍفٍب رَ، عَ مَن نُ عََل مَ مَشَندِ تّمُي .بِرِن

3 ُنمَرٍ ن رَ، عَ نََش عََل َش مَلٍّك ندٍ ٌت لَامَتُنِي رَ، عَ ٌسٍق عَ .ْشنِي مَلٍّك نََش عَ ِشِل، «.كٌٌرٍنلٌِي» 4 ٌ كٌرٌنٍلِي ٌت عَ ٌت، عَ نََش .فَاُش عَ نََش
عَ قََل، َمِرِف،» مُنٍس «نِيَِش؟ مَلٍّك نََش عَ قََل عَ ّب، َعَل» َ بَر ِع َش مَشَندِ .ُسُش عَ َ بَر رَُت ِع مَ، ِع َ بَر نَشَن نََب ٍستَرٍٍي .ّب 5 يَْكِس،
ِع َش مِِش ندٍٍي شّي يََق ٍع َش َق ِسمْن نَ، نَشَن ِشِل َ قَلَم .ثِيّرِ 6 عَ يِفِيَِش ِسمْن فَرَنٍف ْشنِي بَا دّ «.رَ

7 مَلٍّك ٌت ّف يّندٍ، ْو عَ نََش .ِسَف ٌ كٌرٌنٍلِي نََش ٌكنِي قِرِن ِشِل، عَ نُن عَ َش ْسورِ دِينَّل، نَشَن نُ َ وَلِم عَ .ّب 8 عَ نََش ِي ٍق بِرِن يََب ٍع
ّب، عَ َق ٍع شّي .يََق 9 نَ كٍُي عَِب يَنِي تَِف ْحنْدن، ٍع نُ نَ َ كِر ْشن مَ تّمُي نَّش، ٍع ّ مَكْر تَا رَ، ثِيّرِ نََش ٍت ٌكوٍر بَنِش قَرِ عَ َش عََل .مَشَندِ
10 نَ تّمُي كَامّ نََش عَ ُسُش، عَ نُ مَ وَ عَ .دّفٍٍق ٍينُن ب دٌنٍس َش ّف يَءِلَندٍ، عَ نََش لَامَتُنِي .ٌت

11 عَ نََش ٌكوٍر ٌت عَ رَبِِش، ٍس ندٍ نََش ٌ فٌر بِْش عَْل دُِف، عَ شِرِِش عَ تُنشُن نَانٍِي .مَ 12 ُسبٍٍي، بُبُسٍٍي، نُن ْشِن بِرِن نُ نَ نَ دُِف .كُي
13 شُي ندٍ نََش عَ قََل، ِثيِّر،» كٍِل، ِع ُسٍب ندٍ قََش، ِع َش عَ «.دٌن 14 ْكْن ثِيّرِ نََش عَ يَاِب، َعٍد،» .مَرِِف ٱ ُ م نُ ٍس َ مُِش رَهَر دٌن
ِسندٍن، َش نَ مُ عَ رَ ٍس «.ّسنِيّنتَرٍ 15 شُي نََش يّن ْو عَ ّب عَ قِرِن ندٍ، َعَل» َ بَر ٍس نَشَن نَّسنِيّن ِع نََش عَ قََل عَ «.ّسنِيّنتَرٍ 16 نَ نََش رََب
َسنيَ .َسشَن نَ َشنِب، نَ دُِف مَن نََش ٍت ٌكوٍر .مَ

17 ِ ثِيّر ٌت نُ عَ َمحْشُنٍق نَ لَامَتُنِي مَ، عَ مَ وَ نَشَن مٍَسنٍق، كٌرٌنٍلِيٌ َش ّشيرٍَي نُ َ بَر ِسمْن ْشنِي .مَشْرِن ٍع نََش ِت نَادّ .رَ 18 ٍع نََش مَشْرِنِي
ِت َش ِسمْن يِفِيَِش نَا ّن، ٍع نَشَن ِشِل َ قَلَم .ثِيّرِ 19 ِ ثِيّر نُ عَ َمحْشُنٍق لَامَتُنِي مَ تّمُي نَّش، عََل َشِشِل نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ّشّم» َسشَن نَ ِع
.مَشْرِنٍق 20 كٍِل، ِع َش فٌرٌ، وٌ بِرِن َش .ِسَف ِع نََش ِسيّك، ِ مَ بَر ٱ تَن نَن ٍع «.ّشيِش 21 عَوَ، ثِيّرِ نََش فٌرٌ، عَ نََش عَ قََل نَ ّشمٍّي ّب، ٱ» تَن
نَن ِي ِك وٌ نَشَن .قٍنٍق وٌ قَِش مُنٍق «مَ؟ 22 ٍع نََش دّنتّّف َس، كٌٌرٍنلٌِي،» ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت، نَن مُُش .ّشيِش شّّم تِنِشنِش نَ عَ رَ، نَشَن
فَاُشِش عََل َي .رَ يُوِقٍِي بِرِن عَ ِشِل قَنِي َ .قَلَم عََل َش مَلٍّك ّسنِيّنِش َ بَر عَ مٍَسن عَ ّب عَ َش ِع رََق عَ ْشنِي عَلٌَك عَ َش ِع َش مٍَسنِي «.مّ رَ
23 عَوَ، ثِيّرِ نََش ٍع .يِفَِي نَ كٍُي عَِب، عَ نََش كٍِل، ٍع بِرِن نََش .ِسَف يَقََك دَنشَنِيَتْي ندٍٍي قَن نََش ٍع .مَِت

24 نَ كٍُي عَِب، ٍع نََش ٌس ٍسسَرٍ، كٌرٌنٍلِيٌ نُ ٍع مَمٍّق .دّننَّش عَ نُ َ بَر عَ َش مِشٍِي نُن عَ بٌوٍر قَنيٍِي .مَلَن 25 ِ ثِيّر ٌت ٌس، كٌرٌنٍلِيٌ نََش عَ رَلَن،
عَ نََش عَ يّّت ٌ مَفٌر عَ .ّب 26 ْكْن ثِيّرِ نََش عَ رَكٍِل، عَ نََش عَ قََل، ٍكِل،» مِِش نَن نَ ٱ قَن «.نَ 27 ٍع نََش ٌس بَنِش ٍع َ يّنم ْو ٍع ٍ بٌر َ .ر ِ ثِيّر
نََش مِِش فبٍفٍب مَلَنِش ِل .نَا 28 عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» عَ كٌلٌن تْنِي ْدْشِش يُوِقٍِي مَ ٍع نُن ِس فبّّت بْنسْي نََش ُل ٍ يِر كٍرٍن، َش نَ مُ عَ رَ
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ٌسٍق رَ ٍع .ْشنِي ْكْن عََل َ بَر عَ مٍَسن ٱ ّب عَ ٱ نََش مِِش ٌي َمحْشُن ّسنِيّنتَرٍ .رَ 29 نَ نَ عَ رَ، وٌ ٌت ٱ ِشِل، ٱ ُ م تٌندِ .قَدٍ عَوَ، وٌ ٱ ِشلِِش مُنٍق
«مَ؟ 30 ٌ كٌرٌنٍلِي نََش عَ مٍَسن عَ ّب، َن» ِش نَاِن نَن ِي ِك، ٱ نُ َسلٍِق ٱ َ م بَنِش كُي ُنمَرٍ ن .تّمُي شّّم ندٍ نََش مِِن ٱ مَ، عَ َش ٌسسٍٍي َ .يَنبَم 31 عَ
نََش عَ مٍَسن ٱ ّب، كٌرٌنٍلِيٌ،‹ عََل َ بَر ِع َش مَشَندِ .ُسُش عَ َ بَر رَُت عَ مَ ِع َ بَر نَشَن نََب ٍستَرٍٍي .ّب 32 عَوَ، مِشٍِي شّي يََق، ٍع َش َق ِسمْن ثِيّرِ
َ ر .ٍب عَ يِفِيَِش ِسمْن فَرَنٍف َش بَنِش كُي، بَا دّ ‹.رَ 33 ٱ نََش مِشٍِي شّي كٍرٍن .نَ مُُش َ بَر حّلِّشن ِك قَنِي ِع قٍَق .رَ عَوَ، يَْكِس مُُش بِرِن نَ
عََل َي .ِع ِع َش مٍَسنِي ِت مُُش ّب، مَرِِف َ بَر ِع يَمَرِ نَشَن بِرِن «.نَ

34 عَوَ، يّنِي ْو ٌت ٌس ثِيّرِ ِي، عَ نََش عَ مٍَسن، يَكِْس» ٱ َ بَر عَ كٌلٌن نْندِ نَن يَِت عَ رَ، عََل مُ مِِش ٌي رَقِسَِش عَ بٌوٍر .ّب 35 عَ مَ وَ مِِش
بِرِن ْشن، سٍِي بِرِن َي مَ، نَشٍٍي فَاشُمَ عَ َي رَ، نَشٍٍي .تِنِشن 36 عََل َ بَر ُ ِشبَار قَنِي مٍَسن َيَِل عِسِر َحمَ .ّب عَ َ بَر عَ مٍَسن ٍع ّب عَ ْبحَّس َ ْستْم َ دُِنح
مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن .نَ 37 وٌ عَ كٌلٌن نَشَن نَبَِش قْلٍْق فَلٍِل بِْش مَ، ْدْشٍق يُدََي بِرِن .نَ َ يَي نُ َ بَر َكوَندِ ِت مِشٍِي َش ٍع
ُشنَش ٍي .ْشورَ 38 نَ تّمُي عََل نََش عَِس نَسَرّتَِك ُسفَندِ، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُن ّسنّب نََش ٌ فٌر عَ .مَ عَِس نََش ِسَف ٍ يِر بِرِن، عَ نُ ٍق قَنِي
رََب، عَ نُ مِِش بِرِن نَيَلَن نَشٍٍي نُ نَ عِبُلَِس َش َ ٌكنيِي .بُن عََل نُ نَ عَ قْْش «.رَ

39 ِي» ٍق بِرِن ٍسيدٍ نَن مُُش رَ عَ نَشَن نََب يُوِقٍِي َش بِْش مَ نُن .َسلَمُ دَرِ ٍع نََش عَ بَنبَن وُرِ مَ، عَ .قََش 40 ْكْن عََل نََش عَ رَكٍِل قَّش مَ
ِش َسشَن لْشْي، َ دُِنح َش عَ .ٌت 41 عَ مُ تِن عَ مَّكنّندٍ بِرِن ّب، ْكْن عَ نََش عَ يّّت مٍَسن مُُش ّب، عََل نَشٍٍي ُسفَندِِش ٍع َش قِندِ ٍسيدٍٍي .رَ
مُُش نُن عَِس َ بَر دٌنٍس دٌن، مُُش َ بَر ٍي مِن عَ كٍِل َشنِب قَّش .مَ 42 عَِس نََش مُُش يَمَرِ، مُُش َش َكوَندِ ِت مِشٍِي ّب، ٍع َش عَ كٌلٌن عََل
نَن عَِس تِِش ِكيتَِس رَ مِِش َلٌشٍِي ب نُن مِِش قَشَشٍِي ُشن .مَ 43 ّ نَمِْحنم بِرِن نُ َ بَر عَ َش ٍق قََل، نَشَن نَ َ دَنشَنِي عَ مَ نَ َكنِي َش يُنُِب مَ َشقَرِ
ّن عَ ِشِل َسابُي «.رَ

44 ِ ثِيّر ٌت نُ يّنمَ، ْو نَشٍٍي بِرِن نُ ِي مٍَسنِي مٍّق، رَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر ٍع .مَ 45 دَنشَنِيَتْي ُسننَشٍِي نَشٍٍي ثِيّرِ مَِت نَا، ٍع نََش كَاَب ِي
ٍق مَ، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش فٌرٌٍق ُسننَتَرٍٍي قَن مَ، 46 ِ مَ بَر ٍع نََش ٍع شُي مّ ٍع نَ عََل مَتْْشٍق شُي فبّتٍّي .رَ 47 عَوَ، ثِيّرِ نََش مَشْرِنِي ِت، ِمِش» ندٍ
َ ْنم تٌندِدٍ ِي مِشٍِي َش ُشنَش ٍي ْشورَ؟ ٍع قَن َ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْسْت عَْل وٌن قَن عَ ْستِْش ِك «.نَّش 48 عَ نََش يَامَرِ ِق َق ٍع َش ٍع
ُشنَش ٍي ْشورَ عَِس ِشِل .رَ نَ َشنِب ٍع نََش ثِيّرِ مَيَندِ عَ َش ُل ٍع ْشنِي نَ .َسشَنِي

11
ِ ثِيّر ُشنمَقَلٍَق

1 ّشيرٍَي نُن نفَشَكٍرٍنِيٍي نَشٍٍي نُ نَ يُدََي، ٍع نََش عَ مّ عَ ِس فبّتٍّي قَن َ بَر تِن عََل َش مٍَسنِي .رَ 2 ِ ثِيّر ٌت ٍت َسلَمُ، دَرِ يُوِِق دَنشَنِيَتْيٍي نََش عَ
كَلَمُ، ِع» َ بَر ٌس ُسننَتَرٍٍي ْشنِي، 3 وٌ بِرِن َ بَر وٌ «!دٍّف

4 َ عَو ثِيّرِ نََش ٍق بِرِن تَِف رََب ٍع ّب عَ دَنفِِش ِك .نَّش 5 عَ نََش عَ مٍَسن، ٱ» نُ نَ يََق تَا نَن .كُي ٱ نَ عََل مَشَندٍِق تّمُي نَّش، ٱ نََش
لَامَتُنِي .ٌت ٍس ندٍ نَشَن مَنِيَِش دُِف ُشنفٍب رَ، عَ شِرِِش عَ تُنشُن نَانٍِي مَ، نَ نََش ٌ فٌر كٍِل ٌكوٍر مَ هَن ٱ ٍ .يِر 6 ٱ نََش عَ عِفّب عَ قَنِي .رَ ٱ

نََش ُ سٍٍي، شُر وَُل ُسبٍٍي، بُبُسٍٍي، نُن ْشِن بِرِن ٌت عَ .كُي 7 شُي ندٍ نََش عَ قََل، ثِيّرِ،› كٍِل، ِع ُسٍب ندٍ قََش، ِع َش عَ ‹.دٌن 8 ْكْن ٱ نََش عَ
قََل، عَدٍ،‹ .مَرِِف ٱ ُ م نُ ٍس َ مُِش رَهَر دٌن ِسندٍن، َش نَ مُ عَ رَ ٍس ‹.ّسنِيّنتَرٍ 9 شُي نََش يّن ْو ٱ ّب عَ قِرِن ندٍ، عََل‹ َ بَر نَشَن نَّسنِيّن ِع نََش عَ
قََل عَ ‹.ّسنِيّنتَرٍ 10 نَ نََش رََب َسنيَ .َسشَن نَ َشنِب، عَ بِرِن مَن نََش ٍت ٌكوٍر «.مَ

11 َن» تّمُي مِِش َسشَن، نَشٍٍي نُ ّشيِش ٱ ٍ يِر كٍلٍِق ٍسسَرٍ، ٍع نََش ِت مُُش َش بَنِش نَادّ .رَ 12 عََل َشِشِل نََش عَ مٍَسن ٱ ّب عَ مُُش بِرِن
َش ِسَف، عَ هَِل ٱ ُ م .ِسيّك ِي شّّم ٍسننِ نَشٍٍي ِي ِك، ٍع قَن نََش ٱ مَِت .نَا مُُش ٌت ٌس كٌرٌنٍلِيٌ ْشنِي، 13 عَ نََش عَ يََب مُُش ّب عَ مَلٍّك
تٌِش عَ َش بَنِش كُي ِك .نَّش مَلٍّك نََش عَ مٍَسن عَ ّب، مِِش‹ شّي يََق، عَ َش َق ِسمْن نَ، ٍع نَشَن ِشِل َ قَلَم .ثِيّرِ 14 عَ قَمَ مٍَسنِي تِدٍ ِع ّب،
ِع تَن نُن ِع َش مِِش بِرِن ِكسِمَ نَشَن َسابُي «‹.رَ
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15 ٱ» ٌت ٌس يّنٍق، ْو عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر ٍع مَ عَْل عَ ٌ فٌر وٌن مَ ِك نَّش عَ .قّْل 16 ٱ َق رَُت مَرِِف َش مٍَسنِي مَ، يَيَ‹ َ بَر مِِش ُشنَش

ٍي ْشورَ، ْكْن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش قَمَ فٌرٌدٍ وٌ ‹.مَ 17 عََل ٌت َ بَر ٍع ِك عَْل عَ وٌن ِكِش ِك نَّش، وٌن تَن نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عَِس عََل َش مِِش
ُسفَندِِش مَ، عَ نُ لَن ٱ َش عََل «مَتَندِ؟

18 ٍع ٌت نَ مّ، ٍع نََش دُندُ، ٍع نََش عََل مَتْْش، َعَل» َ بَر تُوِب رَفِرِ ِس فبّتٍّي قَن ّب، عَلٌَك ٍع قَن َش «.ِكِس

بَرَنَبَِس نُن ْسُل ِسفٍَق عَنتِيِْك
19 عَِس َبِرّ قْشِر نَشٍٍي يٍنٍسن عٍتِيّن قََش َشنِب َحشَنَكّت َسابُي رَ، ٍع نََش ِسَف هَن قٍنِسِيَ، ِسثِرِ، نُن .عَنتِيِْك ٍع نُ عََل َش مٍَسنِي مَ َكوَندِ

يُوِقٍِي نَن .ّب 20 ْكْن ِسثِرِكٍَي نُن سِرٍنِكٍَي نَشٍٍي نُ نَ ٍع َي مَ، ٍع ٌت ِسَف عَنتِيِْك، ٍع نََش مَرِِف عَِس َش ِشبَارُ قَنِي مٍَسن فِرِّككٍَي قَن .ّب

21 مَرِِف ْشنيّ نُ نَ ٍع .مَ مِِش فبٍفٍب نََش دَنشَنِيَ، ٍع نََش تُوِب مَرِِف .مَ
22 َسلَمُ دَرِ دَنشَنِيَتْي َحمَ ٌت نَ ٍق مّ، ٍع نََش بَرَنَبَِس شّي .عَنتِيِْك 23 عَ ٌت ٌس نَا، عَ نََش حّلِّشن عََل َش هِنّن تٌٍق .رَ عَ نََش ٍع ِمَنِيَ، رَل

ٍع َش َ دَنشَنِي مَرِِف .مَ 24 بَرَنَبَِس، مِِش قَنِي نَن نُ عَ .رَ عَ نُ رَقٍِش َ دَنشَنِي نُن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .رَ َحمَ فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي مَرِِف .مَ
25 نَ َشنِب، بَرَنَبَِس نََش ِسَف ِ ٍس تَر ْسُل .قٍندٍ 26 عَ ٌت عَ ٌت، عَ نََش َق عَ رَ .عَنتِيِْك ٍع نُن دَنشَنِيَتْيٍي نَن نُ ٍع َ مَلَنم نَا ّح كٍرٍن بِرِن بُن

.مَ ٍع نََش مِِش فبٍفٍب .شَرَن عَِس َبِرّ قْشِر نَشٍٍي نُ نَ عَنتِيِْك، نٍٍي نَن ِسنٍف «ِعَسيَنَك» ِشِل .ْسْت
27 نَ تّمُي، ّ نَمِْحنم ندٍٍي نََش ٌ فٌر عَنتِيِْك، كٍلٍِق .َسلَمُ دَرِ 28 نَشَن نُ ِشِل عَفَُب، نَ نََش ِت، عَ َق عَ قََل عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، عَ

كَامّ ُشنفٍب قَمَ ِسندٍ َ دُِنح بِرِن .مَ نَ ٍق رََب مَنّف كِلْدِ َش وََشِت .ّن 29 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش لَن عَ مَ ٍع َش يُدََي نفَشَكٍرٍنِيٍي مَِل هَرٍِف رَ،
َكنَكن َ ْنم نَشَن .نَ 30 ٍع نََش عَ ٌس بَرَنَبَِس نُن ْسُل ِي رَ َكتَرَِب ُكنتِفٍِي .مَ

12
تْورّ مَن ّشيرٍَي لٍِق

1 نَ تّمُي مَنّف هٍرٌدٍ نََش ٌس دَنشَنِيَتْي َحمَ مِِش ندٍٍي .تْوْرٍق 2 عَ نََش يَِك، َ يَي تَارَ، قََش َسنتِّدفّمَ .رَ 3 عَ ٌت عَ ٌت نَ نُ رَقَن يُوِقٍِي مَ،
عَ مَن نََش ثِيّرِ ُسُش تَاِم لّبِنِتَرٍ .َسِل 4 عَ ٌت عَ ُسُش، عَ نََش عَ َس فٍيِل .كُي عَ نََش ْسورِ نَاِن نَاِن تٌنٌف ُشنّد نَاِن كُي، عَ نٍٍي يَمَرِ، ٍع َش عَ
.َكنَت هٍرٌدٍ نُ وَِش ثِيّرِ َش مَِكيِت َحمَ َي شْرِ َسيَمَلٍّك دَنِف َسِل نَ َب عَ .رَ 5 ِ ثِيّر نُ نَ فٍيِل كُي، ْكْن دَنشَنِيَتْي َحمَ نُ نَ عََل مَشَندٍِق عَ
.ّب

6 كْي رَ، ٍينُن ب هٍرٌدٍ َش ثِيّرِ مَِكيِت، عَ نُ ِشٍق ْسورِ قِرِن تَِف، يْلْنْشنِي َلَنِش ب عَ .مَ ْسورِ فبّتٍّي قَن نُ فٍيِل نَادّ .َكنتٍَق 7 مَرِِف َش مَلٍّك ندٍ
نََش مِِن عَ مَ تّرّنَن .رَ يَنّب نََش فٍيِل كُي .عِيَلَن مَلٍّك نََش ثِيّرِ ّسيِت مَبْنْب، عَ َش ُشُن، عَ َق عَ قََل عَ ّب، ٍكِل،» ِع «!ُشلُن يْلْنْشنيٍِي نََش
يٌلٌن عَ بّلّّش رَ كٍرٍن .نَ 8 مَلٍّك نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» مَشِرِ، ِع َش َسنكِرٍِي «.ٌس عَ ٌت نَ رََب، مَلٍّك مَن نََش عَ قََل عَ ّب، دٌنَم» قٍلٍن ِع
مَ، َ بِر ٱ قْْش «.رَ 9 ِ ثِيّر نََش مِِن، عَ َ بِر مَلٍّك قْْش رَ، ْكْن عَ مُ عَ كٌلٌن َش نَ ٍق قِندِِش نْندِ نَن .نَ عَ نُ َ بَر عَ َمحْشُن، تّمُندٍ عَ قِندِِش لَامَتُنِي
نَن .نَ 10 ٍع ٌت َ بَر دَنِف ْسورٍِي ِسنٍف ٍع نُن عَ قِرِن ندٍٍي رَ، ٍع نََش وٍُر نَادّ ِل نَشَن دّ رَبِِش تَا مَ، نَ نََش رَِب عَ يّّت .رَ ٍع نََش .مِِن ٍع مُ
نُ عَ عِكُيَِش َ كِر ْشن مَ، مَلٍّك نََش كٍِل ثِيّرِ .ُشن

11 ِ ثِيّر ٌت َشِشِل ْسْت نَ ٍق مَ، عَ نََش عَ قََل، يَكِْس،» ٱ َ بَر عَ كٌلٌن مَرِِف نَن عَ َش مَلٍّك ّشيِش، عَ َش ٱ َب هٍرٌدٍ ِي .رَ عَ َ بَر ٱ نَتَنَف
يُوِقٍِي «.بّلّّش 12 عَ ٌت كٌلٌن ْسْت ِي ٍق مَ، عَ نََش ِسَف َ يَي نَف َ مَرِيَم ْشنِي، َ يَي نَشَن مَن ِشِل .مَرَِك مِِش وُيَِش نُ مَلَنِش نَا، ٍع نَ عََل
.مَشَندٍِق 13 عَ ٌت نَادّ ْكنْكن، ٌكنِي فِّن ندٍ، نَشَن ِشِل رٌدَ، عَ نََش َق نَادّ َبِدٍ .ر 14 عَ ٌت ثِيّرِ شُي مّ، عَ نََش حّلِّشن هَن عَ نََش ُ نّيم نَادّ َبٍِق ر
.مَ عَ نََش عَ ِف عَ َش َس عَ قََل بٌوٍرٍي ّب ثِيّرِ نَ نَادّ .رَ 15 ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» َ بَر «.دَُش ْكْن عَ ٌت ٍع كَرََشن، ٍع نََش عَ قََل، َع»

َش مَلٍّك نَ عَ «.رَ 16 نَ تّمُي بِرِن ثِيّرِ نُ نَ نَادّ .ْكنْكنٍق ٍع ٌت نَادّ رَِب، ٍع نََش كَاَب عَ تٌٍق .مَ 17 ِ ثِيّر ٌت ٍع مَسَبَرِ عَ بّلّّش رَ، عَ نََش عَ يََب
ٍع ّب مَرِِف عَ مِنِِش رَ فٍيِل كُي ِك .نَّش عَ نََش عَ قََل، ٌو» ِي ٍق رَفبِلٍن يَِك نُن نفَشَكٍرٍنِيٍي «.مَ نَ َشنِب، عَ نََش مِِن، عَ َش ِسَف يِرٍ .فبّّت
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18 كٍُي ٌت عَِب، ْسورٍِي نََش ُل مَءِمَّش ُشنفٍب كُي، عَ كٌلٌنٍق رَ ثِيّرِ َش ٍق نِيَِش ِك .نَّش 19 هٍرٌدٍ نََش عَ قٍن، ْكْن عَ مُ عَ .ٌت عَ نََش

ْسورٍِي مَِكيِت، عَ نََش يَامَرِ ِق عَ ٍع بِرِن َش .قََش نَ َشنِب، عَ نََش كٍِل يُدََي، عَ نََش ٌ فٌر ٍسسَرٍ، عَ َش َسشَنِي رَدَنِف .مّننِ
هٍرٌدٍ َش قَّش

20 تِرٍكٍَي نُن ِسْدنكٍَي نُ نَ لَنتَرٍَي كُي ٍع نُن هٍرٌدٍ رَ نَ .تّمُي ٍع نََش لَن ٍع ٍ بٌر مَ، ٍع َش ِسَف هٍرٌدٍ يِرٍ، ٍع َش يّن .ْو ٍع ٌت َ بَر بِلَِسُت مَْسْت،
مَنّف َش بَتَُل ُكنتِِف، ٍع نََش هٍرٌدٍ مَيَندِ لَنِي شِرٍِق رَ ٍع تَِف، ِ مَ بَر ٍع َش بِْش َشِشِل نُ تِِش هٍرٌدٍ َش بِْش َلٌي ب نَن .نَ 21 مَلَن لْشْي، هٍرٌدٍ نُ
مَشِرِِش عَ َش مَنّف ٌسسٍٍي كُي، عَ نََش مٍَسنِي ِت َحمَ ّب، عَ ْدْشِش مَنّف ِكبَنِي .كُي 22 مِشٍِي نََش ْسنشْي رٍَت، َعَل» شُي نَن ِي ِك،
مَ عَدَ شُي مُ عَ «.رَ 23 مَرِِف َش مَلٍّك ندٍ نََش عَ َ رَقُر كٍرٍن نَ، ِ مَ بَر عَ مُ عََل .مَتْْش كُلٍِي نََش عَ دٌن، عَ نََش .قََش

24 نَ وََشِت مِِش فبٍفٍب نََش عََل َش يّنِي ْو َ مّ، ر دَنشَنِيَتْيٍي ْكنِت ُشن نََش .مََس 25 بَرَنَبَِس نُن ْسُل ٌت ّف َ ّشير عِبَدٍ َسلَمُ، دَرِ ٍع نََش
فبِلٍن َ يَي َشنِن نَ ٍع ُشن مَ، ٍع نَشَن ِشِل َ قَلَم .مَرَِك

13
بَرَنَبَِس نُن ْسُل ُسفَندٍِق

1 نَمِْحنمٍّي نُن َ ْمشٍْي كَر نُ نَ عَنتِيِْك دَنشَنِيَتْي َحمَ تَِف؛ بَرَنَبَِس، ِسمٍيْن نَشَن ِشِل َس نِفٍرِ، لُسُِس سِرٍنَِك، مَنَهّن، نُن .ْسُل مَنَهّن نُن مَنّف
هٍرٌدٍ نَن ُ شُر ٍ يِر .كٍرٍن 2 ٍع ٌت نُ مَرِِف بَتٍُق، ٍع مَن نُ ُسنٍق، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» بَرَنَبَِس نُن ْسُل ِت ٱ ّب ٍع َشِت مَ،
وَِل َش ٍق مَ ٱ ٍع ِشلِِش نَشَن «.مَ 3 عَوَ، ٍع ٌت ّف ُسندٍ، نُن عََل مَشَندِدٍ، ٍع نََش ٍع بّلّّش َس بَرَنَبَِس نُن ْسُل مَ، ٍع َش ٍع تَُش عََل .رَ نَ
َشنِب، ٍع نََش ٍع ّبحِن، ٍع .ِسَف

ٍع ِسفٍَق ِسثِرِ
4 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌت بَرَنَبَِس نُن ْسُل شّي، ٍع نََش ٌ فٌر ٍسلُسِيَ، ٍع َق بَِك ُكنكُي كُي ِسفٍَق رَ ِسثِرِ سُرِ .مَ 5 ٍع ٌت ٌس َسلَمِن، ٍع نََش ٌس

عََل َش مٍَسنِي َكوَندٍِق يُوِقٍِي َش َسلِدٍ .كُي َ يَي نَن نُ ٍع َ مَلِم .رَ 6 ٍع ٌت َ بَر سُرِ عِفِرِ هَن ثَقٌِس، ٍع نََش دُوٍر ندٍ ِل نَا، يُوِِق نَشَن نُ عَ يّّت قِندِِش
ّ نَمِْحنم وٍُل قَّل رَ، نَشَن نُ ِشِل ِ بَر يٍُس َش .دِ 7 عَ نُ نَ مَنّف سّرُِف ثُْل ّسيِت مَ، نَشَن َشِشِل نُ .قَن نَ تَن نََش بَرَنَبَِس نُن ْسُل ِشِل، ِ مَ بَر عَ
نُ مَ وَ عََل َش مٍَسنِي .مٍّق رَ

8 ْكْن نَ دُوٍر ٍع نَشَن مَ عٍلِمَِس، عَ ِشِل مَ وَ عَ مٍَسنٍق عَ دُوٍر نَن عَ رَ، عَ نََش ٍع .مَتَندِ عَ نُ َكتٍَق ّن عَلٌَك عَ َش مَنّف َش َب َ دَنشَنِي َ كِر
ْشن .مَ 9 َ عَو ْسُل، نَشَن مَن ِشِل ثُْل، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌت ٌ فٌر عَ مَ، عَ نََش عَ َي بَنبَن عَ رَ، 10 عَ نََش عَ قََل عَ ّب، كَلَبَنٍت» نُن يَنقَنٍت
نَن ِع .رَ عِبُلَِس َش دِ، تِنِشنتَرٍ، ِع مُ َ بَم مَرِِف َش َ كِر تِنِشنِش دَلِنٍق؟ 11 َ عَو يَْكِس، مَرِِف َ بَر عَ بّلّّش َس ِع .مَ ِع قَمَ ّن .ْدنشُدٍ وََشِت ندٍ
بُن مَ، ِع مُ ٌسٍف َ «.تٌم ِم دِ نََش ُس دُ عَ ُشن نَ كٍرٍن .نَ عَ نََش ٌس مِلِمَلٍَق نَ مَ، عَ نُ مِشٍِي قٍن نَشٍٍي عَ ِي .ُسشُمَ رَ 12 عَوَ، مَنّف سّرُِف
ثُْل ٌت نَ ٌت، عَ نََش َ دَنشَنِي مَرِِف َش سّرِّي .مَ

ٍع ِسفٍَق ثِِسدَِي بِْش مَ
13 ثُْل نُن عَ بٌوٍرٍي ٌت بَِك ُكنكُي كُي ثَقٌِس، ٍع نََش ِسَف ثّرَِف نَشَن نَ َ ثَنقِلِي بِْش .مَ َ يَي نََش عَ َب ٍع مَ، عَ نََش فبِلٍن .َسلَمُ دَرِ 14 مّننِ

ٍع نََش ِت َ كِر .ْشن ٍع نََش ٌس عَنتِيِْك نَشَن نَ ثِِسدَِي بِْش .مَ ٍع ٌت ٌس َسلِدٍ كُي مَلَُب لْشْي، ٍع نََش ٍع ٌ .مَفٌر 15 تَوٍُرَت مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي
َش َابُي كِت شَرَنِي ٌت َب عَ رَ، َسلِدٍ ُشنمَتٍِي نََش َ ّشير ِت ٍع مَ، ٍع نُ عَ قََل، ٌون» نفَشَكٍرٍنِيٍي، َش ِس مَرَ ندٍ نَ وٌ ِي رَ َحمَ ّب، وٌ عَ «.قََل
16 ثُْل ٌت كٍِل، عَ نََش ٍع مَسَبَرِ، عَ َق عَ قََل، ِعِسَرِيلَكٍَي» نُن وٌ تَن نَشٍٍي فَاُشِش عََل َي رَ، وٌ وٌ تُِل .مَِت 17 َيَِل عِسِر َحمَ مَرِِف عََل َ بَر وٌن
بَبٍَي .ُسفَندِ عَ نََش ٍع رَوَُي َ مِسِر بِْش .مَ نَ َشنِب عَ نََش ٍع مِِن رَ نَا عَ ّسنّب .رَ 18 عَ نََش ٍع َبٌَل ر ّح تٌنٌف نَاِن ْحنْدن فبٍنفبٍرٍنِي .مَ 19 عَ
ٌت ِس ٌسلٌقٍرٍ هَلَِك َان كَن بِْش مَ، عَ نََش نَ بْشٍِي ِق يِلـَكٍَي َ عِسِر .مَ 20 ّح كّمّ نَاِن ّح تٌنٌف ُسوِل بُن مَ، عَ نََش مَنّفٍي ِت ٍع ُشن مَ هَن عَننَِب
سَمُوٍِل َش .تّمُي 21 عَوَ، ٍع ٌت وَ مَنّف بٍلٍبٍٍل ْشن مَ، عََل نََش ِكُس َش دِ، ْسُل، نَشَن قَتَن بُنيَمِن بْنسْي رَ، عَ نََش نَ ِت ٍع ُشن .مَ عَ َش
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مَنّفَي نََش ُب ّح تٌنٌف .نَاِن 22 عَ ٌت ْسُل َب مَنّفَي رَ، عَ نََش َ دَوُد قِندِ مَنّف رَ ٍع .ُشن عَ ِي ٍسيدٍَي مٍَسن نَ نَن مَ، ‹ٱ َ بَر َ دَوُد ٌت، يِسَِي
َش دِ، نَشَن َ ّكح رَقَن ٱ َ .م عَ تَن نَن ٱ َسٌف بِرِن «›.نََكمَلِمَ

23 َعَل» َيَِل عِسِر رَِكسِمَ مِنِِش رَ َ دَوُد بْنسْي نَن َي مَ، نَشَن لَنِش عَِس مَ، عَْل عَ لَايِدِ تٌنفٌِش ِك .نَّش 24 ٍينُن ب عَِس َش َق، َ يَي نُ َ بَر
مِشٍِي َكوَندِ ٍع َش تُوِب، ٍع َش ٍع ُشنَش ٍي .ْشورَ 25 عَ َش وَِل رَْحن تّمُي، عَ نََش عَ قََل، ‹ٱ ُ م قِندِِش مِِش َش رَ، وٌ نَشَن .َمحْشُنِش نَ
َكنِي قَمَ ٱ َشنِب .رَ نَ بِنّي مُ نَ ٱ ِي رَ ٱ َش عَ َش َسنكِرِ «›.مَقُلُن

26 ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، عِبُرَهِمَ بْنسْي َش دٍِي نُن وٌ تَن نَشٍٍي فَاشُمَ عََل َي رَ، ِي ِكِس مٍَسنِي َسنبَِش رَ وٌن تَن نَن .مَ 27 َسلَمُكٍَي دَرِ نُن ٍع ُشنمَتٍِي
مُ تِن عَِس .رَ ٍع مُ قَهَامُي ْسْت نَمِْحنمٍّي َش مٍَسنِي مَ، نَشَن َ شَرَنم مَلَُب لْشْي .بِرِن ْكْن ٍع نََش نَ مٍَسنِي يَِت رََكمَِل عَِس تْوّحّفٍق َ .ر 28 هَِل
ٍع ٌت مُ ٍسٍس ٌت عَ َ لَنم عَ َش قََش نَشَن مَ، ٍع نََش ثِلَِت مَشَندِ عَ َش عَ .قََش 29 نَ كُي، ٍع نََش ٍق بِرِن نََكمَِل نَشٍٍي ّسبِّش عَ .ُشن ٍع مَن
نََش عَ ٌ رَفٌر وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، ٍع عَ قُرٍ َس فَبُرِ .كُي 30 ْكْن عََل نََش عَ رَكٍِل قَّش .مَ 31 مِِش فبٍفٍب نَشٍٍي عَِس مَِت كٍلٍِق فَلٍِل ِسفٍَق َسلَمُ، دَرِ
نٍٍي نََش عَ ٌت ِش وُيَِش بُن .مَ يَْكِس ٍع َ بَر قِندِ عَ َش ٍسيدٍٍي رَ َحمَ «.تَِف

32 َعَو،» مُُش تَن قَن ِي ِشبَارُ قَنِي َ مٍَسنم ّن وٌ ّب، عََل لَايِدِ نَشَن تٌنٌف وٌن بٍنبٍَي .ّب 33 عََل َ بَر عَ رََكمَِل وٌن تَن ّب، ٍع َش .دٍِي عَ َ بَر
عَِس رَكٍِل قَّش مَ عَْل عَ ّسبِّش َ يَبُر َ سٌر قِرِن ندٍ كُي ِك .نَّش عَ نَّش، ‹ٱ َ م دِ نَن ِع .رَ ٱ َ بَر قِندِ ِع بََب رَ ›.ٌت 34 عَ َ بَر عَ رَكٍِل قَّش مَ، عَلٌَك
عَ نََش .بْرْ عَ نَ نَن مٍَسنِش ِي ِك، لَايِدِ› ّسنِيّنشٍِي، نَشٍٍي مُ َكنَمَ، ٱ نَشٍٍي تٌنفٌِش َ دَوُد ّب، ٱ نٍٍي تٌنفٌمَ ّن وٌ قَن ›.ّب 35 نَ نَ عَ رَ، عَ مَن نَ
مٍَسنِي قَلَِش ٍ يِر .فبّّت عَ نَّش، ِع› مُ ِع َشنُنتٍنِي َ لُم فَبُرِ ‹.كُي 36 َ دَوُد ٌت ّف عََل َسٌف َبَدٍ ر عَ َش وََشِت، عَ قََش ّن، عَ عَ بٍنبٍَي ِل فَبُرِ كُي،
عَ مَن بْرْ .نَا 37 ْكْن عََل مِِش نَشَن نَكٍلِِش قَّش مَ، نَ تَن مُ «.بْرْ

38 ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، نَشَن َكوَندِِش وٌ ّب، وٌ َش عَ كٌلٌن يُنُِب مَ َشقَرِ عَ تَن نَن َسابُي .رَ 39 نَشَن ٌي دَنشَنِيَ، نَ َكنِي َ بَر ِكِس يُنُبٍِي مَ، عَننَِب
مُنَس َش سّرِّي مُ ْن وٌ رَِكِسدٍ نَشٍٍي .مَ 40 نَ كُي، وٌ وٌ مّينِ نَشَن قَلَِش نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت كُي، عَ نََش َق وٌ .ِل ٍع نَّش، 41 وٌ› عَ مٌَت، وٌ
تَن مِِش مَيٍلٍٍي، وٌ دّ َش عِشَرَ، وٌ َ بَر لْي، ِ مَ بَر ٱ َ قَم ّكوَِل َبَدٍ ر وٌ َش لْْشيٍي نَن مَ، وٌ مُ َ لَم نَشَن نَ هَِل ٍع عَ يََب وٌ «›.ّب

42 ْسُل نُن بَرَنَبَِس ٌت مِِن، مِشٍِي نََش ٍع مَشَندِ ٍع مَن َش ِي مٍَسنِي ِت مَلَُب لْشْي نَشَن مَن قَمَ ّ .كْر 43 عَوَ، َحمَ ٌت يٍنٍسن، يُوِِق وُيَِش
نُن مِِش نَشٍٍي نُ ٌسِش يُوِِق َش دِيّن كُي، نٍٍي نََش َ بِر ثُْل نُن بَرَنَبَِس قْْش .رَ ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش ٍع ِس رَ ٍع َش ُل عََل َش هِنّن .كُي 44 نَ
مَلَُب لْشْي ُشنفبِلٍنِي، تَاكٍَي بِرِن نََش ٍع مَلَن عََل َش مٍَسنِي .مّدٍ رَ 45 يُوِقٍِي ٌت َحمَ ٌت، تْوّن نََش ٍع .ُسُش ٍع نََش ِت ثُْل َكنٍك، ٍع نُ عَ َش
يّنِي ْو مَتَندِ، ٍع نُ عَ .ٌكنِب 46 ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش عَ قََل ٍع ّب َحمَ تَِف، َع» َ لَنم عََل َش مٍَسنِي َش مٍَسن وٌ تَن نَن ِسنٍف ّب، ْكْن وٌ َ بَر
تٌندِ عَ .رَ نَ كُي، وٌ يّّت َ بَر عَ قََل عَ مُ دََش وٌ َش ِكِس .ْسْت يَْكِس مُُش مُُش َي مَ رَقِندِ ِس فبّتٍّي نَن مَ، 47 عَْل مَرِِف مُُش يَمَرِِش ِك
.نَّش عَ نَّش،
‹ٱ َ بَر ِع ِت ِع َش قِندِ نَءِيَلَنِي َ ر سٍِي ّب،
ِكِس َشنِنٍق رَ هَن َ دُِنح «›.دَنِي

48 مِِش نَشٍٍي مُ قِندِِش يُوِِق رَ، نٍٍي ٌت نَ مّ، ٍع نََش َ .ّسيو ٍع نََش ٍع مَرِِف َش يّنِي ْو .مَتْْش نَشٍٍي بِرِن نُ ُسفَندِِش ِكِس ٍق رَ، نٍٍي نََش
َ .دَنشَنِي

49 مَرِِف َش مٍَسنِي نََش يٍنٍسن بِْش بِرِن .كُي 50 ْكْن يُوِقٍِي نََش فِّن هَفِّفٍي، نَشٍٍي نُ ٌسِش يُوِقٍِي َش دِيّن كُي، نُن نَ تَا ُكنتِفٍِي، ٍع نََش نٍٍي
ْبحٍّي .رٍَت ٍع نََش تْورّ ْدْش ثُْل نُن بَرَنَبَِس مَ هَن ٍع نََش ٍع ِ كٍر ٍع َش بِْش .مَ 51 ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش ٍع َسنِي رٌَكنٌكن، نَ َش قِندِ ٍسيدٍ رَ عَ
لَنتَرٍَي نَ ٍع .تَِف نَ َشنِب ٍع نََش ِسَف .عٌِكنِيٌن 52 عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ّسيوَ، ٍع مَن نُ َق عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .ْسْت
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ٍع ِسفٍَق عٌِكنِيٌن
1 ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش ٌس يُوِقٍِي َش َسلِدٍ كُي .عٌِكنِيٌن ٍع نََش يّن ْو عَ قَنِي رَ هَن يُوِقٍِي نُن فِرّكَِك فبٍفٍب نََش َ .دَنشَنِي 2 ْكْن يُوِقٍِي نَشٍٍي ُ م

دَنشَنِيَ، نٍٍي نََش فِرِّككٍَي كُي عٌِس، عَلٌَك ٍع ّ ْبح َش ٍت دَنشَنِيَتْيٍي ِشِل .مَ 3 ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش تّمُي ْشنكٍُي رََب عٌِكنِيٌن، ٍع نُ يّن ْو َ لَنلَنتٍي .كُي
مَرِِف نََش تْنشُمٍَي نُن كَابَنَكٌي رََب ٍع َسابُي رَ، ٍع تَن نَشٍٍي قِندِِش ٍسيدٍ رَ عََل َش مٍَسنِي ّب، عَ َش هِنّن َش ٍق .رَ 4 تَاكٍَي نََش عِتَشُن ْدْش
.قِرِن ندٍٍي نََش ُل يُوِقٍِي َش ّسيِت، ندٍٍي قَن نََش ُل ّشيرٍَي َش .ّسيِت 5 فِرِّككٍَي نُن يُوِقٍِي نُن ٍع َش مَنّفٍي نََش لَن ٍع َش ٍق حَاِش ْدْش
ٍع مَ، ٍع مَن َش ٍع مَْفْن هَن ٍع َش .قََش 6 ثُْل نُن بَرَنَبَِس ٌت نَ كٌلٌن، ٍع نََش ٍع ِف، ٍع ِسَف لـَِكيٌنِ تَاٍي كُي، لِِستِرٍ نُن دٍرٍِب، عَ نُن نَ
َبِلِنِي .ر 7 ٍع نََش ُ ِشبَار قَنِي َكوَندِ ِت .نَا

ٍع ِسفٍَق لِِستِرٍ
8 مِِش ندٍ نُ ْدْشِش لِِستِرٍ، نَمَّت نَن نُ عَ رَ، عَ ِ بَر نَ ِك ّن ُ لَنيُر .كُي عَ مُ نُ َ ْنم عَ ّحرّدٍ هَِل .كٍرٍن 9 عَ نُ عَ تُِل َ مَتِم ثُْل َش مٍَسنِي نَن .نَ

ثُْل نََش عَ َي ِت عَ .رَ عَ نََش عَ ٌت عَ دَنشَنِيَِش عَ َلَن ي ٍق .مَ 10 عَ نََش عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ، ٍكِل،» ِع ِت ِع َسنيٍِي ُشن .نَ عَ نََش كٍِل
كٍرٍن نَ، عَ «.ّحرّ 11 َحمَ ٌت نَ ٌت، ثُْل نَشَن نَبَِش، ٍع نََش عَ قََل لـَِكيٌنِ شُي، َعلٍَي» َ بَر ٍع قَلِن مِشٍِي، ٍع ٌ فٌر وٌن «.تَِف 12 ٍع نََش ِشِل ندٍ
َشُب ٍع ُشن، ٍع بَرَنَبَِس ِشِل نََش َس ٍسيُِس، ثُْل قَن مِّس، هٍرٍ ِ مَ بَر عَ تَن نَن نُ َ يّنم .ْو 13 ٍسيُِس َش سّرّّشدُّب، نَشَن َش َسلِدٍ نُ نَ تَا ٌسدٍ
دّ رَ، نَ نََش َق تُورٍَي نُن قٍُفٍي رَ نَادٍّي ِ بِر َ .ر عَ تَن نُن َحمَ نََش وَ سّرّّش بٍَق ٍع .ّب

14 ّشيرٍَي بَرَنَبَِس نُن ثُْل ٌت نَ كٌلٌن، ٍع نََش ٍع َش ٌسسٍٍي عِبْو، ٍع مَن َق فبٍلٍفبٍٍل َحمَ .رَ 15 ٍع نََش عَ قََل، ٌو» تَن، مُنٍق رَ وٌ ِي ٍق ْموِل
رَبَمَ؟ مِِش نَن مُُش رَ، عَْل وٌ .تَن مُُش قَِش ِشبَارُ قَنِي نَن نَ وٌ .ّب مُُش وٌ سِمَ رَ وٌ َش َب ِي قُقَُق قٍٍي مَ عَلٌَك وٌ َش َ بِر عََل َش َ كِر قْْش
رَ، نَشَن ٌكوٍر نُن بِْش، بَا نُن ٍس بِرِن .دَا 16 تّمُي دَنفِِش عََل عَ ُل ّن ِس بِرِن َش َ بِر ٍع يّّت َكن َش كِرٍَي قْْش .رَ 17 هَِل نَ بِرِن كُي، عَ نُ
ٍق قَنِي َ رَبَم نَشَن قِندِ ٍسيدٍ رَ عَ َش ٍق .رَ تُّن ٍي نُ قَمَ كٍِل ٌكوٍر .مَ َسنسٍِي نُ َ قَنم عَ تّمُي عَلٌَك وٌ َش بٌَل، وٌ مَن َش َ ّسيو وٌ ّ ْبح «.كُي 18 ثُْل
نُن بَرَنَبَِس نََش َكَت ِك قَنِي رَ عَلٌَك ٍع نََش سّرّّش َب ٍع .ّب

19 عَوَ، يُوِقٍِي نََش َق كٍِل عَنتِيِْك نُن .عٌِكنِيٌن ٍع نََش َحمَ كُي عٌِس هَن ٍع نََش ثُْل مَْفْن عَ َش .قََش ٍع نََش مِِن عَ بُُب رَ تَا قَرِ مَ ِ مَ بَر ٍع
تَن ّب عَ َ بَر ّف .قَشَدٍ 20 ْكْن عَِس َبِرٍّي قْشِر ٌت عَ َبِلِن، ر عَ نََش كٍِل، عَ مَن نََش فبِلٍن تَا .كُي

ٍع فبِلٍنٍق عَنتِيِْك سِرَِي بِْش مَ
21 كٍُي ٌت عَِب، ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش ِسَف .دٍرٍِب ٍع ٌت ّف َكوَندِ تِدٍ تَا كُي، مِِش فبٍفٍب نََش قِندِ عَِس َبِرٍّي قْشِر .رَ نَ َشنِب ٍع نََش

فبِلٍن لِِستِرٍ، عٌِكنِيٌن، نُن .عَنتِيِْك 22 ٍع نُ عَِس َبِرٍّي قْشِر َ ِمَنِي .رَل ٍع مَن نُ ٍع ِس رَ ٍع َش َسبَِت َ دَنشَنِي .كُي ٍع نُ عَ قََل، ٌون» ُ م سٌمَ عََل َش
مَنّفَي نِينِ بُن مَ ٌق وٌن َش «.تْوْر 23 ٍع نََش ُكنتِفٍِي ُسفَندِ دَنشَنِيَتْي َحمَ كٍرٍن كٍرٍن مَ .ّب ٍع ٌت ّف َسلِدٍ نُن ُسندٍ، ٍع نََش ٍع تَُش مَرِِف رَ،
ٍع نُ دَنشَنِيَِش نَشَن .مَ 24 عَوَ، ٍع ٌت ثِِسدَِي عِفِرِ، ٍع نََش َق َ .ثَنقِلِي 25 ٍع نََش َكوَندِ ِت ثّرَِف، ٍع نََش ٌ فٌر َ .عَتَلٍي

26 ٍع ٌت كٍِل مّننِ، ٍع نََش بَِك ُكنكُي كُي ِسفٍَق رَ عَنتِيِْك، ٍع نُ تَشُِش عََل َش هِنّن رَ .دّننَّش ٍع نُ َ بَر ّف نَ وَِل بِرِن .نَبَدٍ 27 ٍع ٌت
ٌس، ٍع نََش دَنشَنِيَتْي َحمَ .مَلَن ٍع نََش ٍق بِرِن دّنتّّف َس ٍع ّب عََل نَشَن نَبَِش ٍع َسابُي رَ، نُن عََل َ دَنشَنِي نَادّ رَبِِش ِس فبّتٍّي ّب ِك .نَّش
28 ٍع نُن عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش ُب ٍع ٍ بٌر َ .ر

15
َسلَمُ دَرِ مَلَنِي
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1 مِِش ندٍٍي نَشٍٍي كٍِل يُدََي، ٍع نََش عَ قََل عَِس َبِرٍّي قْشِر ّب، َش» وٌ مُ وٌ ُسننَ عَننَِب مُنَس َش نَامُنِي ِك مَ، وٌ مُ َ ْنم «.ِكِسدٍ 2 ثُْل

نُن بَرَنَبَِس نََش يّنِي ْو شْرْشْي قََل ٍع .ّب ٍع نََش نَّت تٌنٌف ثُْل نُن بَرَنَبَِس نُن مِِش ندٍٍي َش ٍت َسلَمُ دَرِ ّشيرٍَي نُن ُكنتِفٍِي مَشْرِندٍ ِي ٍق .مَ
3 دَنشَنِيَتْي َحمَ نََش ٍع .شّي ٍع دَنفِِش قٍنِسِيَ نُن سَمَرِ رَ تّمُي نَّش، ٍع نََش عَ مٍَسن مّننِكٍَي ّب، مِِش نَشٍٍي كٍلِِش ِس فبّتٍّي مَ، نٍٍي دَنشَنِيَِش ِك
.نَّش ِي مٍَسنِي نََش عَِس َبِرٍّي قْشِر .رَحّلِّشن 4 ٍع ٌت ٌس َسلَمُ، دَرِ دَنشَنِيَتْي َحمَ نُن ّشيرٍَي، نُن ُكنتِفٍِي نََش ٍع .ّسّن رَ عََل نَشَن بِرِن نََب ٍع
َسابُي رَ، ٍع نََش نَ يََب ٍع .ّب 5 عَوَ، ّسِن قَرِ ندٍ نَشٍٍي نُ َ بَر دَنشَنِيَ، ٍع نََش كٍِل، ٍع نُ َق عَ قََل، عَ َ لَنم ّن ِس فبّّت مِشٍِي َش ُسننَ، ٍع َش َ بِر
عَننَِب مُنَس َش سّرِّي قْْش .رَ

6 ّشيرٍَي نُن ُكنتِفٍِي نََش ٍع مَلَن ٍع َش نَ ٍق .مٌَت 7 ٍع ٌت نَ ٍق عِْسنْش ْسنْش، ثِيّرِ نََش كٍِل، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ عَ كٌلٌن
َكِق تّمُي ْشنكٍُي عََل َ بَر ٱ ُسفَندِ وٌ تَِف، عَلٌَك ِس فبّّت مِشٍِي َش ِشبَارُ قَنِي مّ ٱ دّ رَ، ٍع َش َ .دَنشَنِي 8 عَوَ، عََل نَشَن مِِش ٌسندٌنِي كٌلٌن، نَ َ بَر
ٍسيدٍَي رََب ٍع ّب، عَ عَ َشِشِل ّسنِيّنِش ِق ٍع مَ عَْل وٌن .تَن 9 عَ مُ مِِش ٌي رَقَِس عَ بٌوٍر ّب ٍع تَن نُن وٌن تَن تَِف، ِ مَ بَر عَ َ بَر ٍع ٌسندٌنِي
ّسنِيّن رَ َ دَنشَنِي .رَ 10 يَْكِس، مُنٍق رَ وٌ عََل مَتٌمَ؟ وٌ نَ ٌكٍت ْدْشٍق عَِس َبِرٍّي قْشِر ُشن، وٌن بٍنبٍَي نُن وٌن تَن مُ نَشَن َ .ْنم 11 وٌ َش عَ كٌلٌن عَ
وٌن نَِكِسِش مَرِِف عَِس َش هِنّن نَن نَ عَْل ٍع تَن «.قَن

12 َحمَ بِرِن نََش دُندُ، ٍع نََش ٍع تُِل مَِت ثُْل نُن بَرَنَبَِس َ .ر ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش عَ تَِف رََب بٌوٍرٍي ّب عََل كَابَنَكٌي نُن تْنشُمٍَي نَشٍٍي بِرِن نََب
ٍع َسابُي رَ ِس فبّتٍّي .تَِف 13 ٍع ٌت ّف يّندٍ، ْو يَِك نََش يّنِي ْو تٌنٌف، عَ نَّش، 14 ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ وٌ تُِل مَِت ٱ .نَ ِسمْن َ بَر عَ يََب عََل مِشٍِي
مَ ُسفَندِ ِك نَّش سٍِي َي مَ، عَ ِشِل سَمَ نَشٍٍي ُشن .مَ 15 نَمِْحنمٍّي بِرِن َش مٍَسنِي لَنِش نَ نَن .مَ عَ ّسبِّش،
16 نَ› َشنِب ٱ قَمَ ّن
َ دَوُد َش بَنِش بِرَِش .رَكٍلِدٍ
ٱ نَ ٍ يِر َكنَشٍِي َ رَقَلَم ّن،
ٱ نَ َ رَكٍلِم ّن،
17 عَلٌَك مِِش نَشٍٍي لُِش ٍع َش ْن مَرِِف قٍندٍ،
ِس فبّّت نَشٍٍي بِرِن مَ قِندِ ٱ فٍب .رَ
18 مَرِِف َش مٍَسنِي نَن نَ ِك،
نَشَن ِي ٍق كٌلٌن َكِب عَ قّْل،
نَشَن ِي ٍق بِرِن «‹.مَ نَفِرِ

19 َن» نَ عَ رَ، عَ مُ َ لَنم عَ َش قِندِ ٍق شْرْشْي رَ ِس فبّتٍّي ّب نَشٍٍي مَ وَ بِرٍَق عََل قْْش .رَ 20 ْكْن وٌن َش بَتَاّش ّسّب ٍع مَ، ٍع نََش سٍٍي دٌن
نَشٍٍي بَِش سّرّّش رَ ُكٍيٍي .ّب ٍع مَن َش َب يّّن مَ، عَ نُن ٍع نََش ُسٍب يُقَِش دٌن، ٍع مَن نََش وُِل .مِن 21 ِ مَ بَر َكِب وٌن بٍنبٍَي َش وََشِت،
مِشٍِي نَ تَا بِرِن كُي، نَشٍٍي عَننَِب مُنَس َش سّرِّي َ شَرَنم َسلِدٍٍي كُي مَلَُب «.لْشْي

22 عَوَ، ّشيرٍَي نُن ُكنتِفٍِي نُن دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن نََش لَن عَ مَ ٍع َش مِِش ندٍٍي شّي عَنتِيِْك، نَشٍٍي ثُْل نُن بَرَنَبَِس َ .مَتِم ٍع نََش َ ِس يُد نَشَن
ِشِل َ َسَب، بَر نُن ِسلَِس ُسفَندِ، شّّم بِنٍيٍي نفَشَكٍرٍنِيٍي َي .مَ 23 ٍع نََش بَتَاّش كٍرٍن ٌس ٍع ِي رَ نَشَن ّسبِّش، ّشيَرٍي» نُن ُكنتِفٍِي، نَشٍٍي لَنِش وٌ
نفَشَكٍرٍنِيٍي مَ، َكتَرَِب وٌن نفَشَكٍرٍنِيٍي مَ ِس فبّتٍّي َي مَ، نَشٍٍي نَ عَنتِيِْك، سِرَِي، نُن ِسلِِس، مُُش َ بَر وٌ .ّشيُب 24 مُُش َ بَر عَ مّ عَ مِِش ندٍٍي
نَشٍٍي كٍلِِش مُُش َي مَ، مُُش مُ ُحنفُي َسِش نَشٍٍي مَ، عَ نٍٍي َ بَر وٌ رَْكنتْقِِل ٍع َش يّنِي ْو َ .ر ٍع َ بَر وٌ ّ ْبح «.عُِق

25 َن» نَ عَ رَ، مُُش َ بَر لَن عَ مَ مُُش َش ّشيرٍَي شّي وٌ مَ، َس ثُْل نُن بَرَنَبَِس قَرِ، مُُش َشنُنتٍنيٍِي، 26 نَشٍٍي َ بَر مّي ٍع نِي رَ وٌن مَرِِف عَِس
َش ٍق رَ، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش 27 مُُش َ بَر َ ِس يُد نُن ِسلَِس قَن شّي، نَشٍٍي ِي قٍٍي تَِف َ رَبَم وٌ .ّب 28 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُن مُُش تَن َ بَر
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لَن عَ مَ مُُش نََش ٌكٍت فبّّت ْدْش وٌ ُشن ٌق نَشَن .دََش 29 عَ تَن نَن ِي ِك؛ وٌ نََش ُسٍب دٌن نَشَن بَِش سّرّّش رَ ُكٍيٍي ّب، نُن ُسٍب يُقَشٍِي،
وٌ نََش وُِل قَن .مِن وٌ مَن نََش يّّن قَن .نََب وٌ لَن وٌ َش فبِلٍن ِي ٍق بِرِن قْْش .رَ وٌ ُ «.َسلَم

30 عَوَ، ٍع ٌت َ بَر ٍع ُحنُف َحمَ مَ، ٍع نََش ِسَف عَنتِيِْك، ٍع نََش َس بَتَاّش ٌس دَنشَنِيَتْي َحمَ ِي .رَ 31 نفَشَكٍرٍنِيٍي ٌت عَ شَرَن، ٍع نََش
حّلِّشن، ٍع نََش َ ِمَنِي .ل 32 َ ِس يُد نُن ِسلَِس، نَشٍٍي يَِت نُ قِندِِش نَمِْحنمٍّي رَ، ٍع نََش ٍع َكوَندِ، ٍع نُ ٍع َ ِمَنِي رَل يّن ْو وُيَِش .رَ 33 وََشِت ندٍ ٌت
دَنِف، ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي نََش ٍع ّبحِن ْبحَّس كُي فبِلٍنٍق ٍع ّشيمٍَي .مَ 34 ْكْن ِسلَِس تَن نََش ُل .نَا 35 ثُْل نُن بَرَنَبَِس نََش ُل عَنتِيِْك، ٍع نُن ٍع بٌوٍر
وُيَِش ٍع نُ َق مِشٍِي شَرَن، ٍع مَن نُ مَرِِف َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندِ .ِت

ثُْل نُن بَرَنَبَِس قَتَنٍق
36 لْشْي ندٍٍي ٌت دَنِف، ثُْل نََش عَ قََل بَرَنَبَِس ّب، ٌون» َش فبِلٍن تَا بِرِن كُي وٌن مَرِِف َش مٍَسنِي َكوَندِِش دّننَّش، وٌن َش عَ مٌَت وٌن

نفَشَكٍرٍنِيٍي دَنشَنِيَتْيٍي نَ ِك نَّش «.نَا 37 بَرَنَبَِس نُ مَ وَ َ يَي قَن َشنِنٍق، نَشَن ِشِل .مَرَِك 38 ْكْن ثُْل نََش عَ قََل عَ مُ لَن ٍع َش مِِش َشنِن ٍع ُشن
مَ نَشَن كٍِل ٍع ُشن مَ ثَنقِلِيَ، عَ مُ تِن بِرَدٍ ٍع قْْش رَ ٍع َش وَِل .كُي 39 نَ لَنتَرٍَي نََش شْرْْش هَن عَ نََش قِندِ قَتَنِي .رَ بَرَنَبَِس نََش مَرَِك تٌنٌف،
ٍع نََش بَِك ُكنكُي كُي ِسفٍَق رَ ِسثِرِ سُرِ .مَ 40 ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي ٌت ٍع تَُش مَرِِف َش هِنّن رَ، ثُْل نََش ِسلَِس تٌنٌف، ٍع نََش ِسَف 41 سِرَِي نُن
ِسلِِس بْشٍِي مَ، ٍع دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َ ِمَنِي .رَل

16
تِمٌٍت بِرٍَق ثُْل نُن ِسلَِس قْْش رَ

1 ثُْل نََش ِسَف دٍرٍِب نُن .لِِستِرٍ عَِس َبِرّ قْشِر ندٍ نُ نَ، عَ ِشِل .تِمٌٍت يُوِِق فِّن دَنشَنِيَتْي ندٍ َش دِ نَن نُ عَ .رَ عَ بََب فِرّكَِك نَن نُ عَ .رَ
2 لِِستِرٍ نُن عٌِكنِيٌن نفَشَكٍرٍنِيٍي نُ عَ ِشِل قَنِي َ .قَلَم 3 ثُْل ٌت وَ عَ َشنِنٍق عَ ُشن، عَ نََش عَ ُسننَ يُوِقٍِي َش ٍق رَ نَشٍٍي نُ نَ مّننِ، ِ مَ بَر بِرِن نُ عَ كٌلٌن
عَ بََب فِرّكَِك نَ عَ .رَ

4 ٍع نََش ّشيرٍَي نُن عَِس َبِرٍّي قْشِر ُكنتِِف نَشٍٍي نُ نَ َسلَمُ، دَرِ ٍع نََش نٍٍي َش نَّت مٍَسن دَنشَنِيَتْيٍي ّب نَ تَاٍي كُي، ٍع َش عَ .رَبَُت
5 دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َش َ دَنشَنِي ّسنّب ُشن نُ مَسَمَ، دَنشَنِيَتْي ْكنِت قَن ُشن نُ مََس لْْش ٌي .لْْش

ثُْل لَامَتُنِي تٌٍق ٌيَِس تِر
6 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌت مُ تِن ٍع َش َكوَندِ ِت عَِس بِْش مَ، ٍع نََش َ قِرِفِي نُن فَلَِت بِْش .عِفِرِ 7 ٍع ٌت ّ مَكْر مِِس بِْش رَ، ٍع نََش وَ ٌسٍق

بِتِنِيَ، ْكْن عَِس َشِشِل مُ تِن ٍع َش ِسَف .نَا 8 عَوَ، ٍع نََش مِِس عِفِرِ، ٍع نََش ٌ فٌر ٌيَِس .تِر 9 كْي رَ، ثُْل نََش لَامَتُنِي .ٌت مٍَسدٌنَك ندٍ نََش
كٍِل، عَ َق عَ مَشَندِ، َق» مٍَسدٌن بِْش مَ، ِع َش َق مُُش «.مَِل 10 ثُْل لَامَتُنِي ٌت َشنِب، مُُش نََش َل عَ رَ عَ مَرِِف َ بَر مُُش ِشِل ُ ِشبَار قَنِي
َكوَندٍِق رَ .نَا مُُش نََش َكَت ِسفٍَق رَ مٍَسدٌن كٍرٍن .نَ

ِ لِد ُشنشٍَق ٍي ْشورَ
11 مُُش ٌت كٍِل ٌيَِس، تِر مُُش نََش بَِك ُكنكُي كُي، مُُش نََش مُُش َي رَقِندِ َ ِس سَمٌتِر مَ كٍرٍن .نَ نَ كٍُي عَِب، مُُش نََش ِت .نٍيَثٌِل

12 مُُش ٌت كٍِل نَا، مُُش نََش ِسَف قِلِِث، مٍَسدٌن تَا .ِسنٍف ٍع نُ نَ مَكٍَي ْر َش مَنّفَي نَن بُن .مَ مُُش نََش َسشَنِي رَدَنِف نَ تَا .كُي
13 مَلَُب لْشْي، مُُش نََش ِسَف تَا قَرِ مَ شُرٍ دّ رَ، مُُش دّننَّش َمحْشُن َسلِدٍ .رَ مُُش ٌت ْدْش، مُُش نََش يّن ْو فِنٍّي رَ نَشٍٍي نُ مَلَنِش .نَا

14 فِّن ندٍ نُ نَ ٍع َي مَ نَشَن ِشِل لِدِ، ّ فَر دُِف .مَِت َ ِيَتِرٍك ت نَن نُ عَ .رَ عَ فَاُش عََل َي .رَ عَ ٌت عَ تُِل مَِت، مَرِِف نََش عَ ّ ْبح رَِب عَلٌَك ثُْل
نَشَن َ قَلَم عَ َش ٌس عَ َشِشِل .مَ 15 عَ ٌت عَ ُشنَش ٍي ْشورَ، عَ نُن عَ َش دٍنبَيَ، عَ نََش مُُش مَيَندِ، َش» وٌ َس لَِش عَ رَ ٱ َ بَر َ دَنشَنِي مَرِِف
مَ، وٌ َق ُل ٱ َ م بَنِش كُي ِي «.َسشَنِي عَ نََش مُُش كَرََشن مَيَندِ .رَ

ٍع نَ فٍيِل كُي قِلِِث
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16 مُُش ٌت نُ ِسفَمَ َسلِدٍ، ٌكنِي فِّن ندٍ نََش َق مُُش َي .رَ ِحنّن َكنِي نَن نُ عَ رَ، ِحنّن نَشَن ِشِل تِّن، نَشَن ٍس َ .مَتٌم نَ فِّن نُ نَاقُِل

ُشنفٍب سٌمَ رَ عَ َكنيٍِي .مَ 17 عَ نََش ٌس بِرٍَق مُُش قْْش رَ، ثُْل نُن مُُش .تَن عَ نُ ْسنشْي رٍَت، ِي» مِشٍِي عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش ٌكنيٍِي
نَن ٍع .رَ ٍع وٌ تٍِق ِكِس َ كِر نَن ْشن «.مَ 18 عَ نََش نَ رََب ِش .وُيَِش ثُْل ٌت ْشْن، عَ نََش عَ َي رَقِندِ، عَ نََش عَ قََل ِحنّن ّب، ٱ» َ بَر ِع يَمَرِ
عَِس ِشِل رَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، فبِلٍن ِي فِّن قْْش «.رَ ِحنّن نََش فبِلٍن عَ قْْش رَ كٍرٍن .نَ

19 نَ ٌكنِي فِّن َكنيٍِي ٌت عَ ٌت ٍع َش فٍينِ َ بَر َكَن، ٍع نََش ثُْل نُن ِسلَِس .ُسُش ٍع نََش ٍع َشنِن ِكيتِسٍَي ٍ .يِر 20 ٍع نََش ٍع دّنتّّف ِكيتِسٍَي
ّب، ٍع نَّش، ِي» مِشٍِي نَن وٌن مَ تَا َي .عِسٌٍق 21 يُوِِق نَن ٍع رَ نَشٍٍي نَامُنيٍِي َش ٍق َ مٍَسنم وٌن مُ تِنِش نَشٍٍي رَ، وٌن تَن «.مَكٍَي ْر 22 َحمَ قَن
نََش كٍِل ٍع رَ، نُن .ِكيتِسٍَي ٍع نََش ٍع مٌَكيّن، ٍع نََش يَامَرِ ِق ٍع َش ٍع بْنْب لُشُِسنِي .رَ 23 ٍع ٌت ّف ٍع بْنبْدٍ، ٍع نََش ٍع وٌِل فٍيِل .كُي ٍع
نََش ْكِسبِِل يَمَرِ عَ َش ٍع َكنَت عَ قَنِي .رَ 24 نَ ْكِسبِِل ٌت نَ يَامَرِ ْسْت، عَ نََش ثُْل نُن ِسلَِس َس فٍيِل كُي، عَ يْلْنْشنيٍِي َس ٍع .مَ 25 كْي
تَِف ٌت عَ ِل، ثُْل نُن ِسلَِس نُ عََل مَشَندٍِق، ٍع نُ عََل مَتْْشٍق بّيِت .رَ فٍيلِمَنٍِي نُ ٍع شُي .مِّش 26 بِْش نََش سّرّن كٍرٍن نَ، فٍيِل َسنبُنِي نََش
عَ .مََش رَ نَ تّمُي كٍرٍنِي كُي، نَادّ بِرِن نََش .رَِب فٍيلِمَنٍِي بِرِن َش يْلْنْشنيٍِي نََش .مَبٌلٌن 27 ْكِسبِِل نََش .ُشُن عَ ٌت فٍيِل نَادٍّي ٌت ٍع رَبِِش، عَ
نََش عَ َش َسنتِّدفّمَ بّندُن عَ تّي عَ َش عَ يّّت قََش، عَ ْحْش عَ مَ عَ فٍيلِمَنٍِي نُ َ بَر ٍع .ِف

28 ْكْن ثُْل نََش ْسنْش عَ شُي عِتٍِش رَ، ِع» نََش ٍق ْشّن َ نِي ِع يّّت رَ، مُُش بِرِن نَ «.ٍب 29 عَوَ، ْكِسبِِل ٌت ّت مَِشِل، عَ نََش ٌس
.مَقُرٍن عَ نََش عَ ِشنِب ِسن ثُْل نُن ِسلَِس بُن مَ، عَ َ .سّرّنم 30 عَ نََش ٍع مِِن، رَ عَ ٍع مَشْرِن، َمِرِفٍي،» عَ َ لَنم ٱ َش مُنٍس رََب عَلٌَك ٱ َش
«ِكِس؟ 31 ثُْل نُن ِسلَِس نََش عَ يَاِب، ِع» َش َ دَنشَنِي مَرِِف عَِس .مَ نَ نَن عَ َ تٌم ِع ِكسِمَ، ِع تَن نُن ِع َش «.دٍنبَيَ 32 ٍع نََش مَرِِف َش
يّنِي ْو مٍَسن عَ ّب عَ نُن عَ َش .مِشٍِي 33 عَ نََش ٍع َشنِن عَ ُشن مَ كٍرٍن نَ كْي كُي، عَ نََش ٍع َش قٍِي يٍَي .َش نَ وََشِت يَِت عَ نََش ُشنَش ٍي
ْشورَ، عَ تَن نُن عَ َش مِِش .بِرِن 34 عَ نََش ٍع يِفَِي عَ َش بَنِش كُي، عَ مَن َق دٌنٍس ِق ٍع .مَ عَ نََش حّلِّشن عَ قَنِي رَ، عَ نُن عَ َش دٍنبَيَ
بِرِن ِ مَ بَر ٍع َ بَر َ دَنشَنِي عََل .مَ

35 كٍُي ٌت عَِب، ِكيتِسٍَي نََش ْسورٍِي شّي ٍع َش َس عَ قََل ْكِسبِِل ّب عَ َش نَ مِشٍِي .رَبٌٌل 36 ْكِسبِِل نََش عَ قََل ثُْل ّب، ِكيِتَسٍي» َ بَر
َ ّشير ِت عَ وٌ َش .رَّبحِن عَوَ، يَْكِس وٌ مِِن، وٌ َش ِسَف ْبحَّس «.كُي 37 ْكْن ثُْل نََش عَ قََل ْسورٍِي ّب، ُمُش» تَن نَشٍٍي قِندِِش مَكٍَي ْر رَ،
ٍع َ بَر مُُش َس فٍيِل ٍع مُ مُُش .مَِكيِت ٍع نََش مُُش َس فٍيِل، يَْكِس ٍع مَ وَ مُُش مِنٍِق رَ فُندٌ رَ؟ نَ مُ َ لَنم ٌ !قٍو ٍع يّّت يَِت نَن قَمَ مُُش ٌلٌدٍ َب «.ر
38 ْسورٍِي نََش ِي يّنيٍِي ْو رَفبِلٍن ِكيتِسٍَي .مَ ٍع ٌت عَ مّ عَ مَكٍَي ْر نَن ٍع رَ، ٍع نََش .فَاُش 39 ٍع نََش َق ٍع مَيَندِ، ٍع ٍع .رَبٌٌل ٍع قَن نََش ٍع
مَشَندِ عَ ٍع َش كٍِل نَ .تَا

40 ٍع ٌت مِِن فٍيِل كُي، ٍع نََش ٌس لِدِ .ْشنِي ٍع ٌت َ بَر ّف ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي ِمَنِيَدٍ، رَل ٍع نََش .ِسَف
17

ٍع ِسفٍَق تّسَلٌنِِك
1 ثُْل نُن ِسلَِس ٌت دَنِف عَنقِثٌِل نُن َ عَثٌلٌنِي رَ، ٍع نََش ٌس تّسَلٌنِِك تَا كُي، يُوِقٍِي َش َسلِدٍ ندٍ نُ نَ .دّننَّش 2 ثُْل نََش ٌس نَا عَْل عَ دَرِِش

نَشَن .نَ مَلَُب لْشْي ِش َسشَن بُن مَ، ٍع نُن ثُْل نََش َابُي كِت َش ٍق .قََل 3 عَ نُ عَ تَِف رََب ٍع ّب عَ عَ َ لَنم عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش تْوْر
ِك نَّش، عَ مَن َش كٍِل قَّش .مَ عَ نََش عَ قََل، ِعَس،» ٱ نَشَن مَ ٍق قَلٍَق وٌ ّب ِي ِك، عَ تَن نَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش «.رَ 4 ندٍٍي نََش
َل عَ رَ ٍع َي .مَ ٍع نََش َ بِر ثُْل نُن ِسلَِس قْْش .رَ فِرّكَِك فبٍفٍب قَن نَشٍٍي نُ فَاُشِش عََل َي رَ، نٍٍي قَن نََش َل عَ رَ، ٍع نُن فِّن هَفِّف .فبٍفٍب
5 ْكْن يُوِِق تْونِّش ندٍٍي نََش مِِش حَاِش ندٍٍي تٌنٌف ٍع َش َحمَ َي عٌِس تَا .كُي ٍع نََش ِسَف يَسٌن ْشنِي ثُْل نُن ِسلَِس قٍندٍ عَلٌَك ٍع َش ٍع
َشنِن ِكيتِسٍَي ْشن .مَ 6 ٍع ٌت مُ ٍع ٌت، ٍع نََش يَسٌن نُن عَ نفَشَكٍرٍنِيٍي ندٍٍي مَبّندُن نَ تَا ِكيتِسٍَي ٍ .يِر ٍع نُ ْسنشْي رٍَت، ٍع نَّش، ِي» مِشٍِي
نَشٍٍي َ دُِنح عِقُمَ، ٍع َ بَر َق ٍب .قَن يَسٌن َ بَر ٍع .يِفَِي 7 ٍع بِرِن مََك ْر مَنّف َش يّنِي ْو نَن فبٍٍسن بَمَ، ٍع مَن عَ َ قَلَم عَ مَنّف فبّّت ندٍ نَ نَشَن ِشِل
«.عَِس 8 ٍع نََش َحمَ نُن ِكيتِسٍَي ّ ْبح رٍَت نَ يّنيٍِي ْو .رَ 9 ٍينُن ب ٍع َش يَسٌن نُن عَ بٌوٍرٍي ّبحِن، ٌق ٍع ٌت ْكبِرِ .َب
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ٍع ِسفٍَق بٍيرٍ تَا

10 نَ كْي رَ، ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي نََش ثُْل نُن ِسلَِس ِسَف رَ بٍيرٍ .تَا ٍع ٌت ٌس نَا، ٍع نََش ٌس يُوِقٍِي َش َسلِدٍ .كُي 11 نَ يُوِقٍِي َشِشِل نُ مَتِنٍس دَنِف
تّسَلٌنِِككٍَي .رَ ٍع َحن فبََت ّن نَ مٍَسنِي كٌلٌندٍ، ٍع مَن َابُي كِت كُي مٌَت لْْش ٌي لْْش عَلٌَك ٍع َش عَ كٌلٌن ٍع نَشَن َ قَلَم ٍع ّب َش نْندِ يَِت نَن عَ .رَ
12 يُوِِق وُيَِش نََش َ دَنشَنِي ٍع َي مَ، نُن فِرّكَِك فِّن ٌبٌّن فٌر وُيَِش، نُن شّّم .وُيَِش

13 ْكْن يُوِقٍِي تّسَلٌنِِككٍَي ٌت عَ كٌلٌن عَ ثُْل نَ عََل َش يّنِي ْو َكوَندٍِق بٍيرٍ تَا قَن، ٍع نََش َق نَا، ٍع َق َحمَ َي .عٌِس 14 عَوَ، دَنشَنِيَتْيٍي نََش
ثُْل تٌنٌف كٍرٍن نَ، ٍع نََش ِسَف عَ رَ بَا ّق مَ، ْكْن ِسلَِس نُن تِمٌٍت نََش ُل بٍيرٍ .تَا 15 نَشٍٍي ثُْل مَِت، ٍع نََش ِسَف عَ رَ هَن .عَتّن نَ َشنِب ٍع
نََش فبِلٍن ٍع ُحنفُي رَ ِسلَِس نُن تِمٌٍت ْشن مَ، ٍع َش ثُْل ِل ِسننَنِي مَ .عَتّن

ثُْل َكوَندِ تٍِق عَتّن
16 ثُْل نُ ِسلَِس نُن تِمٌٍت مَمٍّق .عَتّن عَ ّ ْبح نََش َمحَاُش عَ رَ نَ تَا َش ُكٍيٍي َش ٍق .رَ 17 نَ كُي، عَ نََش دّ َ مَسَر ٍع نُن يُوِقٍِي رَ، عَ نُن مِشٍِي

نَشٍٍي فَاُشِش عََل َي رَ َسلِدٍ .كُي عَ مَن نََش يّن ْو مِشٍِي رَ عَ َ نَرَلَنم نَشٍٍي َ ر مَلَن ٍ يِر تَا كُي لْْش ٌي .لْْش 18 ِ عٍثِكُر نُن ِستٌيِِس َ ْمشٍْي كَر نََش ٌس
يّنٍق ْو ثُْل رَ، ٍع نُ عَ قََل، ِي» يّنَل ْو مُنٍس «قَلٍَق؟ ندٍٍي ٌت ثُْل شُي مّ عَ عَِس َش ِشبَارُ مٍَسنمَ، عَ مَن نُ َق مَرَكٍِل قٍٍي قَلٍَق، ٍع نَّش، َع»

لُِش ّن عَْل عَ عََل فبّتٍّي نَن مَ قٍٍي َ «.قَلَم
19 عَوَ، ٍع نََش عَ تٌنٌف، ٍع نََش ِسَف عَ رَ يٌثٌَف عَرٍ مَلَن يِرٍ، ٍع نََش عَ مَشْرِن، ِي» لْننِ نّيّن ِع نَشَن مٍَسنمَ، مُُش َ ْنم عَ كٌلٌندٍ دِ؟ 20 ِ مَ بَر

مُُش ٍق نّيّن نَن مٍّق ِي ِك، مُُش مَ وَ نَ قَسَرِ نَن «.كٌلٌنٍق 21 عَتّنكٍَي نُن ْشحٍّي نَشٍٍي َسبَتِِش عَتّن، ٍع نُ دَرِِش ٍع تُِل مَتٍِق رَ يّن ْو نّيّن َ ر نَشٍٍي
َ .مٍَسنم

22 ثُْل نََش ِت يٌثٌَف عَرٍ تَِف، عَ نََش عَ قََل، َعتّنكٍَي،» ٱ َ بَر عَ ٌت دِينّلٍَي يَِت يَِت نَن وٌ .رَ 23 ٱ َ بَر سٍٍي ٌت وٌ نَشٍٍي َ .بَتُم ٱ مَن َ بَر سّرّّشبَدٍ ندٍ
ٌت، عَ ّسبِّش نَشَن مَ، عََل‹ نَشَن مُ ‹!كٌلٌنِش وٌ نَشَن بَتُمَ، عَ َق ُل وٌ مُ عَ كٌلٌن، ٱ نَ نَن مَ ٍق مٍَسنٍق وٌ .ّب 24 عََل نَشَن َ دُِنح دَاِش، عَ نُن
ٍس نَشَن بِرِن نَ عَ كُي، عَ تَن نَشَن ٌكوٍر نُن بِْش مَرِِف رَ، عَ مُ َسبَتِِش بَنِش كُي مِِش بّلّّش نَشَن .نَقَلَِش 25 عَ هَِي مُ نَ سٍٍي مَ مَ عَدَ نَشَن
َ َشنِنم عَ ْشن .مَ عَ تَن نَن َلٌي ب نُن ّحنِف نُن ٍس بِرِن قِمَ مِِش .مَ 26 عَ تَن نَن عَ َ نِي مِِش بِرِن َش مِِن بٍنَب كٍرٍن .قٍَت عَ نََش ٍع َسبَِت رَ بِْش
بِرِن .مَ عَ مَن نََش ٍع َش وََشِت نُن ٍع لُدٍ نَانِنيٍِي َس، 27 عَلٌَك ٍع َش عََل قٍن، ٍع َش َكَت عَ كٌلٌندٍ، هَِل عَ ٌت مُ َ مَكُي وٌن .نَ 28 وٌ َش
لْننِلٍَي يَِت قَن َ بَر عَ قََل، وٌن› َلٌِش ب عَ تَن ّن، وٌن ٍق بِرِن َ نَبَم عَ تَن نَن َسابُي رَ، نُن وٌن مِنِِش عَ تَن .ّن عَ بْنسْي نَن وٌن ‹.نَ 29 َ عَو َش وٌن
كٍلِِش عَ بْنسْي ّن، عَ مُ َ لَنم وٌن َش عَ َمحْشُن عَ عََل مَنِيَِش ّشيمَ، فبٍِت، َش نَ مُ فّّم نَن نَ، مِِش بّلّّش نَشَن ٌسلِِش ٍع َشِشِل .رَ 30 عََل مُ
نُ نَ ٍق كٌلٌنتَرٍَي تّمُي مَتٌِش، ْكْن يَْكِس عَ َ بَر عَ قََل مِِش بِرِن ّب، يِرٍ بِرِن، ٍع َش تُوِب، 31 ِ مَ بَر عَ َ بَر لْشْي كٍرٍن ُسفَندِ، عَ قَمَ َ دُِنح مَِكيتِدٍ
نَشَن مَ تِنِشنِي رَ، مِِش ندٍ َسابُي رَ عَ َ بَر عَ رَفِرِ نَشَن .مَ عَ َ بَر نَ َكنِي مَتْنشُمَِش رَكٍِل قَشَمِشٍِي َي «.مَ 32 ٍع ٌت ِي ٍق مّ، َق عَ قََل مِِش َ كٍلِم
قَّش مَ، ندٍٍي نََش ٌس عَ .مَيٍلٍٍق ندٍٍي نََش عَ قََل، ُمُش» قَمَ مُُش تُِل مَتِدٍ ِع رَ لْشْي «.فبّّت 33 عَوَ، ثُْل نََش مِِن ٍع َي .مَ 34 ندٍٍي نََش ُل
عَ مَبِرِ رَ، ٍع نََش دَنشَنِيَ، عَْل دٍنِسِيٌ، نَشَن نُ نَ يٌثٌَف عَرٍ مِشٍِي َي مَ، نُن فِّن ندٍ نَشَن ِشِل ِس، مَرِ دَ ٍع نُن مِِش فبّتٍّي .رَ

18
ٍع ِسفٍَق كٌرِنِت

1 نَ َشنِب، ثُْل نََش كٍِل عَتّن، عَ نََش ِسَف .كٌرِنِت 2 عَ نََش يُوِِق كٍرٍن ِل نَا، عَ ِشِل عَكَِل، ثٌنتَُك نَن عَ .رَ عَ نُ بَِش قَدٍ كٍِل عِتَِل عَ نُن
عَ َش فِّن ِ ِسَل، ثِر ِ مَ بَر كِلْدِ نُ َ بَر يُوِِق بِرِن ِ يَامَر ٍع َش مِِن .مَ ْر ثُْل نََش َكُق ٍع مَ، 3 ِ مَ بَر ٍع نُ وَِل كٍرٍن نَن نَبَمَ، ِ كِر بَنِش .رَقَلٍَق عَ نََش ُل
ٍع ْشنِي، ٍع نُ وَِل .نَا 4 ثُْل نُ َ يّنم ْو َسلِدٍ كُي مَلَُب لْشْي .بِرِن عَ نُ يُوِقٍِي نُن فِرِّككٍَي َ .رَدَنشَنِي 5 ِسلَِس نُن تِمٌٍت ٌت ٌس، كٍِل مٍَسدٌن، ثُْل نََش
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عَ يّّت ِق َكوَندِ رَبٍَق فبَنسَن .مَ عَ نُ عَ قََل يُوِقٍِي ّب عَ عَِس نَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش .رَ 6 ْكْن يُوِقٍِي ٌت نَ مَتَندِ ٌكنِب رَ، ثُْل نََش عَ َش
َ دٌنم عٌِكنٌكن تْنشُمَ رَ، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، َش» وٌ لْي، وٌ تَن نَن قِْش نَ نَ .رَ ٱ تَن َ بَر نَ ٌكٍت َب ٱ .ُشن يَْكِس ٱ ِسفَمَ ّن ِس فبّتٍّي «.مَ

7 عَ ٌت كٍِل نَا، عَ نََش ٌس مِِش ندٍ ْشنِي، عَ َكنِي ِشِل تِِت يُسُُت، عَ فَاُش عََل َي .رَ عَ َش بَنِش نُ نَ َسلِدٍ ّق .مَ 8 نَ تّمُي، ِ ِسُث كِر
َسلِدٍ ُشنمَِت نََش َ دَنشَنِي مَرِِف مَ عَ نُن عَ َش دٍنبَيَ .بِرِن كٌرِنتِكٍَي وُيَِش نَشٍٍي نُ ثُْل شُي مِّش، ٍع قَن نََش دَنشَنِيَ، ٍع نََش ٍع ُشنَش ٍي .ْشورَ

9 مَرِِف نََش عَ قََل ثُْل ّب لَامَتُنِي رَ كْي كُي، ِع» نََش فَاُش !مُُك يّن !ْو ِع نََش دُندُ، 10 ِ مَ بَر ٱ نَ ِع قْْش .رَ مِِش ٌي بّلّّش مُ ِع َ لِم عَ
َش ٍق حَاِش رََب ِع رَ، ِ مَ بَر مِِش فبٍفٍب نَ ٱ ّب ِي تَا «.كُي 11 ثُْل نََش ُل نَا ّح كٍرٍن كٍِك .ٍسننِ عَ نُ كٌرِنتِكٍَي شَرَن عََل َش مٍَسنِي .رَ

12 فَلِيٌن ٌت نُ نَ عَكَِي مَنّف رَ، يُوِقٍِي نََش َ يَنقَنتٍي شِرِ ثُْل ُشن، ٍع نََش عَ َشنِن ِكيتِسٍَي ٍ .يِر 13 ٍع نََش عَ قََل، ِي» دِ نَن مِشٍِي كُي عِسٌمَ ٍع
َش عََل بَُت ِك فبّّت نَشَن مُ سّرِّي ِك «.رَ 14 ثُْل ٌت يّن ْو قْْل، فَلِيٌن نََش عَ قََل يُوِقٍِي ّب، َش» عَ َس ِل تِنِشنتَرٍَي نَ عَ رَ، َش نَ مُ عَ رَ وَِل
ٌكِب ندٍ، ٱ ٱ تُِل َ مَتِم ّن وٌ رَ نُ، 15 ْكْن َش عَ َس ِل بٌوٍر مَتَندِ نَ عَ رَ يّنِي ْو مَ، َش نَ مُ عَ رَ ِشلٍِي مَ، عَ نُن وٌ َش سّرِّي مَ، نَ نَ وٌ تَن نَن
.مَ ٱ ُ م مَ وَ قِندٍِق نَ ٍق َ مَِكيتِم «.رَ 16 نَ كُي، عَ نََش ٍع كٍرِ ِكيِت بَنِش .كُي 17 َحمَ نََش َسلِدٍ ُشنمَِت ٌسِستٍنٍ ُسُش، ٍع عَ بْنْب ِكيِت بَنِش
تَندٍ مَ، ْكْن فَلِيٌن مُ ٍع .هَنَس

ٍع فبِلٍنٍق عَنتِيِْك
18 ثُْل ٌت ُب كٌرِنِت ِك قَنِي رَ، عَ نََش كٍِل عَ نفَشَكٍرٍنِيٍي ُشن .مَ عَ نََش بَِك ُكنكُي كُي عَ نُن ِ ِسَل ثِر نُن عَكَِل، ٍع ِسَف .سِرَِي عَ نََش عَ

ُشنِي ِب ٍسنشٍرٍَي، ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر لَايِدِ تٌنٌف عََل .ّب 19 ٍع ٌت ٌس عٍّقّس، ثُْل نََش عَ بٌوٍرٍي ّحرّ ُل .نَا عَ نََش ٌس َسلِدٍ كُي، ٍع نُن يُوِقٍِي نََش
.سُمُن 20 ٍع نََش عَ مَيَندِ عَ َش ُب نَا، 21 ْكْن نَ مُ عَ ُشنِي .ُسُش عَ نََش عَ ُحنُف ٍع .مَ عَ نَّش، ٌق» ٱ َش َس َسِل َسلَمُ دَرِ .ّن َش عََل
تِن، ٱ مَن قَمَ وٌ «.ْشنِي 22 عَوَ، عَ نََش بَِك ُكنكُي كُي، عَ كٍِل عٍّقّس، عَ ِسَف .ٍسسَرٍ عَ ٌت ّف دَنشَنِيَتْي َحمَ ّشيبُدٍ، عَ نََش ٌ فٌر .عَنتِيِْك

ثُْل َش ِيَاِس ب َسشَن ندٍ
23 ثُْل ٌت َ بَر َسشَنِي رَدَنِف عَنتِيِْك، عَ نََش َ كِر تٌنٌف، عَ نََش فَلَِت نُن َ قِرِفِي بِْش بِرِن عَِس، عَ نُ عَِس َبِرٍّي قْشِر َ ِمَنِي .رَل
24 عَثٌلٌِس، يُوِِق ندٍ نَشَن بَرِِش عَلٍسَندٍِر، عَ نََش عٍّقّس .ِل عَ نُ قََت يّندٍ، ْو عَ َابُي كِت قَن .كٌلٌن 25 عَ نُ شَرَنِش مَرِِف َش كِرََي .رَ عَ

نََش عَِس َش ٍق مٍَسن عَ قَنِي رَ، ْكْن عَ نُ َ يَي َش شَرَنِي نَن فبَنسَن كٌلٌن ُشنَش تٍِق ٍي .ْشورَ 26 عَ نََش ٌس يّنٍق ْو عَ َ َسِش رَو رَ َسلِدٍ .كُي
عَكَِل نُن ِ ِسَل ثِر ٌت عَ شُي مّ، ٍع نََش َكُق عَ مَ عَلٌَك ٍع َش عََل َش كِرََي مٍَسن عَ ّب عَ ِك .مَ 27 نَ َشنِب عَ ٌت نُ مَ وَ دَنفٍِق عَكَِي، عَ
نفَشَكٍرٍنِيٍي نََش عَ َ ِمَنِي .رَل ٍع نََش بَتَاّش ّسّب عَِس َبِرٍّي قْشِر مَ عَ ٍع َش عَ .ّسّن رَ عَ َش ِسّف نََش قِندِ ٍق قَنِي رَ دَنشَنِيَتْيٍي ّب عَكَِي بِْش مَ،
نَشٍٍي َ دَنشَنِي عََل َش هِنّن َسابُي .رَ 28 عَثٌلٌِس نََش يُوِقٍِي مَتَندِ ّسنّب رَ ّكّن مَ، عَ نََش عَ مٍَسن َابُي كِت رَ عَ عَِس نَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش .رَ

19
ثُْل ِسفٍَق عٍّقّس

1 عَثٌلٌِس نُ نَ .كٌرِنِت ثُْل ٌت َ بَر ّف عَِس قٍُف ِ بِر عِسَدٍ، عَ نََش َق .عٍّقّس عَ ٌت نَرَلَن عَِس َبِرّ قْشِر ندٍٍي رَ، 2 عَ نََش ٍع مَشْرِن، ٌو» َ بَر
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْسْت وٌ ٌت «دَنشَنِيَ؟ ٍع نََش عَ يَاِب، ُمُش» َحن مُ نُ نَ مّ ِسندٍن َش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَ «.نَ 3 عَ نََش ٍع مَشْرِن،
ٌو» وٌ ُشنَش ٍي ْشورَ مُنٍق «مَ؟ ٍع نََش عَ يَاِب، ُمُش» َ بَر مُُش ُشنَش ٍي ْشورَ عَْل َ يَي عَ مٍَسنِش ِك «.نَّش 4 عَوَ، ثُْل نََش عَ قََل، يََي» نُ
مِِش ُشنشَمَ ٍي ْشورَ ّن تُوِب َش ٍق .رَ عَ نُ عَ قََل مِشٍِي ّب، ٍع َش َ دَنشَنِي مِِش ندٍ مَ نَشَن قَمَ عَ تَن َشنِب .رَ نَ نَن لَنِش عَِس «.مَ 5 نَ
مٍَسنِي مَ ٍع نََش ٍع ُشنَش ٍي ْشورَ مَرِِف عَِس ِشِل .رَ 6 ثُْل ٌت عَ بّلّّش َس ٍع مَ، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش َق ٍع .مَ ٍع نََش ٌس شُي فبّتٍّي
قَلٍَق، ٍع مَن نُ عََل َش مٍَسنِي .قََل 7 ٍع بِرِن َلَنِش، ن شّّم ُق نُن قِرِن نَن نُ ٍع .رَ
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8 نَ دَنِف َشنِب، ثُْل نََش ٌس َسلِدٍ كُي، عَ َكوَندِ .ِت عَ نُ ٍق تَِف رََب ٍع ّب عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ٍق رَ كٍِك َسشَن بُن .مَ عَ نُ َكَت

عَ َش مِشٍِي ْن نَشٍٍي تُِل نُ مَتِِش عَ .رَ 9 ْكْن ندٍٍي َشِشِل نُ شْرْْش، ٍع مُ َل عَ .رَ ٍع نََش مَرِِف َش َ كِر بُّش َحمَ َي .ِع ثُْل نََش مِِن ٍع
َي مَ، عَ نََش عَِس َبِرٍّي قْشِر تٌنٌف عَ ُشن، عَلٌَك عَ َش ٍع شَرَن لْْش ٌي لْْش تِرَنُِس َش شَرَندٍ .كُي 10 نَ نََش ِسَف هَن ّح .قِرِن يُوِقٍِي نُن
فِرّكَِك نَشٍٍي بِرِن نُ َسبَتِِش عَِس، ٍع مَرِِف َش مٍَسنِي مّ رَ نَ نَن .كُي 11 عََل نُ كَابَنٌَك ُشنفبٍٍي َ رَبَم ثُْل بّلّشٍّي َ ر 12 هَن ٍع نُ دُِف نُن ُشنشُرٍِي
َس مٍَي قُرٍ مَ، ثُْل نُ َ بَر دِن نَشٍٍي .رَ قُرٍ نُ َب ّن ٍع مَ، ِحنّن نُ مِِن مِشٍِي .ِع

ٍسَب َش دٍِي
13 يُوِقٍِي ندٍٍي نَشٍٍي ِحنّن َ رَ مِنِم مِشٍِي ٍ يِر بِرِن، ٍع نََش َكَت مَرِِف عَِس ِشِل رَوَلِدٍ ِحنّن َكنيٍِي .ّب ٍع عَ قََل، ٱ» َ بَر وٌ يَامَرِ عَِس ِشِل رَ ثُْل

نَشَن َش ٍق «.مَ َكوَندِ 14 ٍسَب، يُوِقٍِي سّرّّشدُّب ُكنتِِف ندٍ، َش دِ ٌسلٌقٍرٍ نَن نُ نَ ٍَق .رَبَم 15 ِحنّن نََش ٍع يَاِب، ٱ» عَِس نُن ثُْل كٌلٌن، ْكْن
ٱ ُ م وٌ تَن كٌلٌن ٌ «!قٍو 16 نَ ِحنّن َكنِي نََش بَفَن ٍع مَ، عَ نََش ٍع بْنْب هَن ٍع نََش ٍع ِف بَنِش كُي ٍع رَفٍِل نُن ٍع مَْشنِْش .رَ

17 يُوِِق نُن فِرّكَِك نَشٍٍي بِرِن نُ َسبَتِِش عٍّقّس، ٍع نََش نَ ٍق .كٌلٌن فَاشُي نََش ٍع بِرِن .ُسُش مَرِِف عَِس ِشِل دَرِّي نََش .مٍَت 18 دَنشَنِيَتْي
وُيَِش نََش َق، ٍع نََش ٍع ِت ٍع َش يُنُبٍِي رَ، ٍع نََش ٍع َش ٍق حَاِش بِرِن قََل ّكّن .مَ 19 دُوٍرٍي قَن نََش َق ٍع َش بُكٍِي رَ، ٍع نََش ٍع فَن بِرِن
َي .شْرِ ٍع نََش بُكٍِي سَرٍ ْكنِت، ْكبِرِ كٌٍل وُُل تٌنٌف ُسوِل نَن نُ عَ .رَ 20 مَرِِف َش مٍَسنِي نُ َ مَ يِرِو نَ ِك ّن ّسنّب .رَ

فِرِنبَنِي بِرٍَق عٍّقّس
21 ِي قٍٍي ٌت دَنِف، ثُْل نََش نَّت تٌنٌف عَ َش ِسَف .َسلَمُ دَرِ نَ ِيَاِس ب كُي ٌق عَ َش مٍَسدٌن نُن عَكَِي بِْش .عِبٌلٌن عَ نََش عَ قََل، ٱ» نَ

ِسَف َسلَمُ، دَرِ ٌق ٱ َش مَ ْر قَن «.ِل 22 عَ نََش عَ َ مَلِم قِرِن شّي مٍَسدٌن، تِمٌٍت نُن ِسٌت، عٍرَ ْكْن عَ تَن نََش ُل عَِس .ِسندٍن
23 نَ تّمُي ْسنشْي ُشنفٍب نََش رََب نَا مَرِِف ََش كِر َش ٍق .مَ 24 َشبُي ندٍ، نَشَن ِشِل مٍتِرِ، دٍ عَ نُ عََل عَرٍِتِم َش َسلِدٍ مِسَاِل َنمَدِ ل َ يَءِلَنم فبٍِت

.رَ نَ َشبُي ْمولٍِي نُ ْكبِرِ فبٍفٍب َ ْستْم نَ وَِل .كُي 25 عَ نََش عَ وَلِبٌوٍرٍي مَلَن، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» عَ كٌلٌن، وٌن َلٌِش ب ِي وَِل نَن .كُي 26 وٌ َ بَر عَ
ٌت، وٌ َ بَر عَ مّ، ِي ثُْل َ بَر مِِش فبٍفٍب مَدَُش عَِس بِْش بِرِن مَ، عٍّقّس فبَنسَن َش مُ عَ .رَ عَ نَّش عَ عَلٍَي نَشٍٍي رَقَلَِش مِشٍِي بّلّّش رَ، عَ عََل مُ
ٍع .رَ 27 نَ كُي وٌن مَ وَِل قَمَ ّن ِشِل حَاِش .ْستْدٍ وٌن مَ عََل عَرٍِتِم َش َسلِدٍ قَن َُشن نََكنَم .ّن ندٍ َ بَم ّن عَرٍِتِم َش بِنّي رَ عَِس بِْش نُن َ دُِنح «.مَ

28 عَ ٌت نَ قََل، ٍع نََش ْشْن، ٍع نََش ٌس ْسنشْي رَتٍٍق، ٍعّقّسكٍَي» َش عََل عَرٍِتِم نَن «.فٌب 29 تَا بِرِن َي نََش .عٌِس ٍع نََش ُ فَي نُن
ِستَرَِك، عَرِ ثُْل بٌوٍر ّحرّ مٍَسدٌنكٍَي، َشنِن مَلَندٍ ُشنفٍب .كُي 30 ثُْل نََش وَ ِسفٍَق نَا، ْكْن عَِس َبِرٍّي قْشِر مُ .تِن 31 عَ بٌوٍرٍي عَِسكٍَي ُشنمَتٍِي قَن نََش
َ ّشير ِت ثُْل مَ، ٍع عَ مَيَندِ عَ نََش ِسَف مَلَن ٍ .يِر 32 ندٍٍي نُ ْسنشْمَ ٍع فٍب ِك .مَ بٌوٍرٍي قَن ْسنشْمَ ٍع فٍب .ِك لَنتَرٍَي نُ نَ مَلَنِي َي .مَ مِِش
وُيَِش مُ نُ عَ كٌلٌن ٍع مَلَنِش ٍق نَشَن .مَ

33 عَوَ، يُوِقٍِي نََش عَلٍسَندٍِر ُتُن ت ٍ يَر عَ َش يّن .ْو عَ نََش َحمَ مَسَبَرِ عَ بّلّّش َ ر عَلٌَك عَ َش مٍَسنِي .ِت 34 ْكْن، ٍع ٌت عَ كٌلٌن عَ يُوِِق نَن عَ
رَ، ٍع بِرِن َلَنِش ن نََش ْسنشْي رٍَت لّيرِ قِرِن بُن .مَ ٍع نَّش، ٍعّقّسكٍَي» َش عََل عَرٍِتِم نَن «.فٌب 35 نَ َشنِب، تَا ُكنتِِف ندٍ نََش َحمَ مَسَبَرِ، عَ
نََش عَ قََل، ٍعّقّسكٍَي،» َ دُِنح بِرِن عَ كٌلٌن عَ عٍّقّس تَا نَن عَرٍِتِم َش َسلِدٍ َ َكنتَم عَ نُن عَرٍِتِم مَنِيّ، نَشَن فٌرٌِش كٍِل ٌكوٍر .مَ 36 مِِش ٌي مُ نَ
.مَ مَتَندِ عَ َ لَنم وٌ َش .دُندُ وٌ نََش فبََت قٍٍق َبَدٍ .ر 37 وٌ َ بَر َق ِي مِشٍِي رَ ٍب، ْكْن ٍع مُ عَرٍِتِم ُمحَ، ٍع مُ عَ .ٌكنِب 38 َش مٍتِرِ دٍ نُن عَ وَلِبٌوٍرٍي
مَ وَ مِِش ندٍ كَلَمٍُق، ٍع َش نَ مٍَسن ِكيتِسٍَي ّب ِكيِت .لْْشيٍي 39 َش وٌ مَ وَ ٍق فبّّت نَن ْشن، نَ قَن َي َ عِبَم وٌن مَ مَلَن .لْشْي 40 ٍع َ ْنم وٌن
ُسشُدٍ وٌن مَ ْبحٍّت مَ نَشَن دَنفِِش ٌت، ِ مَ بَر نْندِ ٌي مُ نَ وٌن ّب ِي مَلَنِي َبٍَق ر «.مَ عَ ٌت ّف، عَ نََش مَلَنِي .رَيٍنٍسن
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عَ ِسفٍَق مٍَسدٌن نُن فِرِّك بْشٍِي مَ
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1 ْسنشْي ٌت َ بَر ْحن، ثُْل نََش عَِس َبِرٍّي قْشِر مَلَن ٍع ِسٍق رَ .مَ عَ ٌت عَ ُحنُف ٍع مَ، عَ نََش ِسَف .مٍَسدٌن 2 عَ نََش نَ بِْش عَِس، عَ نُ

عَِس َبِرٍّي قْشِر ِس رَ ِس مَرَ وُيَِش .رَ نَ دَنِف َشنِب، عَ نََش ِسَف فِرِّك بِْش .مَ 3 عَ ٌت ُل نَا كٍِك َسشَن، عَ نََش وَ ِسفٍَق سِرَِي ُكنكُي
كُي، ْكْن يُوِقٍِي نُ َ بَر َ يَنقَنتٍي يَءِلَن عَ ِشِل .مَ نَ كُي، عَ نََش نَّت تٌنٌف عَ َش فبِلٍن مٍَسدٌن َ كِر .رَ 4 نَشٍٍي عَ مَِت هَن عَِس نٍٍي نَن ِي ِك؛ ٌسثَتٍرِ،
بٍيرٍكَ ُ ِس ثِر َش دِ، ِستَرَِك عَرِ نُن ٍسٌكندُ تّسَلٌنِِككٍَي، ُ فَي بٍَك دٍرِ نُن تِمٌٍت، تِكٍِك نُن تِرٌقِمٌ .عَِسكٍَي 5 نٍٍي نََش ِت يَرٍ، ٍع نََش َس مُُش مَّم ٌيَِس .تِر
6 تَاِم لّبِنِتَرٍ َسِل لْشْي دَنِف َشنِب، مُُش نََش بَِك ُكنكُي كُي .قِلِِث ٍينُن ب ِش ُسوِل، مُُش نََش ٍع ِل ٌيَِس .تِر مُُش نََش ُل نَا ِش .ٌسلٌقٍرٍ

ثُْل عٍيُتِِك رَكٍلٍِق قَّش مَ
7 َسندٍ لْشْي مُُش نََش مَلَن تَاِم عِفِرٍَق .رَ ثُْل نََش َكوَندِ ِت عَِس َبِرٍّي قْشِر ّب هَن كْي .تَِف عَ لَن ّن عَ َش ِسَف كٍُي نَ .عَِب 8 لَنثُي

فبٍفٍب نُ نَ نَ ٌكوٍر بَنِش كُي، مُُش نُ مَلَنِش .دّننَّش 9 ّسّفتََل ندٍ نَشَن ِشِل عٍيُتِِك نُ ْدْشِش وُنّدرِ .رَ ثُْل َش َكوَندِ ْشن ٌت كُيَ، ِش ْشِل
نََش عَ ُسُش عَ قَنِي رَ، عَ َ بِر بِْش مَ كٍلٍِق بَنِش دِّك َسشَن .ندٍ ٍع نََش عَ ِل، عَ َ بَر .قََش 10 ثُْل ٌت فٌرٌ، عَ نََش عَ قٍلٍن عَ .ُشن عَ نََش عَ
تٌنٌف، عَ عَ قََل ٍع ّب، ٌو» نََش ْكنتْقِِل، ِ مَ بَر عَ مُ «.قَشَِش 11 ثُْل ٌت ٍت، عَ نََش تَاِم عِفِرَ، عَ نََش عَ .دٌن عَ مَن نََش يّن ْو هَن .فّيّسّف
نَ فّيّسّف، عَ نََش .ِسَف 12 دَنشَنِيَتْيٍي نََش ّسّفتََل َشنِن عَ ّ ِحح رَ ْبحَّس .كُي

ثُْل عَ ُحنفٍُق عٍّقّسكٍَي مَ
13 مُُش نََش ُكنكُي بَّل رَكٍِل ِسفٍَق رَ عَسٌِس ثُْل َي رَ عَْل مُُش لَنِش عَ مَ ِك .نَّش عَ نََش وَ ِسفٍَق عَ َسنِي .رَ 14 عَ ٌت مُُش ِل عَسٌِس،

مُُش نََش عَ بَِك ُكنكُي كُي ِسفٍَق .مِتِلِّن 15 كٍِل مّننِ، مُُش نََش ِسَف بَا َ كِر .رَ نَ قَن كٍُي عَِب، مُُش نََش كِيٌ .ِل نَ َشنِب، مُُش نََش
ِسَف هَن .سَمٌِس نَ لْشْي كٍُي عَِب، مُُش نََش مِلٌٍت .ِل 16 ثُْل نُ َ بَر نَّت تٌنٌف عَ َش دَنِف عٍّقّس مَبِرِ عَلٌَك عَ نََش ُب عَِس بِْش .مَ عَ نُ
فبَتَِش عَ َش ٌس َسلَمُ دَرِ ّش َشّب َسِل لْشْي َش عَ َس َ ْسونّيَم عَ .ّب

17 ثُْل ٌت مِلٌٍت ِل، عَ نََش َ ّشير ِت عَ عٍّقّس دَنشَنِيَتْي َحمَ ُكنتِفٍِي َش .َق 18 ٍع ٌت َق عَ يِرٍ، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» عَ كٌلٌن ٱ ّحرِّش
وٌ تَِف ِك .نَّش َكِب ٱ ٌس عَِس، 19 ٱ مَرِِف َش وَِل رََب يّّت مَفٌرٌي نَن .كُي ٱ يٍَي َ بَر مِِن، ٱ َ بَر تْوْر يُوِقٍِي َش وَِل حَاِش َسابُي .رَ 20 وٌ عَ
كٌلٌن عَ ٱ ُ م وٌ مُنَقَن ٍس ٌي نْشُن وٌ .مَ ٱ َ بَر َكوَندِ ِت وٌ ّب ّكّن مَ نُن وٌ َش بَنشٍِي .كُي 21 ٱ نُ عَ َ قَلَم ّن يُوِقٍِي نُن فِرِّككٍَي ّب ٍع َش تٌفٌندَِي
عََل مَ، ٍع َش َ دَنشَنِي وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش «.مَ

22 يَكِْس» عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مَ وَ ّن ٱ َش ِسَف َسلَمُ، دَرِ ْكْن ٱ ُ م عَ كٌلٌن نَشَن ِسفَمَ ٱ ْستْدٍ .نَا 23 تَا بِرِن كُي عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َ بَر ٱ

نَكٌلٌن عَ فٍيِل نُن تْورّ قَمَ ّن ٱ لِدٍ .نَا 24 ْكْن ٱ نِي تِدٍ ٌي مُ نَ ٱ .ّب ٱ َش ٱ َ م ّشيرََي رََكمَِل، ٱ مَرِِف عَِس نَشَن تَشُِش ٱ .نَ ٱ َش قِندِ عََل َش
هِنّن ٍسيدٍْحشْيَ َب رَ، نَشَن قِندِِش ُ ِشبَار قَنِي «.رَ

25 يَكِْس» ٱ عَ كٌلٌن وٌ مُ ٱ يَتَِف َ تٌم ْسنْن، وٌ تَن نَشٍٍي بِرِن وٌ تُِل مَتِِش ٱ َ م َكوَندِ رَ، عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ٍق .رَ 26 نَ نَ عَ رَ، ٱ عَ َ قَلَم وٌ
ّب ٌت، وٌ َش ٌكٍت ٌي مُ نَ ٱ ُشن، 27 ِ مَ بَر ٱ َ بَر عََل َسٌف بِرِن مٍَسن وٌ ّب، ٱ ُ م ٍسٍس نْشُن وٌ .مَ 28 عَوَ، وٌ َش مّينِ وٌ يّّت مَ عَ نُن دَنشَنِيَتْي
بِرِن، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش وٌ قِندِِش نَشٍٍي َش ُشنمَِت رَ، عَلٌَك وٌ َش مّينِ مَرِِف َش دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ، عَ نَشَن ْستِْش عَ يّّت وُِل .رَ وٌ َش ٍع
َكنَت عَْل ُ سٍٍي شُر مَدٌنِي دّ فْورّ َ َكنتَم ِك .نَّش 29 ٱ نَ كٌلٌن، ٱ نَ ِسَف، مِِش حَاشٍِي قَمَ ّن ٌسدٍ وٌ تَِف، عَْل وَُل بَرٍٍي سٌمَ فْورّ َي مَ ِك .نَّش
30 مِِش ندٍٍي سٌمَ وٌ تَِف، ٍع َش شَرَنِي حَاِش ِت عَلٌَك ٍع َش عَِس َبِرٍّي قْشِر بّندُن ٍع .مَ 31 وٌ َش وٌ .مّينِ وٌ َش رَُت ِي ّح َسشَنِي بُن مَ ٱ

ُ م وٌ َكوَندٍِق عِِت كْي نُن .يَنِي ٱ نَ بِرِن نَبَِش يٍَي نَن «.كُي
32 َعَو» يَْكِس، ٱ وٌ تَشُمَ عََل رَ نُن عَ َش هِنّن مٍَسنِي رَ، نَشَن َ ْنم ّسنّب نُن كّ قَنِي قِدٍ ّسنِيّنتْي بِرِن .مَ 33 ٱ ُ م نُ مَ وَ وٌ َش ْكبِرِ َش ْشن،

َش نَ مُ عَ رَ وٌ َش ّشيمَ، وٌ َش .ٌسسٍٍي 34 وٌ يّّت يَِت عَ كٌلٌن عَ ٱ وَِل ِي بّلّشٍّي نَن نَ عَلٌَك ٱ َش بٌَل ٱ نُن ٱ بٌوٍرٍي .ّحرّ 35 ٱ َ بَر عَ مٍَسن وٌ ّب
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ْموِل بِرِن نَ، عَ وٌن لَن ّن وٌن َش وَِل عَلٌَك وٌن َش ٍستَرٍٍي .مَِل وٌ َش رَُت مَرِِف عَِس َش يّنِي ْو مَ، عَ نَّش، حّلِّشنِي‹ نَ ِك نَن كُي، دَنفٍِق
عَ ْستٍْق «‹.رَ

36 عَ ٌت ّف يّندٍ، ْو عَ نََش عَ ِشنِب ِسن، ٍع بِرِن نََش عََل .مَشَندِ 37 ٍع بِرِن نََش ٌس .وٍَق ٍع نََش قِندِفِلِن ثُْل ْكنِي مَ، ٍع عَ .مَسُنُب
38 ٍع ُسننُن ّن ِ مَ بَر عَ َ بَر عَ قََل ٍع مُ َ ْنم عَ تٌدٍ .ْسنْن ٍع نََش عَ مَِت هَن ُكنكُي دّ .رَ

21
ثُْل ِسفٍَق َسلَمُ دَرِ

1 مُُش ٌت قَتَن، مُُش نََش ِسَف كٍرٍن نَ ٌكِس ُكنكُي .كُي نَ كٍُي عَِب، مُُش نََش ِسَف .رٌدِ مُُش ٌت كٍِل رٌدِ، مُُش نََش ِسَف َ .ثَتَر
2 مُُش ٌت ُكنكُي ٌت نَا، نَشَن نُ بَا عِفِرٍِق ِسفٍَق قٍنِسِيَ ِ بِر رَ، مُُش نََش بَِك نَ .كُي 3 مُُش ٌت َ بَر ِسثِرِ سُرِ ٌت، مُُش نََش دَنِف نَ رَ ْكوَل
مَ، ِسفٍَق سِرَِي ِ بِر َ .ر مُُش نََش ِت تِرٍ عَلٌَك ٌكٍت َش ٌ .رَفٌر 4 مُُش نََش عَِس َبِرٍّي قْشِر ندٍٍي ِل .نَا مُُش نََش ِش ٌسلٌقٍرٍ رَدَنِف ٍع .ْشنِي عََل
َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٌ فٌر عَِس َبِرٍّي قْشِر مَ، ٍع َش عَ قََل ثُْل ّب عَ نََش ٍت .َسلَمُ دَرِ

5 ْكْن ِش ٌسلٌقٍرٍ َكمَِل لْشْي، مُُش نََش َ كِر تٌنٌف ِسفٍَق .رَ ٍع بِرِن نََش مُُش مَِت، عَ نُن ٍع َش فِنٍّي نُن ٍع َش دٍِي رَ، هَن تَا قَرِ .مَ مُُش
نََش مُُش ِشنِب ِسن بَا دّ رَ عََل مَشَندٍِق .رَ 6 ُحنفُي ٌت ْحن، مُُش نََش بَِك ُكنكُي .كُي بٌوٍرٍي تَن نََش فبِلٍن ٍع .ْشنِي 7 مُُش نََش كٍِل تِرٍ
ِسفٍَق رَ ِتٌلٌمَِي .ث مُُش نََش نفَشَكٍرٍنِيٍي ّشيُب مّننِ، مُُش نََش قّيّحن .نَا

8 نَ كٍُي عَِب، مُُش نََش ِسَف ٍسسَرٍ، قِلُِث ُ ِشبَار قَنِي َكوَندَِل ْشنِي، نَشَن نُ نَ مِِش ُسفَندِِش ٌسلٌقٍرٍ َي .مَ 9 عَ َش دِ فِّن نَاِن نُ نَ نَشٍٍي
مُ نُ ْدْش شّّم .تَا ٍع نُ ّ نَمِْحنم وَِل َ .رَبَم 10 مُُش ٌت َ بَر ِش وُيَِش رََب نَا، عََل َش ّ نَمِْحنم نَشَن ِشِل عَفَُب، نََش َق مُُش ْشنِي كٍلٍِق .يُدََي
11 عَ نََش ثُْل َش بّلِّت تٌنٌف، عَ نََش عَ يّّت َكن َسنيٍِي نُن عَ بّلّشٍّي .شِرِ عَ نََش عَ قََل، َعَل» َشِشِل ّسنِيّنِش ِي نَن .مٍَسنِش شّّم نَشَن فٍب
ِي بّلِّت رَ، يُوِقٍِي عَ مَ شِرِ ِي ْموِل نَن نَ َسلَمُ، دَرِ ٍع عَ ٌس مِشٍِي ِي رَ نَشٍٍي قِندِ ِس فبّتٍّي «.رَ

12 مُُش ٌت نَ مّ، مُُش نُن نَاكٍَي نََش ثُْل مَشَندِ عَ نََش ٍت .َسلَمُ دَرِ 13 عَ نََش مُُش يَاِب، ُمنٍق» َ ر وٌ مَ وَ ٱ ّ ْبح َمحَاُشٍق وٌ يٍَي رَ؟ ٱ َ بَر تِن
ٍع َش ٱ شِرِ َسلَمُ، دَرِ ٍع َش ٱ قََش، مَرِِف عَِس ِشِل َش ٍق «.رَ 14 عَ ٌت مُ تِن مُُش شُي ُسشُدٍ، مُُش مُ تِن عَ .كَرََشندٍ مُُش نََش عَ قََل،
َمِرِف» َسٌف َش «.رََب

15 نَ لْْشيٍي ٌت دَنِف، مُُش نََش مُُش يَءِلَن، مُُش نََش ٍت .َسلَمُ دَرِ 16 عَِس َبِرٍّي قْشِر ندٍٍي ٍسسَرٍكٍَي نََش مُُش .مَِت ٍع نََش مُُش َشنِن
مٍنَسٌن ِسثِرِكَ ْشنِي، نَشَن قِندِِش عَِس َبِرّ قْشِر رَ عَ َ .رَكُي عَ نََش مُُش .يِفَِي

ثُْل يَِك ّشيبٍُق
17 مُُش ٌت ٌس َسلَمُ، دَرِ عَِس َبِرٍّي قْشِر نََش مُُش ّسّن رَ حّلِّشنِي .رَ 18 نَ كٍُي عَِب، مُُش نُن ثُْل نََش ِسَف يَِك .ْشنِي دَنشَنِيَتْي َحمَ

ُكنتِِف بِرِن نََش ٍع مَلَن .نَا 19 عَ ٌت ّف ٍع ّشيبُدٍ، ثُْل نََش عَ َش وَِل دّنتّّف َس عََل نَشَن نَبَِش ِس فبّتٍّي تَِف عَ َسابُي .رَ 20 ٍع ٌت نَ مّ،
ٍع نََش عََل .مَتْْش ٍع نَّش، ُمُش» نفَشَكٍرٍنِي، ِع َ بَر عَ ٌت يُوِِق وُُل وُيَِش َ بَر دَنشَنِيَ، ْكْن ٍع مَن ٍع تُننَبِّشِش بِرٍَق عَننَِب مُنَس َش سّرِّي قْْش
.رَ 21 مِِش ندٍٍي َ بَر عَ قََل ٍع ّب عَ ِع يُوِقٍِي شَرَنمَ، نَشٍٍي نَ ِس فبّتٍّي َي مَ، عَ ٍع َش فبِلٍن عَننَِب مُنَس َش يٍّي سّرِ قْْش رَ، عَ ٍع نََش ٍع َش
دٍِي ُسننَ، عَ ٍع نََش َ بِر يُوِقٍِي َش نَامُنيٍِي قْْش «.رَ

22 ٌون» نَ مَ دِ؟ ِسيّك ٌي مُ نَ، َحمَ عَ َ كٌلٌنم ّن عَ ِع َ بَر .َق 23 نَ نَ عَ رَ، مُُش نَشَن َ قَلَم ِع ّب ِع َش عَ .رََب مِِش نَاِن نَ مُُش َي مَ،
نَشٍٍي َ بَر لَايِدِ تٌنٌف عََل .ّب 24 ِع َش َكُق ٍع مَ، وٌ بِرِن َش وٌ يّّت ّسنِيّن، رَ ِع مَن َش ٍع سَرٍ ِق، ٍع َش ٍع ُشنِي .ِب نَ نَ عَ رَ بِرِن عَ َ كٌلٌنم عَ
مِشٍِي نَشَن قَلَِش ِع ُشن مَ، وٍُل نَ عَ .رَ ٍع َش عَ كٌلٌن ِع قَن بِرَِش عَننَِب مُنَس َش سّرِّي نَن قْْش .رَ 25 مُُش نََش نَّت تٌنٌف، مُُش مَن
َق نَ .ّسّب دَنشَنِيَتْيٍي نَشٍٍي كٍِل ِس فبّتٍّي مَ، ٍع نََش ُسٍب دٌن نَشَن بَِش سّرّّش رَ ُكٍيٍي ّب، نُن ُسٍب .يُقَشٍِي ٍع نََش وُِل قَن .مِن ٍع مَن نََش
يّّن قَن «.نََب
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26 َ عَو نَ كٍُي عَِب، ثُْل نََش نَ مِشٍِي تٌنٌف، ٍع نََش ٍع يّّت .ّسنِيّن رَ نَ َشنِب عَ نََش ٌس ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ َش عَ مٍَسن، ّسنِيّنِي مَرَ رََكمَلِمَ

لْشْي نَشَن مَ، عَ نُن سّرّّش نَشَن َ بَم َكنَكن .ّب

ثُْل َسٍق فٍيِل كُي
27 نَ ِش ٌسلٌقٍرٍ رَْحنِي، يُوِقٍِي عَِسكٍَي ٌت ثُْل ٌت ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٍع نََش َحمَ بِرِن َي عٌِس، ٍع مَن نََش ثُْل .ُسُش 28 ٍع نُ ْسنشْي رٍَت،

ِعِسَرِيلَكٍَي،» وٌ مُُش !مَِل نَ شّّم نَن ِي ِك نَشَن َكوَندِ َحَاِش رَبَم ٍ يِر بِرِن مِِش بِرِن ّب، يُوِقٍِي، نُن عَننَِب مُنَس َش سّرِّي، نُن ِي ْ ْمبَنِش هْر
َش ٍق .رَ عَ مَن َ بَر فِرِّككٍَي ٌس رَ ْ ْمبَنِش هْر .كُي نَ َ بَر ِي ٍ يِر ّسنِيّنِش قِندِ ٍ يِر ّسنِيّنتَرٍ «.رَ 29 ٍع نَ قََل ّن ِ مَ بَر ٍع نُ َ بَر ثُْل نُن تِرٌقِمٌ عٍّقّسَك ٌت
ٍع بٌوٍر قْْش رَ تَا .كُي ٍع نََش عَ َمحْشُن عَ ثُْل عَ ٌس رَ ّن ْ ْمبَنِش هْر .كُي

30 تَا كُي بِرِن َي نََش .عٌِس مِشٍِي نََش َق ٍع ِف رَ كٍِل يِرٍ .بِرِن ٍع نََش ثُْل ُسُش، ٍع نََش مِِن عَ بُُب رَ تَندٍ .مَ ٍع نََش نَادٍّي رَفَِل كٍرٍن
.نَ 31 ٍع نُ مَ وَ ثُْل قَشٍَق .ّن ْسورِ مَنّف نََش عَ كٌلٌن َسلَمُ دَرِ بِرِن َي .عِسٌِش 32 ْسورِ مَنّف نََش ْسورٍِي نُن ٍع َش ُشنمَتٍِي تٌنٌف، ٍع ِسَف
ثُْل قْْش رَ كٍرٍن .نَ َحمَ ٌت ْسورٍِي ٌت، ٍع نََش َب ثُْل .بْنبٍْق 33 عَوَ، ْسورِ مَنّف نََش يَامَرِ ِق ٍع َش عَ شِرِ يْلْنْشنِي قِرِن .نَ عَ نََش مَشْرِنِي
ِت َق ندٍ عَ رَ، نُن عَ مُنٍق .رَبَِش 34 َحمَ ّسيِت ندٍ ْسنشْمَ ٍع فٍب ِك، بٌوٍرٍي قَن ْسنشْمَ ٍع فٍب .ِك عَ ٌت مُ ْن ٍق قِيّش ْستْدٍ ٍع رَ ْسنشْي َش
ٍق رَ، عَ نََش عَ قََل ٍع َش ثُْل َشنِن ْسورِ بَنِش .كُي 35 ثُْل ٌت ِت بَنِش دّ رَ، ْسورٍِي نََش عَ تٌنٌف َحمَ َش حَاشُي مَ، 36 ِ مَ بَر مِِش فَِل نَن
نُ بِرَِش ٍع قْْش رَ، ٍع نُ َق عَ قََل ٍع شُي عِتٍِش رَ، َع» َش «!قََش

ثُْل عَ يّّت ُشن مَقَلٍَق
37 ٍع مَ وَ عَ ٌسٍق رَ ْسورِ بَنِش كُي تّمُي نَّش، ثُْل نََش ْسورِ مَنّف مَشْرِن، ِع» َ ْنم ٱ َسٌف َسدٍ ٱ َش ٍق ندٍ قََل ِع «ّب؟ ْسورِ مَنّف نََش عَ

يَاِب، ِع» فِرِّك شُي مّمَ؟ 38 ِع تَن َش مُ نَ مِسِرَكَ رَ، نَشَن مِشٍِي َي عٌِس ِي ْدنشْي رَ، عَ نََش ُسوٍت وُُل نَاِن َشنِن وَُل «كُي؟ 39 ثُْل نََش
عَ يَاِب، يُِوِق» نَن ٱ نَ، ِ .ٍسَك تَر نَ تَا ُشنفٍب عَ مُنَقَنِي فٌب ِسلِِس بِْش .مَ ٱ َسٌف َس ٱ َش يّن ْو ِي فَِل «.ّب

40 ْسورِ مَنّف ٌت عَ َسٌف َس، ثُْل تِِش بَنِش تٍدٍ دّ رَ، عَ نََش مِشٍِي مَسَبَرِ عَ بّلّّش .رَ كٍُي نََش بٌلٌن !يٍن ثُْل نََش يّن ْو ُ عٍبُر .شُي

22
1 ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ بَبٍَي، وٌ َش وٌ تُِل مَِت ٱ نَ، ٱ َش ٱ يّّت َكن ُشن «.مَقََل 2 ٍع ٌت عَ مّ عَ ُ عٍبُر شُي قَلَمَ، ٍع نََش دُندُ دَنِف ِسنٍف .رَ ثُْل

نََش عَ قََل، 3 يُِوِق» نَن ٱ نَ، ٱ بَرِِش ِ ٍس تَر ّن، ِسلِِس بِْش مَ، ْكْن ٱ ْمِش ٍب .ّن فَمَلِيِّل نََش ٱ شَرَن عَلٌَك ٱ َش َ بِر وٌن بَبٍَي َش سّرِّي قْْش
.رَ عََل َش ٍق نُ ٱ ّ ْبح ُسشُمَ عَْل عَ وٌ قَن ُسشُمَ ِك نَّش .ٌت 4 ٱ مِشٍِي تْوْر ّن هَن ٱ نََش ٍع قََش، نَشٍٍي نُ بِرَِش عَِس ََش كِر قْْش .رَ ٱ نََش فِنٍّي
نُن ّشمٍّي ُسُش، ٱ نََش ٍع َس فٍيِل .كُي 5 سّرّّشدُّب ُكنتِِف نُن دِيّن قٌرٍِي بِرِن نَ ٱ ٍسيدٍٍي .رَ ٍع نََش ّكيدٍِي ٌس ٱ ِي رَ َكتَرَِب ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي
مَ مَِس دَ عَلٌَك ٱ نَ دَنشَنِيَتْيٍي ٌت، ٱ َش ٍع شِرِ، ٱ َش َق ٍع رَ َسلَمُ، دَرِ ٱ َش ٍع «.َحشَنَكَت

6 ٱ» ٌت ّ مَكْر مَِس دَ رَ يَنِي تَِف، يَنّب ُشنفٍب نََش ٌ فٌر ٱ َ م كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ 7 ٱ نََش َ بِر .بِْش ٱ نََش شُي مّ نَشَن نُ عَ َ قَلَم ٱ ّب، ْسُل،‹ ْسُل،
مُنٍق رَ ِع ٱ ›َحشَنَكتَمَ؟ 8 ٱ نََش عَ يَاِب، ندٍ‹ ِع رَ، ‹مَرِِف؟ عَ نََش ٱ يَاِب، عَِس‹ نَسَرّتَِك نَن ٱ نَ، ِع نَشَن ›.َحشَنَكتٍَق 9 نَشٍٍي نُ نَ ٱ قْْش رَ،
ٍع نََش يَنّب ٌت، ْكْن نَشَن نُ يّنٍق، ْو ٍع مُ نَ تَن شُي .مّ عَوَ، ٱ نََش عَ قََل، 10 ‹ٱ َش مُنٍس رََب، ›مَرِِف؟ مَرِِف نََش عَ قََل ٱ ّب، كٍِل،‹
ِع ِسَف .مَِس دَ مّننِ عَ قَمَ َلَدٍ ق ِع ّب ِع لَن ِع َش نَشَن ‹.نََب 11 ٱ ُ م نُ ٍس َ تٌم نَ يَنّب َش نَءِيَلَنِي َسابُي .رَ نَشٍٍي نُ نَ ٱ قْْش رَ، ٍع نََش ٱ

بّلّّش ُسُش رَ هَن «.مَِس دَ
12 َعَو،» شّّم ندٍ نَشَن ِشِل عَنَنِيَِس، مِِش تِنِشنِش نَ عَ رَ عََل َش سّرِّي ِك مَ، نَشَن نَقَنِش مَِس دَ يُوِقٍِي مَ، 13 عَ نََش َق ٱ ٍ .يِر عَ نََش

عَ قََل، ‹ٱ نفَشَكٍرٍنِي ْسُل، ٌت ›.ِت ٱ َي نََش رَِب كٍرٍن نَ، ٱ نََش ٍس بِرِن .ٌت 14 عَ نََش عَ قََل، وٌن‹ بَبٍَي مَرِِف عََل َ بَر ِع ُسفَندِ ِع َش عَ



ّشيرٍَي َش تَرُشُي 23:11 173 ّشيرٍَي َش تَرُشُي 22:15
َسٌف كٌلٌن، ِع َش تِنِشنتْي ٌت، نُن ِع َش عَ يّنِي ْو مّ عَ تَن يَِت دّ رَ، 15 ِ مَ بَر ِع مَ قِندِ عَ َش ٍسيدٍ نَن نَ مِِش بِرِن َي ِع، ِع قٍٍي نَشٍٍي تٌِش نُن
ِع نَشٍٍي .مِّش 16 يَْكِس، ِع مُنٍس مَمٍّق؟ كٍِل، ِع َش ِع ُشنَش ٍي ْشورَ، ِع َش يُنُِب َش َب ِع مَ، ِع َش مَرِِف ِشِل «‹.مَشَندِ

17 ٱ» نََش فبِلٍن .َسلَمُ دَرِ ٱ ٌت نُ نَ عََل مَشَندٍِق ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٱ نََش لَامَتُنِي .ٌت 18 مَرِِف نََش عَ قََل ٱ ّب، ِع‹ َش مِِن مَقُرٍن
َسلَمُ، دَرِ ِ مَ بَر ٍع مُ َ تِنم ِع َش ٍسيدٍَي رَ ٱ َ م ٍق ›.رَ 19 ٱ نََش عَ قََل، مَرِِف،‹ ٍع يَِت عَ كٌلٌن عَ ٱ نُ ِسفَمَ َسلِدٍٍي كُي دَنشَنِيَتْيٍي قٍندٍ عَلٌَك ٱ

َش ٍع َس فٍيِل، ٱ مَن َش ٍع .بْنْب 20 ٍع ٌت نُ ِع َش ٍسيدٍ عٍتِيّن قَشَمَ، ٱ تَن يَِت نُ نَ، ٱ نُ حّلِّشنِش نَ .رَ ٱ تَن نَن مَن نُ بٌوٍرٍي َش دُفٍِي
›.ُسشُِش 21 عَوَ، مَرِِف نََش عَ قََل ٱ ّب، ِسَف،‹ ٱ ِع َ ّشيم ٍ يِر مَكٍُي ِس فبّتٍّي «›.مَ

22 ٍع نََش ٍع تُِل مَِت عَ َش مٍَسنِي بِرِن نَ، هَن عَ ِي يّنِي ْو قَلَِش تّمُي .نَّش ٍع َق فبٍلٍفبٍٍل، ٌو» ِي شّّم .قََش عَ مُ لَن عَ َش «.بٌَل 23 ٍع
نََش ْسنشْي رٍَت، ٍع نُ ٍع َش دٌنمٍَي رٍَت ٍع مَ، ٍع نُ ُشٍب عٍِت كٍُي .ِع 24 ْسورِ مَنّف نََش عَ قََل عَ ٍع َش ثُْل ٌس رَ ْسورِ بَنِش كُي، ٍع مَن
َش عَ بْنْب لُشُِسنِي رَ عَلٌَك ٍع َش عَ كٌلٌن َحمَ ْسنشْمَ ٍق نَشَن .مَ

25 ٍع ٌت نُ عَ شِرٍِق عَلٌَك ٍع َش عَ بْنْب، ثُْل نََش ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت مَشْرِن نَشَن نُ تِِش نَا، ّسِرّي» نَ وٌ ِي رَ نَشَن عَ مٍَسنِش عَ وٌ
َش مََك ْر بْنْب لُشُِسنِي رَ هَِل عَ مُ «مَِكيتِِش؟ 26 ْسورِ كّمّ ُشنمَِت ٌت نَ مّ، عَ نََش َس ْسورِ مَنّف .رَكٌلٌن عَ نَّش، ِي» شّّم مََك ْر لَسِرِ نَ
عَ .رَ وٌن نَ مَ «دِ؟ 27 ْسورِ مَنّف نََش َق، عَ نََش ثُْل مَشْرِن، َع» قََل ٱ ّب َش مََك ْر نَ ِع «رَ؟ ثُْل نََش عَ يَاِب، ِعٌي» «.ّش 28 ْسورِ
مَنّف مَن نََش عَ قََل، ٱ» تَن نَاقُِل فبٍفٍب نَن بَِش، ٱ َق قِندِ مََك ْر لَسِرِ َ «.ر ثُْل نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» تَن بَرِِش لَسِرَِي نَن كُي «.ّن 29 َكِب
نَ رََب، نَشٍٍي نُ مَ وَ عَ بْنبٍْق عَلٌَك عَ َش يّن، ْو ٍع بِرِن نََش ٍع .مَفبِلٍن ْسورِ مَنّف يّّت نََش فَاُش عَ كٌلٌنٍق رَ ثُْل مََك ْر نَ عَ رَ، عَ نَشَن شِرِ
يْلْنْشنِي َ .ر

يُوِقٍِي ثُْل مَِكيتٍِق
30 نَ كٍُي عَِب، ْسورِ مَنّف ٌت وَ عَ كٌلٌنٍق عَ قِيّش رَ يُوِقٍِي ثُْل كَلَمُِش ٍق نَشَن مَ، عَ نََش عَ ُلُن .ق عَ نََش يَامَرِ ِق، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن

يُوِِق ِكيتِسٍَي بِرِن َش .مَلَن عَ نََش ثُْل رَفٌرٌ، عَ ِت ٍع .تَِف

23
1 ثُْل نََش عَ َي ِت يُوِِق ِكيتِسٍَي .رَ عَ نََش عَ مٍَسن، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ نَشَن نَبَِش هَن ٌت، ٱ عَ رَبَِش ٱ ّ ْبح قِيّش نَن نَ عََل َي «شْرِ

2 سّرّّشدُّب ُكنتِِف، عَنَنِيَِس نََش مِشٍِي يَامَرِ، نَشٍٍي نُ نَ عَ ّق مَ، ٍع َش عَ دّ .رَفَرِن 3 عَوَ، ثُْل نََش عَ قََل عَ ّب، َعَل» نَن قَمَ ِع تَن .بْنبْدٍ
ِع لُِش ّن عَْل بَنِش نَشَن قَرِ قِيّش ْكْن عَ كُي .نْْشِش ِع َ بَر وَ ٱ مَِكيتٍِق ِكيِت سّرِّي رَ، ْكْن ِع ٌت يَامَرِ قِِش ٍع َش ٱ بْنْب، ِع َ بَر سّرِّي
«.مَتَندِ 4 نَشٍٍي نُ نَ عَ ّق مَ، ٍع نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» عََل َش سّرّّشدُّب ُكنتِِف نَن َ ٌكنبِم ِي «!ِك 5 ثُْل نََش عَ قََل، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ ُ م نُ
عَ كٌلٌن َش سّرّّشدُّب ُكنتِِف نَ عَ رَ، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش، ِع› نََش يّن ْو ٌكِب قََل َحمَ مَنّف «‹.ّب

6 ثُْل ٌت عَ كٌلٌن ٍسنٍِي َسدُ نُن ّسنٍِي قَرِ نُ نَ يُوِِق ِكيتِسٍَي َش مَلَنِي كُي، عَ نََش عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، ّسِن قَرِ نَن ٱ .نَ ٱ بََب
قَن ّسِن قَرِ نَن نُ عَ .رَ ٌت ٱ نَ ِكيِت بَنِش ِ مَ بَر ٱ لَِش عَ رَ عََل قَمَ وٌن نَكٍلِدٍ قَّش مَ ِكيِت «.لْشْي 7 عَ ٌت نَ قََل، بٌوٍر مَتَندِ نََش ُل ّسنٍِي قَرِ
نُن ٍسنٍِي َسدُ .تَِف َحمَ نََش .عِتَشُن 8 ٍسنٍِي َسدُ تَن ّب، مِِش مُ َ كٍلِم قَّش .مَ ٍع مَن مُ لَِش ـٍكٍّي مَل نُن ِحننٍّي َش ٍق .رَ ْكْن ّسنٍِي قَرِ تَن َل نٍٍي
بِرِن َش ٍق .رَ 9 ْسنشْي ُشنفٍب نََش .مِِن سّرِّي َ ْمْش كَر ندٍٍي ّسنٍِي قَرِ تَِف ٍع نََش يّن ْو شْرْشْي .قََل ٍع نَّش، ُمُش» ُ م قٍٍق حَاِش ٌي ْ ِسِش رَكْر
ِي شّّم .مَ تّمُندٍ ِحنّن ندٍ، َش نَ مُ عَ رَ مَلٍّك ندٍ، نَن يّنِش ْو عَ «.رَ 10 ْسنشْي ٌت نُ ِسفَمَ فٌب رَ، ْسورِ مَنّف نََش فَاُش ٍع َق ثُْل .قَشٍَق عَ
نََش ْسورٍِي ٌ رَفٌر ٍع َش ثُْل تٌنٌف ٍع تَِف، ٍع َش عَ َشنِن ْسورِ بَنِش .كُي

11 نَ كْي رَ، مَرِِف نََش مِِن ثُْل .مَ عَ نََش عَ قََل عَ ّب، ِع» َش َ ِمَنِي ل ِ مَ بَر ِع مَ قِندِ ٱ َ م ٍسيدٍ نَن نَ مَ ْر عَْل ِع عَ رَبَِش َسلَمُ دَرِ ِك «.نَّش
ٍع لَنِي شِرٍِق ثُْل قَشٍَق رَ
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12 كٍُي ٌت عَِب، يُوِقٍِي نََش لَنِي شِرِ كَِل رَ، ٍع نََش ٍع دٍّف، ٍع نََش ٍع مِن ِسندٍن، عَ ٌق ٍع َش ثُْل .قََش 13 نَشٍٍي نَ لَنِي شِرِ، ٍع نُ دَنِف

مِِش تٌنٌف نَاِن .رَ 14 ٍع نََش عَ مٍَسن سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن قٌرٍِي ّب، ُمُش» َ بَر مُُش كَِل عََل رَ، مُُش مُ ٍسٍس َ دٌنم ِسندٍن ٌق مُُش َش ثُْل
.قََش 15 عَوَ، يَْكِس، وٌ تَن نُن يُوِِق ِكيتِسٍَي َش مَنّف مَيَندِ عَ َش َق عَ رَ عَلٌَك وٌ َش عَ َش ٍق مٌَت عَ قَنِي .رَ نَ كُي، مُُش تَن عَ قَشَمَ َ كِر
«.رَ

16 ثُْل مَافِّن َش دِ نََش نَ يَنّق .كٌلٌن عَ نََش ِسَف ْسورِ بَنِش كُي، عَ نََش نَ بِرِن مٍَسن ثُْل .ّب 17 ثُْل نََش ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت ندٍ
ِشِل، عَ نَّش، ِي» ّسّفتََل َشنِن ْسورِ مَنّف ْشن مَ، عَلٌَك عَ َش ٍق ندٍ قََل عَ «.ّب 18 ْسورِ كّمّ ُشنمَِت نََش ّسّفتََل تٌنٌف، عَ نََش عَ َشنِن ْسورِ
مَنّف ْشن .مَ عَ نَّش، ثُْل،» فٍيلِمَِن نَن ٱ ِشلِِش، عَ نََش ٱ مَيَندِ عَ ٱ َش َق ِي ّسّفتََل رَ ِع ْشن مَ، عَ َش ٍق ندٍ مٍَسن ِع «.ّب 19 ْسورِ مَنّف
نََش ّسّفتََل تٌنٌف، ٍع نََش ٍع .مَمِِن مَنّف نَّش، ِع» َ مَ و مُنٍس قَلٍَق ٱ «ّب؟ 20 عَ نََش عَ يَاِب، يُِوِقٍي» َ بَر لَن عَ مَ، ٍع َش ِع مَشَندِ ِع َش ثُْل
َشنِن يُوِِق ِكيتِسٍَي يِرٍ، عَلٌَك ٍع مَن َش مَشْرِنِي ندٍ ِت عَ .مَ 21 ِع نََش ِع تُِل مَِت ٍع رَ، ِ مَ بَر مِِش تٌنٌف نَاِن نُن ندٍ َ بَر يَنّق شِرِ عَ ُشن ٍع َي .مَ
ٍع َ بَر ٍع كَِل عَ ٍع مُ ٍسٍس دٌنمَ، ٍع مُ ٍسٍس َ مِنم عَ ٌق ٍع نَ ثُْل قََش تّمُي .نَّش يَْكِس ٍع َ بَر ّف ٍع يَءِلَندٍ، ٍع َق ِع َسٌف نَن «.مَمٍّق 22 ْسورِ مَنّف
نََش ّسّفتََل رَبٌٌل، عَ نََش تْنِي ْدْش عَ مَ، َق قََل، عَ ٍق نَشَن قَلَِش عَ ّب، عَ نََش نَ قََل مِِش ٌي .ّب

ٍع ثُْل ّشيٍق مَنّف قٍلِِس ْشن
23 عَ نََش ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت قِرِن ِشِل، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٌو» ْسورِ كّمّ قِرِن يَءِلَن، ْسورِ سٌي رَفٍِي تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ، نُن َشِل وٌِل كّمّ

.قِرِن وٌ َش ٍع يَءِلَن ِسفٍَق رَ ٍسسَرٍ ٌت كْي .رَ 24 وٌ َش سٌي ندٍ يَءِلَن ثُْل ّب، عَلٌَك عَ َش مَنّف قٍلِِس ِل هّيرِ «.كُي
25 ْسورِ مَنّف نََش ِي ٍق ّسّب بَتَاّش َ .ر 26 ٱ» تَن كِلْدِ لِسِيَ، ِع تَن مَنّف قٍلِِس مَقَنِش، ٱ َ بَر ِع .ّشيُب 27 ِي شّّم يُوِقٍِي نَن عَ .ُسشُِش

ٍع نََش وَ عَ .قَشٍَق ٱ ٌت عَ كٌلٌن عَ مََك ْر نَ عَ رَ، ٱ نُن ْسورٍِي نََش َق، مُُش نََش عَ َب ٍع .ِي 28 ٱ ٌت وَ عَ كٌلٌنٍق ٍع عَ ُسشُِش نَشَن مَ،
ٱ نََش ِسَف عَ رَ ٍع َش ِكيتِسٍَي ٍ .يِر 29 ٱ نََش عَ ِل ٍع عَ كَلَمُِش ٍع َش سّرِّي َش ٍق نَن مَ، ْكْن عَ مُ ٍق ٌكِب ٌي رَبَِش عَ َ لَنم عَ َش قََش
نَشَن مَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ َش َس فٍيِل .كُي 30 ٱ ٌت َ بَر عَ مّ عَ يُوِقٍِي َ بَر فَِل مَلَن عَ ِشِل مَ، ٱ نََش عَ َسنَب رَ ِع مَ كٍرٍن .نَ ٱ عَ كَلَمُمٍَي َ رَكٌلٌنم ٍع
يّّت َكن َش َس عَ ُ كَلَم ِع ْشن عَ َش ٍق .رَ وٌ ُ «.َسلَم

31 ْسورٍِي نََش ثُْل تٌنٌف عَْل ٍع يَمَرِِش ِك .نَّش ٍع نََش عَ َشنِن كْي رَ هَن .عَنتِثَتِرِ 32 نَ كٍُي عَِب، ْسورٍِي نََش فبِلٍن ْسورِ .بَنِش سٌي رَفٍِي
نََش ثُْل .تٌنٌف 33 ٍع ٌت ٌس ٍسسَرٍ، سٌي رَفٍِي نََش بَتَاّش نُن ثُْل ٌس مَنّف ِي .رَ 34 مَنّف ٌت ّف بَتَاّش شَرَندٍ، عَ نََش ثُْل مَشْرِن عَ كٍِل
.دّننَّش عَ ٌت َ بَر عَ مّ عَ ِسلِِسَك نَ عَ رَ، عَ نََش عَ قََل، 35 ٱ» قَمَ ّن ِع مَِكيتِدٍ ِع تْوّحّفلٍَي نَ َق تّمُي «.نَّش عَ نََش يَامَرِ ِق ٍع َش ثُْل َشنِن
فٍيِل بَنِش هٍرٌدٍ نَشَن .تِِش

24
قٍلِِس ِكيِت َسٍق ثُْل َش ٍق رَ

1 ِش ُسوِل دَنِف َشنِب، عَنَنِيَِس، نَشَن قِندِِش سّرّّشدُّب ُكنتِِف رَ، نُن قٌرٍِي نََش َق ٍع نُن ُشنمَقَّل ندٍ، نَشَن ِشِل .تٍرِتٌُل ٍع نََش ثُْل ُ كَلَم
مَنّف ْشن .مَ 2 ٍع ٌت ثُْل ِشِل، تٍرِتٌُل نََش ٌس عَ تْوّحّفٍق ِي مٍَسنِي .رَ
ٍقلِِس» مَنّف قَنِي، ِي بِْش بِرِن ْدْشِش ْبحَّس كُي ِع َش ٍق كٌلٌنِي نُن ِع َش َشِشِل قَنِي نَن َسابُي .رَ 3 ِع َ بَر مُُش َ رَ ّسيو هّيرِ ُشنفٍب .رَ

4 ٱ ُ م مَ وَ ِع رَبٍُق، ْكْن ٱ َ بَر ِع مَشَندِ ِع َش ِع تُِل مَِت مُُش َش مٍَسنِي رَ .دٌندٌرٌنِت 5 مُُش َ بَر عَ ٌت ِي شّّم مِِش حَاِش نَ عَ .رَ عَ يُوِقٍِي
تَِف عِسٌمَ نَشٍٍي نَ َ دُِنح .بِرِن عَ تَن نَن نَ عَِس نَسَرّتَِك َش َحمَ ُشنِي .رَ 6 عَ مَن نََش وَ ْ ْمبَنِش هْر .مَبٍرٍٍق مُُش نََش عَ .ُسُش مُُش نََش وَ عَ
مَِكيتٍِق مُُش َش سّرِّي ِك مَ، 7 ْكْن ْسورِ مَنّف لِسِيَ نََش َق، عَ نََش عَ َب مُُش ِي ّسنّب ُشنفٍب .رَ 8 عَ نََش عَ كَلَمُلٍَي يَامَرِ ٍع َش َق ِع
ْشن .مَ َش ِع قَن ثُْل مَشْرِن، ِع قَمَ عَ كٌلٌندٍ مُُش عَ ُسشُِش ٍق نَشَن «.مَ 9 يُوِقٍِي نََش تِن نَ مٍَسنِي رَ، ٍع قَن نََش عَ قََل عَ نَ نَ ِك .ّن
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10 مَنّف نََش ثُْل يَامَرِ عَ قَن َش يّن .ْو ثُْل نََش عَ مٍَسن عَ ّب، ٱ» عَ كٌلٌن، ِي بِْش َ مَِكيتِم نَن ِع رَ َكِب ّح .وُيَِش نَ كُي، ٱ نَن مَ ٍق

َ ُشنمَقَلَم ّن ِع ّب َ لَنلَنتٍي .كُي 11 ِش ُق نُن قِرِن مُ دَنِف َكِب ٱ نََش ِسَف َسلَمُ دَرِ .َسلِدٍ 12 ٍع مُ نُ مُُش نُن مِِش ِل ْسنْش رَ ْ ْمبَنِش هْر كُي،
َش نَ مُ عَ رَ َسلِدٍ ُشنشُرٍِي .كُي ٱ ُ م ْسنشْي رَتٍِش تَا كُي، ٱ ُ م فَِل كُي .عِسٌِش 13 ٍع مُ َ ْنم ٍسٍس مٍَسندٍ، ٍع ٱ َ كَلَمُم نَشَن .مَ 14 ٱ نَشَن َ مٍَسنم ِع
ّب نَ نَن .َي ٱ نَن ٱ بٍنبٍَي مَرِِف عََل نَن َ بَتُم عَْل عَِس ََش كِر عَ مٍَسنِش ِك نَّش، ٍع عَ َ قَلَم َ كِر نَشَن ّب عَ وٍُل َ .كِر نَشَن ّسبِّش تَوٍُرَت مُنَس
نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُي كِت كُي، ٱ َل نَ بِرِن .نَ 15 ٱ لَِش عََل َش مٍَسنِي رَ نَشَن مٍَسنِش عَ تِنِشنتْيٍي نُن تِنِشنتَرٍ بِرِن قَمَ ّن كٍلِدٍ قَّش .مَ يُوِقٍِي قَن
لَِش نَ .رَ 16 نَ نَن عَ تٌِش ٱ نَن ٱ يّّت َ كَرََشنم عَلٌَك ٱ َش ٱ َ م ِسمََي رَدَنِف ّ ْبح قِيّش كُي عََل نُن مِشٍِي .تَِف 17 ٱ ُ م نُ نَ ٍب ّح وُيَِش بُن مَ،
ْكْن يَْكِس ٱ قَِش هَرٍِف ندٍ رَ ٱ بْنسْي .ّب ٱ قَن قَِش سّرّّش بَدٍ عََل .ّب 18 ٍع ٱ لِِش نَ تّمُي ّن ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٱ ّسنِيّنِش، فَِل مُ نَ ٱ قْْش
رَ، ْسنشْي ٌي قَن مُ كٍِل ٱ َسابُي .رَ 19 ْكْن يُوِِق ندٍ نَشٍٍي كٍِل عَِس بِْش مَ، ٍع مُ تِن ٱ َ م ٍق .رَ ٍع تَن َش ٍع يّّت مٍَسن ِع ّب، َش ٍق ندٍ نَ ٍع
ّب ٱ َ م ٍق .رَ 20 َش نَ مُ عَ رَ نَشٍٍي نَ ٍب، ٍع َش عَ مٍَسن ِع ّب ٍع ٱ تٌِش ٍق حَاِش نَشَن ُشن، ٱ ٌت ِسَف يُوِِق ِكيتِسٍَي ٍ .يِر 21 ٱ يّنِي ْو نَشَن
قَلَِش ٍع تَِف نَ نَن َي؛ وٌ‹ ٱ َ مَِكيتِم ّن ٌت ِ مَ بَر ٱ لَِش عَ رَ عََل قَمَ ّن مِِش قَشَشٍِي «›.رَكٍلِدٍ

22 قٍلِِس نَشَن نُ عَِس ََش كِر كٌلٌن عَ قَنِي رَ، عَ نََش ٍع َش ٍق َس .ِسندٍن عَ نَّش، َمنّف» لِسِيَ نَ َق، ٱ وٌ َش ٍق َ «.مَتٌم 23 عَ نََش ْسورِ
مِِش كّمّ ُشنمَِت يَمَرِ عَ َش ثُْل َكنَت، عَ نََش عَ تْوْر، عَ مَن نََش عَ َش مِِش ٌي رَتْن ٍق قَنِي َبٍَق ر رَ عَ .ّب

24 ِش ندٍٍي ٌت دَنِف، قٍلِِس نُن عَ َش فِّن ُ ِسَل، دِر نَشَن نَ يُوِِق رَ، ٍع نََش .َق قٍلِِس نََش ثُْل ِشِل َكوَندِ َبَدٍ ر عَِس عََل َش مِِش
ُسفَندِِش َش ٍق .رَ ثُْل نََش َ دَنشَنِي َش ٍق قََل ٍع ّب عَِس مَ، 25 ْكْن عَ َش مٍَسنِي ٌت نُ ِنيَِش ب تِنِشنِي مَ، نُن يّّت شُرٍُق مَ، نُن عََل َش
ِكيِت نَشَن قَمَ، قٍلِِس نََش .فَاُش عَ نَّش، ِسَف» .ِسندٍن ٱ نَ ٱ يّّت مَْسْت تّمُي نَّش، ٱ مَن ِع َ «.ِشلِم 26 عَ مَن نُ وَِش ّن ثُْل َش ْكبِرِ ِق عَ
.مَ عَ نُ عَ َ ِشلِم نَ نَن مَ تّمُي بِرِن، ٍع َش َس ٍع ٍ بٌر .ٌت

27 ّح قِرِن ٌت دَنِف، قٍلِِس َ مَ مَسَر نََش َق، ُ ُس ثْر .قِّسُت قٍلِِس ٌت وَ عَ يّّت مَقَنٍق يُوِقٍِي ّب، عَ نََش ثُْل ُل فٍيِل .كُي
25

قِّسُت ثُْل مَِكيتٍِق
1 قِّسُت نََش ِش َسشَن نََب .ٍسسَرٍ نَ َشنِب، عَ نََش ٍت .َسلَمُ دَرِ 2 سّرّّشدُّب ُكنتِِف نُن يُوِِق ُكنتِفٍِي نََش ثُْل ُ كَلَم قِّسُت .ّب 3 ٍع نََش

قِّسُت مَيَندِ عَ َش َق عَ رَ .َسلَمُ دَرِ ٍع نُ مَ وَ ّن ٍع َش عَ قََش َ كِر .رَ 4 قِّسُت نََش ٍع يَاِب، ثُْل» مََكنتَِش .ٍسسَرٍ عَ فبٍفٍب مُ لُِش ٱ تَن قَن
َش ِسَف .نَا 5 وٌ َش يَرٍرَِت ندٍٍي َش ٱ مَِت، وٌ َش ثُْل ُ كَلَم نَا َش عَ َ بَر َس ٍق حَاِش ندٍ «.رََب

6 قِّسُت مُ ٍس َس ِش ٌسلٌمَسَشَن قَرِ، َش نَ مُ عَ رَ ِش ُق َسلَمُ، دَرِ عَ نََش ٌ فٌر .ٍسسَرٍ نَ كٍُي عَِب، عَ نََش ْدْش عَ َش ِكيِت ِكبَنِي .مَ عَ
نََش يَامَرِ ِق ٍع َش َق ثُْل .رَ 7 عَ ٌت َق، يُوِقٍِي نَشٍٍي َق كٍِل َسلَمُ، دَرِ ٍع نََش عَ َبِلِن .ر ٍع نََش تْوّحّف فبٍفٍب َس عَ ُشن، ٍع مُ نُ َ ْنم نَشَن
مٍَسندٍ نْندِ .رَ 8 ثُْل نََش ٌس عَ يّّت ُشنمَقَلٍَق، عَ نُ عَ قََل، ٱ» ُ م ٍق حَاِش ٌي رَبَِش يُوِقٍِي َش سّرِّي رَ، َش نَ مُ ْ ْمبَنِش هْر رَ، َش نَ مُ عَ رَ
مَ ْر مَنّف «.رَ 9 قِّسُت ٌت وَ عَ يّّت مَقَنٍق يُوِقٍِي ْشن، عَ نََش ثُْل مَشْرِن، ِع» َ مَ و تٍٍق َسلَمُ دَرِ ِع َش َس مَِكيِت ِي قٍٍي مَ ٱ َي «شْرِ؟ 10 ثُْل
نََش عَ يَاِب، ٱ» َ لَنم ٱ َش مَِكيِت مَنفَسَنِي َش ِكيِت بَنِش نَن كُي، ٱ تِِش دّننَّش ِي .ِك ٱ ُ م ٍق ٌكِب ٌي رَبَِش يُوِقٍِي َ .ر ِع قَن نَ كٌلٌن عَ
قَنِي .رَ 11 َش ٱ َ بَر ٍق حَاِش رََب عَ َ لَنم ٱ َش قََش نَشَن مَ، ٱ ُ م مَ تٌندِ ٱ َش قََش، ْكْن َش ٍع نَشَن َ قَلَم وٍُل نَ عَ رَ، عَ مُ لَن مِِش ٌي َش ٱ

ٌس ٍع ِي .رَ مَنّف ُشنفٍب َش َس ٱ مَِكيِت «.مَ ْر 12 قِّسُت ٌت يّن ْو عَ ِسمٍَي رَ رَ، عَ نََش عَ قََل ثُْل ّب، ِع» َ بَر وَ ِسفٍَق مَنّف ُشنفٍب .ْشن
عَوَ، ِع ِسفَمَ «.ّن

ثُْل مٍَسنٍق عَفِرَِث نُن بٍرِنِِس ّب
13 ِش ندٍ ٌت دَنِف، مَنّف عَفِرَِث نُن بٍرِنِِس نََش ٌس ٍسسَرٍ قِّسُت .ّشيبُدٍ 14 ٍع ٌت َ بَر ِش وُيَِش رَدَنِف نَا، قِّسُت نََش ثُْل َش ٍق قََل

مَنّف عَفِرَِث .ّب عَ نَّش، ٍقلِِس» َ بَر فٍيلِمَِن ندٍ ُل .ٍب 15 ٱ نُ نَ َسلَمُ دَرِ تّمُي نَّش، سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نُن يُوِقٍِي قٌرٍِي نََش عَ كَلَمُ، ٍع مَن نََش
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وَ عَ َش .قََش 16 ٱ نََش ٍع يَاِب عَ مَكٍَي ْر َش سّرِّي مُ مِِش قَشَمَ، ٌق عَ َش عَ فٍب قََل كَلَمُسٍَي ّب ِكيتَِس َي .شْرِ 17 نَ ٍق نَن ٍع رَقَِش
.ٍب ٱ قَن مُ .دُفُندِ نَ كٍُي عَِب، ٱ نََش ْدْش ٱ َ م ِكيِت .بَنِش ٱ نََش يَامَرِ ِق ٍع َش َق نَ شّّم .رَ 18 كَلَمُسٍَي ٌت ٍع دّنتّّف، ٍع مُ ٍق حَاِش
ٌي قََل عَ ُشن مَ، ٱ نُ نَشٍٍي .َمحْشُنِش 19 ٍع نُ شْرْشْمَ ٍع َش دِيّن نَن مَ ٍق رَ، عَ نُن عَِس َش ٍق .رَ ٍع نَّش عَ َ بَر قََش، ْكْن ثُْل نَّش عَ َلٌِش .ب
20 عَوَ، ٱ ٌت مُ عَ كٌلٌن عَ لَن ٱ َش نَشَن نََب، ٱ نََش عَ مَشْرِن َش عَ مَ وَ ِسفٍَق َسلَمُ، دَرِ عَ َش مَِكيِت .نَا 21 ْكْن ثُْل نََش وَ عَ َش ٍق َشنِنٍق
مَنّف ُشنفٍب ْشن .مَ نَ تّمُي ٱ نََش يَامَرِ ِق ٍع َش عَ َكنَت هَن ٱ عَ َ رَ َسنبَم مَنّف ُشنفٍب مَ تّمُي «.نَّش

22 عَفِرَِث نََش عَ قََل قِّسُت ّب، ٱ» قَن مَ وَ ٱ تُِل مَتٍِق نَ شّّم «.رَ قِّسُت نََش عَ يَاِب، ِتَن،» ِع عَ شُي «.مّمَ 23 عَوَ، نَ كٍُي عَِب،
عَفِرَِث نُن بٍرِنِِس نََش ٌس مَلَن ٍ يِر ٍع نُن تَا .ُكنتِفٍِي ٍع نُ مَشِرِِش عَ قَنِي .رَ قِّسُت َش يَامَرِ مَ، ٍع نََش َق ثُْل .رَ 24 قِّسُت نََش عَ قََل، َمنّف»

عَفِرَِث نُن وٌ تَن نَشٍٍي بِرِن نَ ٍب، وٌ َ بَر ِي شّّم ٌت يُوِِق نَشَن بِرِن كَلَمُِش ٱ ْشن َسلَمُ دَرِ نُن .ٍب ٍع نَّش عَ عَ َش .قََش 25 ٱ تَن ّب، عَ مُ قٍٍق
رَبَِش عَ لَن عَ َش قََش نَشَن مَ، ْكْن عَ تَن يَِت َ بَر مَيَندِ ِت ِسفٍَق رَ مَنّف ُشنفٍب ْشنِي .مَ ْر عَوَ، ٱ قَن َ بَر تِن نَ .رَ 26 ٱ ُ م ٍق شْرِ ٌي ْستِْش
نَشَن َ ّسبّم مَنّف ُشنفٍب مَ عَ َش ٍق .رَ نَ نَ عَ رَ، ٱ عَ مِنِِش رَ وٌ َي ِع، عَ فبٍنفبٍنِي ِع تَن مَنّف عَفِرَِث، عَلٌَك وٌن نَ ّف عَ مَشْرِندٍ ٱ َش عَ
كٌلٌن عَ َ لَنم ٱ َش نَشَن .ّسّب 27 ٱ ُ م َ ْنم فٍيلِمَِن َسنبَدٍ رَ مَنّف مَ، ٱ ُ م عَ مٍَسن عَ نَشَن «.نَبَِش

26
ثُْل عَ يّّت ُشن مَقَلٍَق

1 عَفِرَِث نََش عَ قََل ثُْل ّب، ِع» َش ِع يّّت ُشن «.مَقََل ثُْل ٌت عَ بّلّّش عٍِت، عَ نََش عَ يّّت رَقِيّش ِي مٍَسنِي .رَ 2 َمنّف» عَفِرَِث، ٌت
ٱ حّلِّشنِش ٱ َ م ٍق رَقِيّشٍق رَ يُوِقٍِي ٱ كَلَمُِش نَشَن .مَ 3 ِع ٍع َش دِيّن نُن ٍع َش سّرِّي كٌلٌن ِك قَنِي .رَ َ عَو يَندِ، ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ .نَ 4 َكِب
ٱ مّدِ دِ تّمُي، ٱ نُ نَ َسلَمُ دَرِ ٱ بْنسْي َي .مَ يُوِِق بِرِن ٱ ّحرّ ِك كٌلٌن 5 عَ َ .رَكُي ٍع مَن عَ كٌلٌن ّسِن قَرِ نَن نُ ٱ نَ دِينَّل تَِف نَشٍٍي َش ٍق .مَشْرْْش
ٍع َ ْنم نَ ٍسيدٍْحشْيَ .بَدٍ 6 يَْكِس، ٍع ٱ نَِكيتٍِق ِ مَ بَر ٱ لَِش عََل َش لَايِدِ رَ عَ نَشَن تٌنفٌِش مُُش بٍنبٍَي ّب، 7 مُُش بْنسْي ُق نُن قِرِنِي نَشَن .مَمٍّق ٍع
عََل َ بَتُم تّمُي بِرِن، كْي نُن .يَنِي ٱ لَِش نَ لَايِدِ نَن .نَ مَنّف، يُوِقٍِي ٱ كَلَمُِش نَ نَن .مَ 8 وٌ َ ْنم لَدٍ عَ رَ عَ عََل مِِش قَشَشٍِي «رَكٍلِمَ؟

9 ٱ» تَن َكَت ّن َ كِر ْموِل بِرِن نَ ٱ َش عَِس نَسَرّتَِك ِشِل .َكَن 10 ٱ نَ نَن نََب .َسلَمُ دَرِ سّرّّشدُّب ُكنتِفٍِي نََش تِن ٱ َش ّسنِيّنتْي وُيَِش
َس فٍيِل .كُي ٱ مَن نََش تِن ٍع َش .قََش 11 ٱ نُ ِسفَمَ َسلِدٍ بَنشٍِي كُي عَلٌَك ٱ َش ٍع تْوْر، ٍع َش فبِلٍن ٍع َش َ دَنشَنِي قْْش .رَ ٱ َ م ْشّن كُي، ٱ

نُ ٍع تْوْر هَِل تَا فبّتٍّي «.كُي
12 ّسّرّشُدّب» ُكنتِفٍِي نََش تِن ٱ َش ِسَف مَِس دَ نَ ٍق .مَ 13 مَنّف، يَنِي تَِف ٱ نََش يَنّب ٌت َ كِر ْشن مَ كٍلٍِق ٌكوٍر، ٱ تَن نُن ٱ بٌوٍرٍي

َبِلِنِي .ر عَ يَنّب نُ دَنِف ٌسٍف .رَ 14 مُُش نََش َ بِر بِْش .مَ ٱ نََش شُي ندٍ مّ نَشَن نُ عَ َ قَلَم ٱ ّب ُ عٍبُر شُي، ْسُل،‹ ْسُل، مُنٍق رَ ِع ٱ َحشَنَكتَمَ؟
نَ ٍق شْرْشْمَ ّن ِع ›.ّب 15 ٱ نََش عَ يَاِب، مَرِِف،‹ ندٍ ِع ‹رَ؟ مَرِِف نََش ٱ يَاِب، عَِس‹ نَن ٱ نَ، ِع نَشَن .َحشَنَكتٍَق 16 كٍِل، ِت ِع َسنيٍِي
ُشن .نَ ٱ مِنِِش ّن ِع مَ عَلٌَك ٱ َش ِع قِندِ وَلِّك نُن ٍسيدٍ رَ قٍٍي مَ ِع نَشٍٍي تٌِش نُن ِع قَمَ نَشٍٍي .تٌدٍ 17 ٱ ِع رَتَنفَمَ ّن يُوِقٍِي مَ نُن ِس فبّتٍّي مَ، ٱ ِع
َ ّشيم نَشٍٍي مَ، عَلٌَك ِع َش ٍع يٍَي رَِب، 18 ٍع َش مِِن ِم دِ كُي، ٍع َش ٌس نَءِيَلَنِي .كُي ٍع َش كٍِل ٍسنتَّن َش نْي بُن، ٍع َش ٌس عََل َش مَنّفَي
نِينِ بُن .مَ نَ كُي، ٍع َش يُنُِب مَ َشقَرِ ّن، ٍع مَن قَمَ ّن كّ ْستْدٍ ّسنِيّنتْيٍي َي مَ نَشٍٍي دَنشَنِيَِش ٱ َ «›.م

19 َن» كُي، مَنّف عَفِرَِث، ٱ ُ م تٌندِ نَ ّشيرََي رَ نَشَن كٍِل ٌكوٍر .مَ 20 ٱ نََش نَ َكوَندِ ِت مَِس، دَ َسلَمُ، دَرِ يُدََي، نُن ِس فبّتٍّي .تَِف ٱ

نََش عَ مٍَسن ٍع ّب ٍع َش تُوِب، ٍع َش َ دَنشَنِي عََل مَ، نُن ٍع َش وَِل قَنِي رََب نَشَن ٍع َش تٌفٌندَِي َ «.مٍَسنم
21 يُِوِقٍي» نََش ٱ ُسُش ْ ْمبَنِش هْر كُي، ٍع وَِش ٱ قَشٍَق نَ نَن .مَ 22 ْكْن، عََل تَنُت، ٱ َلٌِش ب عَ تَن نَن َسابُي رَ هَن .ٌت ٱ نََش نَ ٍسيدٍْحشْيَ

َب مٍّي دِ نُن قٌرٍِي بِرِن .ّب ٱ ُ م قٍٍق فبّّت قَلَِش ٌق نَمِْحنمٍّي نُن عَننَِب مُنَس نُ نَشٍٍي َ قَلَم عَ ٍع قَمَ ّن َبَدٍ .ر 23 ٍع نََش عَ مٍَسن عََل َش مِِش
ُسفَندِِش مَ تْوْر ّن، عَ ِسنٍف نَن َ كٍلِم قَشَمِشٍِي َي مَ، عَ نُن عَ يُوِقٍِي نُن ِس فبّتٍّي مَ َكوَندِ ِكِس «.رَ
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24 عَ ٌت نُ يّنٍق ْو عَ يّّت رَقِيّشٍق رَ، قِّسُت نََش عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ، ثُْل،» ِع !دَُش ِع َش ٍق فبٍفٍب كٌلٌنِي َ بَر ِع قِندِ دَشُي «.رَ 25 ثُْل

نََش عَ يَاِب، ّقِسُت» مَقَنِش، دَشُي مُ نَ ٱ .نَ ٱ نْندِ نُن لْننِ نَن .مٍَسنٍق 26 مَنّف عَفِرَِث تَن ِي قٍٍي .كٌلٌن ٱ ِي بِرِن َ قَلَم عَ تَن نَن ّب، ِ مَ بَر
عَ َحن عَ كٌلٌن، عَ عَ مُ رََب فُندٌ َش «.كُي 27 ثُْل نََش عَ قََل عَفِرَِث ّب، َمنّف» عَفِرَِث، ِع لَِش نَمِْحنمٍّي رَ؟ ِع َل ٍع رَ، ٱ نَ «.كٌلٌن

28 عَفِرَِث نََش عَ قََل ثُْل ّب، َع» فٍب مُ لُِش ِع َش ٱ قَن قِندِ عِسَيَنَك «!رَ 29 ثُْل نََش عَ يَاِب، َع» َق قِندِ يَْكِس رَ، َش نَ مُ تّمُي
فبّّت، ٱ مَرِِف مَ مَشَندِ ّن عَلٌَك ِع تَن ٌي، عَ نُن نَشَن بِرِن ٱ شُي مٍّق رَ ٍب ٌت، وٌ قَن َش ُل عَْل ٱ تَن، َب ِي يْلْنْشنِي َ ر نَشَن نَ ٱ َ «.م

30 مَنّف عَفِرَِث، مَنّف قِّسُت، بٍرِنِِس، نُن نَشٍٍي بِرِن نُ ْدْشِش ٍع ّسيِت مَ، ٍع نََش .كٍِل 31 ٍع ٌت نُ ِسفَمَ، ٍع نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، ِي»

شّّم مُ قٍٍق رَبَِش عَ َ لَنم عَ َش قََش نَشَن مَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ َ لَنم عَ َش َس فٍيِل كُي نَشَن «.مَ 32 عَفِرَِث نََش عَ قََل قِّسُت ّب، ِي» شّّم نُ
لَن عَ َش ّبحِن، ْكْن عَ َ بَر مَشَندِ ِت مَنّف ُشنفٍب َش عَ «.مَِكيِت

27
ثُْل ِسفٍَق مَ ْر

1 ٍع ٌت نَّت تٌنٌف مُُش َش بَِك ُكنكُي كُي ِسفٍَق رَ عِتَِل، ٍع نََش ثُْل نُن فٍيلِمَِن ندٍٍي ٌس ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت ِي رَ نَشَن ِشِل ُلِيُِس، ي نَشَن
نَ مَنّف ُشنفٍب َش ْسورٍِي َي .مَ 2 مُُش نُن ِستَرَِك، عَرِ نَشَن كٍِل تّسَلٌنِِك مٍَسدٌن بِْش مَ، نََش بَِك ُكنكُي كُي نَشَن كٍِل َ .مِِت عَدِر عَ نُ لَن
عَ َش دَنِف عَِس ّسيِت .مَ 3 نَ كٍُي عَِب، مُُش نََش كِلْن .ِسْدن ُلِيُِس، ي نَشَن نُ عَ ْحْش َسِش ثُْل ْشن مَ عَ قَنِي رَ، عَ نََش عَ َسٌف َس
عَ َش ِسَف عَ بٌوٍرٍي ْشنِي ِيَاِس ب قَنّد .قٍندٍ 4 مُُش ٌت كٍِل نَا، مُُش نََش دَنِف ِسثِرِ سُرِ مَ، ِ مَ بَر قٌٍي مُ نُ تِنِش مُُش .ّب 5 مُُش ٌت ِسلِِس
نُن َ ثَنقِلِي بَا عِفِرِ، مُُش نََش ٌس مِرَ، لِِس بِْش .مَ 6 مّننِ، ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت نََش ُكنكُي ٌت نَشَن كٍِل عَلٍسَندٍِر، عَ ِسفٍَق .عِتَِل مُُش نََش
بَِك نَ .كُي

7 ِش وُيَِش بُن مَ ُكنكُي نُ مَ تْوْر .ّحرّدٍ َكَت نُن َكَت مُُش َق ِسنِدِ ِل ْكْن قٌٍي مُ تِن مُُش َش كِلْن .نَا نَ نَن عَ ٌت مُُش نََش دَنِف
كِرِّت سُرِ لَاٍب رَ، َسلٍمٌٍن ّسيِت .مَ 8 نَا ِعحّرٍّق نُ .شْرْْش مُُش نََش ٍ يِر ندٍ ِل، نَشَن ِشِل وَُق تٌقَنِي، لَسٍيَ ّق .مَ

9 مُُش نََش ُب .نَا ّحرّ مَن نُ شْرْْش ِ مَ بَر ُسنِي تّمُي نُ َ بَر .دَنِف 10 نَ نَ عَ رَ، ثُْل نََش عَ قََل، ٱ» ِيَاِسبٌوٍرٍي، ب ٱ َ بَر عَ كٌلٌن وٌن مَ ّحرّ قَمَ ّن
.شْرْْشدٍ ٌكتٍٍي، ُكنكُي، نُن مِشٍِي قَمَ ّن «.تْوْردٍ 11 ْسورِ كّمّ ُشنمَِت نََش عَ تُِل مَِت ّكثِنِ نُن ُكنكُي َكنِي َش يّنِي ْو رَ، عَ تٌندِ ثُْل َش ِس مَرَ
.رَ 12 مِِش فبٍفٍب نََش وَ قٍنِِك لٍِق، ِ مَ بَر ٍع نُ نَ وَُق دّننَّش، مّننِ مُ نُ قَن ّحّم رَدَنفِدٍ .رَ قٍنِِك، كِرِّت سُرِ وَُق نَن عَ رَ، نَشَن َي رَقِندِِش
ٌسفٍفٌرٌدٍ ِ بِر .مَ ٍع نََش وَ ٍع َش ّحّم رَدَنِف .نَا

13 قٌٍي دِ ندٍ نََش مِِن كٍِل ْكوَل .مَ ٍع نََش عَ َمحْشُن عَ ِيَاِس ب َ بَر .قَن ٍع نََش هَنَف بّندُن، ٍع ُكنكُي رَدَنِف كِرِّت سُرِ ّق .مَ 14 ْكْن نَ
تّمُي قٌٍي ُشنفٍب، نَشَن ِشِل يُرَكِلْن، عَ نََش َق كٍِل سُرِ .مَ 15 قٌٍي نََش ُكنكُي ُتُن، ت هَن ُكنكُي مُ نُ َ ْنم .مَتِنِشندٍ مُُش نََش مُُش َ رَشَر قٌٍي ِي .رَ
16 مُُش نََش دَنِف سُرِ َنمَدِ ل لَاٍب رَ، نَشَن ِشِل َ .كِلٌد مُُش نََش تْوْر ُكنكُي َ لَنم مَْستٍْق .رَ 17 ٍع ٌت ّف عَ رَتٍدٍ، ٍع نََش لُوِت مَقِلِن ُكنكُي .مَ
ٍع ٌت نُ فَاُشِش ْدْشٍق رَ سِرٍِت بّنِك مَ، ٍع نََش بَّل رَفٌرٌ، قٌٍي نُ َق ِسَف مُُش .رَ 18 قٌٍي نََش مُُش بْنْب عَ قَنِي .رَ نَ كٍُي عَِب، مُُش نََش
ٌكٍت ندٍ وٌِل بَا .مَ 19 ِش َسشَن ٌت دَنِف، مُُش يَِت نََش ُكنكُي عِسٍٍي بِرِن ٌ نَفٌر ٍي .مَ 20 ِش وُيَِش نََش دَنِف، ٌسٍف مُ نَ، تُنبُيٍي مُ نَ، قٌٍي
ّسنّب نُ َ فبٌم نَن .تُي مُُش مُ نُ لَِش مُُش ِكِسٍق رَ .ْسنْن

21 َكِب ِش وُيَِش مُُش مُ نُ دٌنٍس َ .دٌنم َ عَو ثُْل نََش ِت مِشٍِي تَِف، عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، ٱ» بٌوٍرٍي، َش وٌ وٌ تُِل مَِت ٱ نَ نُ، وٌن مُ
َ كٍلِم كِرِّت نُ، وٌن مُ ِي َكسَرّ نُن لِْس َ ْستْم .نُ 22 ْكْن يَْكِس، ٱ وٌ َ سِمَ ر ّن، وٌ َش ِمَنِيَ، ل ِ مَ بَر مِِش ٌي مُ قَشَمَ وٌ َي مَ، ُكنكُي نَن فبَنسَن
َ .مَ َكسَر 23 ٱ مَرِِف عََل، ٱ َ وَلِم نَشَن ّب، عَ َش مَلٍّك ندٍ َ بَر مِِن ٱ َ م ِي كْي .رَ 24 عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، ثُْل،‹ ِع نََش فَاُش، ٌق ِع َش ِت ّن
مَنّف ُشنفٍب َي .ِع عََل َ بَر تِن ِع ِيَاِسبٌوٍر ب بِرِن ‹.نَتَنفَدٍ 25 نَ نَ عَ رَ، وٌ َش َ ِمَنِي ل ِ مَ بَر ٱ لَِش عََل َش مٍَسنِي .رَ 26 وٌن قَمَ سُرِ ندٍ «.لِدٍ
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27 كْي ُق نُن نَاِن ندٍ، مُُش نََش يَتٍِك عَدِرِ بَا .ِل نَ كْي تَِف ُكنكُي رَّحرّ نََش ٌسِف عَ مُُش َ بَر ّ مَكْر بِْش ندٍ .رَ 28 ٍع ٌت ٍي تِلِنِي مَنِيٍَس

رَفٌرٌ، ٍع نََش َكنٍك َي ْمْشّحن .ْسْت ٍع ٌت َ مَكُي دٌندٌرٌنِت، ٍع مَن نََش عَ رَفٌرٌ، ٍع نََش َكنٍك َي ُق نُن ُسوِل .ْسْت 29 ٍع ٌت فَاُش فَرِندٍ قَنٍي
ندٍ رَ، ٍع نََش هَنَف نَاِن وٌِل ُكنكُي َشنِب .رَ ٍع نََش فبََت كٍُي عِبٍَق .رَ 30 ْكْن ُكنكُي رَّحرٍّي نُ مَ وَ كٍلٍِق ُكنكُي .ُشن ٍع نََش ُكنكُي َ لَنم ٌ رَفٌر
بَا مَ عَْل ٍع نَ هَنفٍَي نَن نَفٌرٌٍق ُكنكُي َي .رَ 31 ثُْل نََش عَ قََل ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت نُن ْسورٍِي ّب، َش» ِي مِشٍِي مُ ُل ُكنكُي كُي، وٌ مُ َ ْنم
«.ِكِسدٍ 32 عَوَ، ْسورٍِي نََش ُكنكُي َ لَنم لُوِت بٌلٌن، ٍع نََش عَ رَّبحِن عَ َش .ِسَف

33 ٍينُن ب كٍُي َش عَِب، ثُْل نََش ٍع بِرِن نَِس ٍع َش دٌنٍس .دٌن عَ نََش عَ قََل ٍع ّب، َع» ِش ُق نُن نَاِن نَن ٌت وٌ مَّم تٍِق، وٌ مُ تِنِش وٌ .دّفٍدٍ
34 ٱ َ بَر وٌ ِس رَ وٌ َش دٌنٍس دٌن، ِ مَ بَر نَ نَن قَن وٌ قٍَت .ّب مِِش ٌي مُ هَلـَِكمَ، هَِل وٌ ُشنّسّش كٍرٍن مُ َ «.لْيم 35 عَ ٌت نَ قََل، عَ نََش تَاِم
تٌنٌف، عَ عََل نُوَِل َس ٍع بِرِن َي شْرِ، عَ تَاِم عِفِرَ، عَ نََش عَ دٌن .قْْل 36 نَ تّمُي ٍع بِرِن نََش ِمَنِيَ، ل ٍع قَن نََش ٌس تَاِم .دٌنٍق 37 مُُش مِِش
كّمّ قِرِن مِِش تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ عَ نُن ٍسننِ نَن نُ نَ ُكنكُي .كُي 38 ٍع ٌت َس وَ دٌنٍس رَ، ٍع نََش قَرِن وٌِل بَا مَ عَلٌَك ُكنكُي َش .يٍلٍُب

39 كٍُي ٌت عَِب، ٍع مُ عَ كٌلٌن ٍع نَ دّننَّش، ْكْن ٍع نََش بِْش ندٍ .ٌت ٍع نََش نَّت تٌنٌف ٍع َش َكَت ُكنكُي ِسفَدٍ رَ .نَا 40 ٍع نََش هَنفٍَي
ُلُن، ق ٍع َش ِسن بَا .مَ ٍع نََش َ قّي لُوتٍِي قَن .بٌلٌن ٍع نََش ٍ يَر بَّل رٍَت، ٍع َش ٍع ُشن َس شَرٍ .مَ 41 ْكْن ٍع نََش بّنِك ِل، ُكنكُي نََش .َكنَكن
ُكنكُي ُشنِي ٌت َكنَكن، ْمْرنِي نََش عَ شْرّ َكَن ّسنّب .رَ 42 ْسورٍِي نََش لَن فٍيلِمَنٍِي قَشٍَق مَ، عَلٌَك ٍع نََش ٍي مََس، ٍع ٍع .ِف 43 ْكْن ْسورٍِي
كّمّ ُشنمَِت، نَشَن نُ مَ وَ ثُْل رَِكِسٍق، عَ نََش ٍع .رَتْن عَ نََش يَامَرِ ِق ٍع مَ عَ نَشٍٍي قََت ٍي مَسَدٍ، ٍع ِسنٍف َش بَفَن ٍي مَ عَلٌَك ٍع َش شَرٍ
.مَْسْت 44 بٌوٍرٍي َش فبَُك ٍشبٍنيٍِي رَ، َش نَ مُ عَ رَ ُكنكُي ُشنتُنيٍِي .رَ ٍع بِرِن نََش شَرٍ مَْسْت هّيرِ .كُي

28
ثُْل مَلَِت سُرِ لٍِق

1 مُُش ٌت شَرٍ مَْسْت، مُُش نََش عَ كٌلٌن عَ نَ سُرِ ِشِل .مَلَِت 2 مَلِتَكٍَي نََش َ ّسيو مُُش رَ ِك قَنِي .رَ ٍع نََش مُُش بِرِن مَلَن ّت ُشنفٍب ّق
مَ، ٍع نُ نَشَن شُرُِش، ِ مَ بَر تُّن نُ قٍَق نُن ِشنبٍِل فبٍفٍب .رَ 3 ثُْل ٌت بٌلٍٍي مَتٌنٌف َسٍق ّت ِع، بِْشمٍَس نََش مِِن نَ ّت وُيٍنِي َش ٍق رَ، عَ نََش عَ
بّلّّش .ِشن 4 مَلِتَكٍَي ٌت بِْشمٍَس ٌت، عَ َ بَر عَ بّلّّش ِشن عَ ِسنفَنِش عَ رَ، ٍع نََش عَ قََل ٍع ٍ بٌر ّب، نْنِد» رَ، نَِب نَن ِي مِِش رَ، ِ مَ بَر هَاكّ مُ
تِنِش عَ َش بٌَل، هَِل عَ ٌت تَنفَِش بَا «.مَ 5 ثُْل نََش بِْشمٍَس رَلِسَن ّت، ٍسٍس مُ عَ .ٌت 6 نَ مِشٍِي نُ مَّم تٍِق ّن عَ ِشندٍ َش قُنُت، َش نَ مُ
عَ رَ عَ َش قََش كٍرٍن نَ، ْكْن ٍسٍس مُ عَ .ٌت ٍع ٌت مَّم ِت، ٍع نََش ٍع َش َمحْشُنِي َ .مَسَر ٍع نََش عَ قََل عََل ندٍ نَن عَ .رَ

7 سُرِ ُكنتِِف ُشنفٍب، نَشَن ِشِل ِلِيُ، ثُب نََش مُُش يِفَِي عَ قَنِي رَ عَ ْشنِي ِش َسشَن بُن .مَ 8 ُ ِلِي ثُب بََب نُ َسِش، عَ قُرَِش، مَنفَقَّش نُ نَ عَ
.مَ ثُْل ٌت عَ ّ مَكْر عَ رَ، عَ نََش عَ بّلّّش َس عَ مَ، عَ عََل مَشَندِ، عَ نََش عَ َلَن ي َ .ر 9 نَ َشنِب، سُرِ مَ قُرٍ فبّتٍّي نََش َق، ثُْل نََش ٍع قَن .نَيَلَن
10 ٍع نََش مُُش بِنيَ عَ قَنِي .رَ مُُش ٌت كٍِل ِسفَدٍ، ٍع نََش قَنّد ِق مُُش .مَ

ثُْل ِسفٍَق مَ ْر
11 مُُش ٌت كٍِك َسشَن نَدَنِف نَا، مُُش نََش بَِك ُكنكُي كُي، نَشَن كٍِل .عَلٍسَندٍِر عَ نُ َ بَر ّحّم رَدَنِف سُرِ .مَ َ تْنشُم نُ عَ مَ نَشَن قِندِِش

كٍُي مَسٌلِِش قِرِنِي .رَ 12 مُُش ٌت ٌس كِلْن سِرَُكِس، مُُش نََش ُل نَا ِش .َسشَن 13 مُُش ٌت كٍِل نَا، مُُش نََش ِسَف ٍرفِيٌ بَا دّ .رَ قٌٍي ٌت
كٍِل يِرٍقَنِي مَ نَ كٍُي عَِب، مُُش نََش ِش قِرِن ّحرّ رََب هَن .ثُسٌِل 14 مُُش نََش نفَشَكٍرٍنِيٍي ِل نَا نَشٍٍي مُُش مَيَندِ ِش ٌسلٌقٍرٍ رَدَنفٍِق رَ ٍع .ْشنِي
نَ تّمُي مُُش ِسَف ّن هَن .مَ ْر 15 مُُش نفَشَكٍرٍنِي مَكٍَي، ْر نَشٍٍي مُُش َش ٍق مّ، ٍع نََش َق مُُش رَلَندٍ، كٍِل مَ ْر هَن عَثِيُِس مَلَن ٍ يِر نُن تَا نَشَن
ِشِل بَنِش .َسشَنيٍِي ثُْل ٌت ٍع ٌت عَ نََش عََل نُوَِل َس، عَ نََش َ ِمَنِي .ل

16 مُُش ٌت ٌس مَ، ْر ْسورِ مِِش كّمّ ُشنمَِت نََش فٍيلِمَنٍِي ٌس مَنّف ِي رَ، ْكْن عَ نََش ثُْل ُل عَ كٍرٍنِي مَ، عَ نُن ْسورِ كٍرٍن نَشَن عَ َ .َكنتَم
17 ِش َسشَن ٌت دَنِف، ثُْل نََش يُوِِق ُكنتِفٍِي .ِشِل ٍع ٌت مَلَن، عَ نََش ِي يّنِي ْو ِت ٍع ّب، ٱ» نفَشَكٍرٍنِيٍي، هَِل ٱ ٌت مُ قٍٍق رَبَِش وٌن مَ مِشٍِي
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رَ، نُن وٌن بٍنبٍَي َش نَامُنيٍِي رَ، يُوِقٍِي َ بَر ٱ َس فٍيِل كُي َسلَمُ، دَرِ نَ َشنِب ٍع مَن َق ٱ ٌس مَكٍَي ْر ِي .رَ 18 ٍع ٌت ّف ٱ مَشْرِندٍ، ٍع نُ مَ وَ ٱ نَبٌلٌٍق
ّن، ِ مَ بَر ٍع مُ ٍسٍس تٌِش ٱ َ قَشَم نَشَن .مَ 19 ْكْن يُوِقٍِي ُ م .تِن نَ مَ، ٱ نََش مَنّف ُشنفٍب َش ِكيِت مَشَندِ، ْكْن ٱ ُ م وَ ٱ بْنسْي نَن .كَلَمٍُق 20 نَ
نَ عَ رَ، ٱ نََش وَ وٌ تٌٍق عَلٌَك ٱ َش يّن ْو وٌ رَ، ِ مَ بَر يِلـَكٍَي َ عِسِر َشِشِل تِِش َ ّشير نَشَن نَ، نَ َش ٍق نَن عَ تٌِش ٍع ِي يْلْنْشنِي َسِش ٱ َ «.م

21 ٍع نََش عَ يَاِب، ُمُش» ُ م بَتَاّش ٌي ْستِْش ِع َش ٍق رَ كٍِل .يُدََي وٌن نفَشَكٍرٍنِي ٌي مُ قَِش ٍق حَاِش َلَدٍ ق ِع َش ٍق .رَ 22 ْكْن، مُُش
مَ وَ عَ كٌلٌنٍق ّن ِع نَشَن َمحْشُنِش، ِ مَ بَر مُُش عَ كٌلٌن ٍع ِي دِيّن َش ٍق َ عِبَشَنتِنم ٍ يِر «.بِرِن

23 ثُْل نََش لْشْي كٍرٍن ٌس ٍع .ِي مِِش وُيَِش ٌت َق عَ ْشنِي، ثُْل نََش عََل َش مَنّفَي ٍسيدٍْحشْيَ .َب عَ نََش عَِس َش ٍق مٍَسن ٍع ّب
تَوٍُرَت مُنَس نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُي كِت َسابُي رَ كٍِل فّيّسّف هَن ُنمَرٍ .ن 24 ندٍٍي نََش َل عَ رَ، ْكْن بٌوٍرٍي مُ َ .دَنشَنِي 25 ٍع ٌت نُ َ قَتَنم لَنتَرٍَي كُي،
ثُْل نََش ِي مٍَسنِي َس عَ قَرِ، َعَل» َشِشِل ّسنِيّنِش عَ قََل ّن وٌ بٍنبٍَي ّب نْندِ ِك مَ عَننَِب عٍسَِي َسابُي .رَ عَ نَّش،
26 ِسَف‹ ِي مِشٍِي ْشن مَ، ِع َش عَ قََل ٍع ّب؛
وٌ“ عَ مّمَ وٌ ُلٍِي ت رَ، ْكْن وٌ مُ عَ .قَهَامُمَ
وٌ عَ َ تٌم وٌ يٍَي رَ، ْكْن وٌ مُ عَ َ ”.عِفبّم
27 ِ مَ بَر ِي مِشٍِي ٌسندٌنِي َ بَر .شْرْْش
ٍع َ بَر ٍع ُلٍِي ت .ّس دّ

ٍع َ بَر ٍع يٍَي رَِش،
عَلٌَك ٍع نََش عَ ٌت ٍع يٍَي رَ،
ٍع نََش عَ مّ ٍع ُلٍِي ت رَ،
ٍع نََش عَ قَهَامُ ٍع َشِشِل .رَ
َش نَ مُ عَ رَ ٍع ٍع ٌسندٌنِي مَ مَقِندِ ّن،
عَلٌَك عََل َش ٍع َلَن ي َ «‹.ر

28 َعَو،» وٌ َش عَ كٌلٌن عَ عََل َش ِكِس َ بَر َ َسنَب ر ِس فبّتٍّي .مَ ٍع قَمَ ٍع تُِل مَتِدٍ عَ «.رَ 29 عَ ٌت نَ قََل، يُوِقٍِي نََش ِسَف شْرْشْي كُي ٍع
بٌوٍرٍي .تَِف

30 ثُْل نََش ُل بَنِش ندٍ كُي ّح قِرِن، عَ نُ عَ سَرٍ .ِق نَشٍٍي بِرِن نُ قَمَ عَ تٌدٍ، عَ نُ ٍع بِرِن َ .نَّسنّم 31 عَ نُ عََل َش مَنّفَي نِينِ َش ٍق نَن مَ َكوَندِ
عَ نُن مَرِِف عَِس َش ٍق، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش عَ نََش نَ بِرِن نََب َ ِمَنِي ل رَ، مِِش ٌي مُ عَ .تْوْر
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
مَ ْر دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
عَِس َش ٍق قْْل َيَِل عِسِر بِْش ّن، ْكْن عَ مُ ُب نَ ِشبَارُ َق رَيٍنٍسن ٍ يِر .مَكٍُي مِِش نَشٍٍي َكوَندِ مِّش عَِس َش ٍق رَ َسلَمُ، دَرِ ٍع نََش ِسَف

ٍ يِر بِرِن نَ مٍَسنِي .رَ مِِش فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَِس مَ نَ مِِش ْمولٍِي َسابُي .رَ عَننَِب ثُْل قَن نُ ِيَاِس ب َ َ ر مِنِم عَلٌَك عَ َش َكوَندِ ِت، ِس بِرِن َش
عَِس َش ٍق .كٌلٌن عَ َش وَِل نُ َ بَر َ ْسونّي ِك قَنِي رَ، هَن عِسَيَنكٍَي َنُ تٌم بِْش بِرِن مَ نَشٍٍي نُ نَ مَ ْر َش مَنّفَي بُن .مَ عَ َش ِيَاِس ب َسشَن ندٍ كُي،
عَ نََش بَتَاّش ّسّب عِسَيَنكٍَي مَ نَشٍٍي نُ نَ مَ ْر .مَنفَتَا عَ نُ مَ وَ ِسفٍَق ٍع ّشيبُدٍ، ٍع قَن َش عَ مَِل عَ َش َكوَندِ ِت يِرٍ .مَكٍُي

نَ بَتَاّش قِندِِش ِي َابُي كِت نَن .نَ ثُْل نُ مَ وَ عََل َش ِكِس َش مٍَسنِي شَرَنٍق مَكٍَي ْر رَ ِي ّسبِّل َسابُي .رَ عَ َ بَر نَ ِكِس َش ٍق تَِف رََب عَ
قَنِي رَ، عَ َش قِيّش مِشٍِي ّب نَشٍٍي نُ يُوِقٍِي َش دِيّن كٌلٌن، عَ نُن مِِش نَشٍٍي مُ فِّش عَ .كٌلٌندٍ نَ مٍَسنِي َ قْلْم يُنُِب َش ٍق شَرَنِي نَن .مَ ٍينُن ب مِِش
َش ِكِس كٌلٌن، ٌق عَ َش عَ كٌلٌن عَ قِندِِش يُنُبِتْي نَن نَ نَشَن َ لَنم عَ َش َحشَنَكَت َ يَهَننَم عَ َش يُنُبٍِي َش ٍق .رَ دِينَّل ٌي، دِينّتَرٍ ٌي، ٍع بِرِن نَ
يُنُِب َش نْي نَن بُن .مَ

نَ نَن عَ تٌِش، ثُْل عَ َ مٍَسنم وٌن ّب عَ عَ َ لَنم وٌن َش وٌن َشِشِل ِت عََل رَ عَلٌَك وٌن َش ِكِس .ْسْت مِِش مُ َ ْنم عَ يّّت رَِكِسدٍ عَ َش يُنُبٍِي
.مَ عَ هَِي نَ مَرَِكسِمَ مَ نَشَن َ ْنم نَ َبَدٍ ر عَ .ّب ِي َابُي كِت نَ تَِف َ رَبَم عَ قَنِي .رَ عَ نَّش عَ عَِس َش سّرّّش نَن فبَنسَن َ ْنم قِندِدٍ مَدٍِي عَدَ ُشنسَرٍ
رَ، ٍع َش يُنُبٍِي َش .َشقَرِ عَ َ لَنم مِشٍِي َش نَ ٍق كٌلٌن، ٍع َش َل عَ .رَ

نَ دَنِف َشنِب، ثُْل مٍَسنِي فبّّت َ ِتم نَشَن دَنشَنِيَتْي ّحرّ ِك تَِف َ .رَبَم مِِش نَ َ دَنشَنِي عَِس مَ، عَلَتََل عَ َشِشِل ّسنِيّنِش ٌ مَ رَفٌر ّن عَ ّ ْبح مَ، عَ َق
َ بِر عَلَتََل وَْشنٍق قْْش .رَ نَ َكنِي َ فبِلٍنم ّن ٍق حَاِش قْْش رَ، عَ ِت َ كِر قَنِي ْشن، عَ قِندِ مِسَاِل رَ بِرِن .ّب عََل نَ قْْل َيَِل عِسِر بْنسْي ّن، ْكْن عَ
مَ وَ ِس بِرِن قَن َش ٌس عَ َش نِينِ بُن .مَ

عََل َش وٌن مَِل ِي َابُي كِت َسابُي رَ عَلٌَك وٌن قَن َش يِفِيَدٍ ْسْت عَلَتََل .ْشنِي .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي

عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
مَ ْر دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

ثُْل، عَِس َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندَِل
1 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ِك، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٌكنِي .دِ عََل َ بَر ٱ ِشِل ٱ َش قِندِ عَ َش َ ّشير رَ، عَ ٱ ُسفَندِ ٱ َش عَ َش ِشبَارُ قَنِي

رَيٍنٍسن .ّي
2 تّمُي دَنفِِش، عََل نُ َ بَر عَ َش ِي ِشبَارُ قَنِي لَايِدِ عَ َش نَمِْحنمٍّي شُي رَ َابُي كِت ّسنِيّنِش .كُي 3 ِي ِشبَارُ قَنِي قِندِِش عَ َش دِ نَن َش ٍق رَ،

نَشَن ِ بَر َ دَوُد بْنسْي كُي عَ مَ عَدَ ِك .مَ 4 َشِشِل ّسنِيّنِش قَن َ بَر عَ مٍَسن ّسنّب رَ عَ عََل َش دِ نَ عَ .رَ عَ نَ مٍَسن عَ َش مَرَكٍِل نَن َسابُي رَ قَّش
.مَ وٌن مَرِِف نَن نَ عَِس رَ، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش 5 عَ تَن نَن َسابُي عَ نِيَِش عََل هِننِّش مُُش رَ مُُش َش قِندِ ّشيرٍَي رَ عَ ِشِل َش ٍق
رَ، عَلٌَك ِس بِرِن َش َ دَنشَنِي عَ مَ، ٍع َش َ بِر عَ قْْش .رَ 6 وٌ قَن نَ نَ َي مَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس وٌ تَن نَشٍٍي .ِشلِِش 7 ٱ ِي ّسبٍّق وٌ
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تَن مَكٍَي ْر نَن مَ عََل نَشٍٍي َشنُِش، عَ نَشٍٍي ِشلِِش وٌ َش قِندِ عَ َش ّسنِيّنتْيٍي .رَ وٌن بََب عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش هِنّن نُن
ْبحَّس ِق وٌ .مَ

8 عَ قّْل رَ، ٱ نَن ٱ مَرِِف عََل َ تَنتُم ّن وٌ بِرِن َش ٍق رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي رَ، ِ مَ بَر وٌ َش َ دَنشَنِي ِشِل َ بَر دِن َ دُِنح بِرِن .نَ 9 ٱ

مَرِِف عََل، ٱ نَشَن َ بَتُم ٱ نِي بِرِن نَ ٱ ٌت عَ َش دِ َش ِشبَارُ قَنِي رَيٍنٍسنمَ، عَ تَن عَ كٌلٌن عَ ٱ نَ نْندِ نَن قَلٍَق وٌ .ّب عَ تَن نَن ٱ ٍسيدٍ رَ، َق عَ
قََل، ٱ عَ مَ مَشَندِ وٌ ّب تّمُي .بِرِن 10 ٱ مَن عََل مَ، مَشَندِ َش عَ َسٌف نَ عَ رَ، عَ َش عَ َ نِي ٱ َش ْن ِسفَدٍ وٌ ْشنِي .َق 11 ِ مَ بَر وٌ ٌت ْشِل نَ ٱ َ م
ِك قَنِي، عَلٌَك ٱ َش ْن وٌ ّسنّب ٌسدٍ عََل َش ِك ندٍٍي .رَ 12 عَ ْشِل ٱ َ م وٌن َش وٌن بٌرٍ َ ِمَنِي رَل وٌن مَ َ دَنشَنِي َسابُي رَ، وٌن بِرِن َش ّسنّب ْسْت
وٌن ٍ بٌر َ .ر

13 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َ مَ و وٌ َش عَ كٌلٌن عَ َسنمََي وُيَِش نَن ِي ِك ٱ َ بَر نَّت تٌنٌف ٱ َش ِسَف وٌ ْشنِي ٱ َش َس ٱ َ م وَِل تِدٍ ندٍ ٌت وٌ تَِف عَْل ٱ

عَ تٌِش ِك نَّش حَمَّن فبّتٍّي تَِف، ْكْن هَن ٌت عَ مُ َ ْسونّي ٱ .ّب 14 ٌق ٱ َش يّن ْو مِِش بِرِن ّب، تَا عِْدْشيٍي نُن دَاَش عِْدْشيٍي، شَرَن مِشٍِي نُن
.شَرَنتَرٍٍي 15 نَ نَ عَ رَ عَ ْشِل ٱ َ م ِك قَنِي ٱ َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندِ وٌ تَن مَكٍَي ْر قَن .ّب

16 ٱ ُ م يَافِمَ مَرِِف َش ِشبَارُ قَنِي مٍَسندٍ مِِش ٌي ّب، ِ مَ بَر عَ تَن نَن َسابُي عَ َ نِيَم عََل دَنشَنِيَتْي بِرِن .نَِكسِمَ ِي ِكِس قِِش يُوِقٍِي نَن ِسنٍف مَ،
عَ َق ِق ِس فبّتٍّي قَن .مَ 17 ِي ِشبَارُ قَنِي َ بَر عَ مَّكنّن عَ تِنِشنِي نَشَن َ كٍلِم عََل مَ عَ َ ْستْم َ دَنشَنِي نَن تُن َسابُي رَ، عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش؛
ِمِش» تِنِشنِش ِكسِمَ َ دَنشَنِي نَن َسابُي «.رَ

َ مَدٍِي عَد تٌندٍِق عََل َش نْندِ رَ
18 عََل َش ْشّن ٌ مَ فٌر كٍِل ٌكوٍر تِنِشنتَرٍٍي نُن كَاقِرٍِي ِشِل .مَ ِي مِشٍِي نْندِ َ نْشُنم ٍع َش تِنِشنتَرٍَي َسابُي .رَ 19 عَنُن مِِش َ ْنم نَشَن كٌلٌندٍ عََل

َش ٍق كُي، عَ قِيّشِش ٍع ّب قْين، ِ مَ بَر عََل َ بَر عَ مَّكنّن ٍع .ّب 20 َكِب َ دُِنح دَا تّمُي، عََل نَشَن مُ تٌمَ، عَ نََش عَ يّّت .مٍَسن َ مَدِ عَد بِرِن َ ْنم عَ
كٌلٌندٍ عَ عََل نَ نَ يَِت، نَشَن ّسنّب مُ دَنمَ، ِ مَ بَر ِي َ بَر مَّكنّن ٍع ّب عَ قِيّش رَ عَ َش وَِل قِْش َسابُي .رَ نَ كُي، تِنِشنتَرٍٍي مُ َ ْنم ٍسٍس َلَدٍ ق نَشَن
ِكيِت َ قَنم ٍع ّب، 21 ِ مَ بَر هَِل ٍع ٌت عََل كٌلٌنِش، ٍع َ بَر تٌندِ عَ تَنتُدٍ، ٍع تٌندِ عَ بِنيَدٍ عَ َش مَنّفَي .كُي ٍع َشِشِل َ بَر َ بِر ٍق قُقَُق قْْش رَ، ٍع ّ ْبح َ بَر
ُل ِم دِ .كُي 22 ٍع ٍع يّّت مَتْشْمَ ٍع َش َشِشلِمََي رَ، ْكْن ٍع َ بَر قِندِ دَُشيٍي .رَ 23 ٍع َ بَر تٌندِ عََل بَتُدٍ نَشَن نَ نَ عَبَدَن، ٍع كٍُي مَسٌلِشٍِي بَُت نَشٍٍي
مِسَالِِش مَدِ عَدَ رَ نَشَن قَشَمَ، عَ نُن نَشٍٍي مِسَالِِش ْشِن، ُسٍب، نُن بُبٍُس .رَ

24 نَ نَن عَ َ نِي عََل نََش ٍع رَبٌٌل ٍع َش يُنُِب قٍٍي كُي، ٍع ّ ْبح ّكنّنِي .مَ نَ كُي، ٍع نََش ٍق مَيَافِشٍِي رََب ٍع ٍ بٌر َ .ر 25 ٍع نََش عََل َش نْندِ َ مَسَر
وٍُل رَ، ٍع مَن َق دَاِل بَُت، ٍينُن ب ٍع َش دَاِل مَنّف نَن بَُت، عَ تَن نَشَن لَن عَ َش بَُت .عَبَدَن .عَمَِن

26 نَ نَ عَ رَ عََل نََش ٍع رَبٌٌل ٍع َش َ بِر ٍع وَْشنٍق مَيَافِشٍِي قْْش .رَ ٍع َش فِنٍّي نََش ٍع نُن شّّم َش َكقُْحشْيَ َ مَسَر فِّن قِرِن َش َكقُْحشْيَ .رَ
27 ّشمٍّي قَن نََش مّي فِنٍّي َش َكقُْحشْيَ رَ، ٍع َق َ بِر ٍع بٌوٍر ّشمٍّي َكقُْحشْيَ قْْش .رَ ٍع نََش ٍق مَيَافِشٍِي رََب ٍع ٍ بٌر رَ، ٍع ٍع َش وَِل ٌكِب سَرٍ ْسْت
نَشَن .دََش

28 ٍع ٌت تٌندِ عََل كٌلٌندٍ عََل رَ، عَ نََش ٍع رَبٌٌل ٍع يّّت َكن َشِشِل ٌكبٍِي ِي، ٍع نُ قٍٍي رََب نَشٍٍي مُ .رَدََش 29 ٍع ّ ْبح رَقٍِش تِنِشنتَرٍَي ْموِل بِرِن
نَ؛ وَِل ٌكِب رَبٍَق، َستَرٍَي، وَ َ .حَاُشح مِلَنتٍيَ، مِِش قَشٍَق، مِِش تَِف عِسٌٍق، مِِش مَيٍندٍنٍق، نُن َي عِشَرٍَي مُ َ ْحنم ٍع .تَِف 30 نَاقِشٍِي، مِِش
مَقَلٍّي، عََل يَشُيٍي، ٌكنبِتٍِي، يّّت عِفبٌيٍي نُن دّ عِفبٌيٍي نَن ٍع .رَ ٍع ٍق ٌكبٍِي َ َشبُم نَشٍٍي ِسنٍف مُ نُ كٌلٌن، ٍع َحن مُ ٍع ِ مِشٍِي بَر َ .دَنشُنم 31 َشِشلِتَرٍ،
دُفُتّّف يَنّق، ِكنِِكنِتَرٍ، نُن هِننّتَرٍ نَن نَ ٍع .رَ 32 عََل َش سّرِّي عَ مٍَسنِش ّن، عَ نَشٍٍي نَ قٍٍي رَبَمَ، قَّش نَن دََشِش ٍع .ّب هَِل ٍع ٌت نَ كٌلٌن،
ٍع نَ ٍق َ مُشٍِي هَر نَن يَِت رَبَمَ، ٍع مَن مِِش َ ِمَنِيَم رَل نَشٍٍي قَن نَ ٍق ْموِل َ .رَبَم

2
عََل َش ِكيِت
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1 نَ كُي، َش ِع مِِش يٍُف مَِكيتِمَ، دِّح ٌي مُ نَ ِع ّب، ِع قِندِ مِِش ٌي .رَ ِع ّن ِع بٌوٍر يٍُف مَِكيتِمَ، ِع نَ ِع يّّت نَن َسٍق فٍيِل، ِ مَ بَر ِع تَن

نَشَن مِِش يٍُف مَِكيتِمَ، وٌ بِرِن وَِل ٌكِب كٍرٍن نَن ُشن .مَ 2 وٌن بِرِن عَ كٌلٌن عَ عََل َش ِكيِت تِنِشن عَ نَ ِي مِِش ْمولٍِي َش وَِل ٌكبٍِي سَرٍ .ِق
3 ِع تَن نَشَن مِِش يٍُف مَِكيتِمَ، عَ مَن َق ِل وٌ بِرِن نَ وَِل ٌكِب كٍرٍن نَن ُشن مَ، ِع ْحْش عَ مَ عَ ِع قَمَ تَنفَدٍ عََل َش ِكيِت مَ؟ 4 كَ ِع يٌِش
ّن عََل مَ َب، عَ َش قَنِي نُن عَ َش دِّح نُن عَ َش ّ ْبح بِّش ٌت فبٌِش؟ ِع مُ عَ كٌلٌن عَ عََل عَ َش قَنِي نَن َ مٍَسنم ِع ّب عَلٌَك ِع َش تُوِب؟ 5 ْكْن
ِع ٌت ِع تُِل شْرْْشِش، ِع تٌندِ بِدٍ، تُو ِع نَ عََل َش ْشّن نَن نَفبٌٍق ِع يّّت ِشِل مَ ِكيِت َس لْشْي، عََل َش ِكيِت تِنِشنِش َ مَّكنّنم تّمُي .نَّش 6 عََل
َكنَكن َش وَِل سَرٍ قِمَ .ّن 7 نَشٍٍي ٍع تُننَبِّش وَِل قَنِي َبٍَق ر مَ، ٍع ُشننَكٍِل، يِِف، نُن ِكِس قٍن عََل رَ، عََل ِكِس قِمَ ّن ٍع .مَ 8 ْكْن نَشٍٍي ٍع
يّّت ّكنّنٍق تُن نَبَمَ، ٍع تٌندِ نْندِ نُن تِنِشنِي رَ، ٍع َ بِر ٍق ٌكِب قْْش رَ، عََل َش ْشّن نُن فبَلٌي نَن تُن نَفَتَِش ٍع .ّب 9 َحشَنَكّت نُن ْبحَّكّن نَن َ لُم
مَدِ عَدَ بِرِن ّب نَشٍٍي ٍق ٌكِب رَبَمَ، عَ قْْل يُوِقٍِي مَ، عَ َس ْدْش ِس فبّتٍّي .رَ 10 ْكْن ُشننَكٍِل، بِنّي، نُن ْبحَّس َ لُم مِِش بِرِن ّب نَشٍٍي ٍق قَنِي
رَبَمَ، عَ قْْل يُوِقٍِي مَ، عَ َس ْدْش ِس فبّتٍّي رَ، 11 ِ مَ بَر عََل تَن مُ مِِش ٌي رَقَِس عَ بٌوٍر .ّب

12 يُنُبِتْيٍي نَشٍٍي بِرِن ُ م عََل َش سّرِّي كٌلٌن عَننَِب مُنَس نَشَن قِِش، ٍع َ بْنْم ّن، ْكْن ٍع مُ َ مَِكيتِم نَ سّرِّي .رَ يُنُبِتْيٍي نَشٍٍي سّرِّي كٌلٌن عَننَِب
مُنَس نَشَن قِِش، ٍع تَن نَن َ مَِكيتِم نَ سّرِّي .رَ 13 نَشٍٍي ٍع تُِل َ مَتِم عََل َش سّرِّي رَ، نٍٍي َش مُ قِندِِش تِنِشنتْيٍي رَ عََل َي .ِع نَشٍٍي عََل َش
سّرِّي َبَتُمَ، ر نٍٍي نَن مَ قِندِ تِنِشنتْيٍي .رَ 14 عَننَِب مُنَس مُ عََل َش سّرِّي ٌس ِس فبّتٍّي ِي، نَشٍٍي مُ قِندِ يُوِقٍِي َ .ر ْكْن ٍع نَ عََل َش سّرِّي رَبَُت
تّمُي نَّش ٍع يّّت َحنٍِف مَ، ٍع َ بَر عَ كٌلٌن عَ َ لَنم ٍع َش نَشَن نََب، هَِل ٍع ٌت مُ عََل َش سّرِّي .ْسْت 15 ٍع َ بَر عَ مٍَسن عَ عََل َش سّرِّي ّسبِّش
ٍع ّ ْبح .مَ وٌن عَ كٌلٌن عَ نْندِ نَ عَ رَ ِ مَ بَر ٍع َشِشِل ٍع سِمَ، رَ ِي» َحنٍِف مُ «قَن، َش نَ مُ، ِي» َحنٍِف نَن «.قَن 16 عَ َ رَبَم نَ ِك ّن، عََل ّن
ِكيِت سَمَ لْْش نَّش عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي رَ، عَ مِشٍِي فُندٌ بِرِن .مَِكيِت ٱ ُ ِشبَار قَنِي نَشَن مَ، َكوَندِ عَ نَ نَن .مٍَسنِش

يُوِقٍِي نُن مُنَس َش سّرِّي
17 ْكْن ِع تَن نَّش عَ يُوِِق نَن نَ ِع .رَ ِع َشِشِل تِِش مُنَس َش سّرِّي نَن .نَ ِع عَ َمحْشُنِش عَ ِع ِكسِمَ نَ نَن َسابُي .رَ ِع ٌت َ بَر عََل كٌلٌن،

نَ نَ عَ رَ ِع ِع يّّت َ .عِفبٌم 18 ِع عََل َسٌف .كٌلٌن ِع قََت ٍق قَنِي ُسفَندِدٍ ِ مَ بَر ِع عََل َش سّرِّي .شَرَنِش 19 ِع لَِش عَ رَ عَ ِع تَن نَن قِندِِش
ْدنشُيٍي مَ رَّحرّ رَ، عَ ِع تَن نَن قِندِِش ّت رَدّّش رَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي نَ ِم دِ .كُي 20 ِع لَِش عَ رَ عَ ِع تَن نَن قِندِِش َشِشلِتَرٍٍي سِمَ رَ نُن مٍّي دِ
َ ْمشٍْي كَر رَ، ِ مَ بَر لْننِ نُن نْندِ بِرِن نَ ِع ِي رَ ِع ٌت دِيّن سّرِّي .كٌلٌنِش 21 ِع تَن نَشَن بٌوٍر شَرَنمَ، ِع مُ ِع يّّت َ !شَرَنم ِع تَن نَشَن مِشٍِي تُِل َ عِبَم
ّ ُمح تٍِق رَ، ِع ّ ُمح َ !ِتم 22 ِع تَن نَشَن عَ َ قَلَم عَ مِشٍِي نََش يّّن رََب، ِع يّّن َ !رَبَم ِع تَن نَشَن يٍٍل نَ كٍُي بَتٍُق رَ، ِع كٍُي بَتُدٍ سٍٍي !ُمحَمَ 23 ِع تَن نَشَن
ِع يّّت َ عِفبٌم ِع ٌت عََل َش سّرِّي كٌلٌنِش، ِع نَ عََل يٍلٍبٍُق ّن نَ ِك، ِع نَ عَ َش سّرِّي !مَتَندٍِق 24 نَ نَ عَ رَ، عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، ِس» فبّتٍّي
عََل بّشُمَ وٌ تَن يِلـَكٍَي َ عِسِر َش ٍق «.رَ

25 ُسنّن تِدٍ نَ نَ ّن َش ِع َس عََل َش سّرِّي .رَبَتُِش ْكْن َش ِع َس عَ َش سّرِّي مَ، مَتَندِ ِع َش ُسنّن َ بَر قِندِ ِع ّب ُسننَتَرٍَي .رَ 26 نَ
كُي، َش عَ َس ِل ُسننَتَرٍ َس ّحرّ عََل َش سّرِّي مَ، عَ عَ رَبَُت، عَ َش ُسننَتَرٍَي مُ مَ قِندِ عَ ّب ُسنّن َش رَ؟ 27 نَشٍٍي مُ ُسننَِش ٍع قٍَت بّنّد مَ،
ْكْن ٍع عََل َش سّرِّي رَبَتُِش، نٍٍي وَِل ِك نَن قَمَ ِع .مَِكيتِدٍ مِِش ُسننَِش نَن ِع رَ، عََل َش سّرِّي ّسبِّش نَ ِع ِي، ْكْن ِع عََل َش سّرِّي
.مَ مَتَندِ 28 ِع نَشَن َ مٍَسنم ّكّن مَ مِشٍِي َي ِع، نَ َش مُ ِع قِندِِش يُوِِق َ .ر َ تْنشُم نَشَن َ تٌم ِع قٍَت مَ، نَ َش مُ عَ مٍَسنِش عَ ِع ُسننَِش .يَِت
29 مِِش قِندٍِق يُوِِق رَ، نَ َ كٌلٌنم ّ ْبح نَن .مَ ُسنّن يّّت يّّت قَن، ُسنّن نَ عَ رَ نَشَن َ ْستْم ّ ْبح مَ، َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ عَ مُ َ كٍلِم دِيّن سّرِّي ّسبِّش
َش .مَ ُسنّن نَ مِِش نَشَن ّ ْبح مَ، عَ َش مَتْشْي مُ َ كٍلِم مِِش َش مَ، عَ َ كٍلِم عََل نَن .مَ

3
1 تِدٍ مُندُن َق نَ قِندٍِق يُوِِق رَ؟ ُسنّن تِدٍ نَ نَ يِرٍ؟ 2 ِعيٌ، ِي قٍٍي تِدٍ فٌب ِك .قَنِي عَ قّْل رَ، عََل عَ َش مٍَسنِي تَُش يُوِقٍِي نَن .نَ 3 ْكْن َش عَ

َس ِل ٌف، ندٍٍي نَ ٍع َي مَ ٍع ٌكٍب ٌسِش رَ عََل رَ، نَ َ ْنم عَ ِيَدٍ ن عََل قَن َش عَ ٌكٍب ٌس رَ ٍع رَ؟ 4 ِ .عَستْقُلَه َ مَدِ عَد بِرِن قِندِِش وٍُل قَّل نَن



مَ ْر 3:22 183 مَ ْر 3:5
نَ، ْكْن عَ َش كٌلٌن عَ عََل نْندِ َكنِي مُ َ ْنم وٍُل َلَدٍ .ق عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي؛
َن» كُي، ِع َش يّنِي ْو مَ قِندِ نْندِ نَن .نَ
ِكيِت َ لُم ِع تَن نَن ّب تّمُي «.بِرِن

5 ْكْن َش وٌن مَ تِنِشنتَرٍَي َق عَ َ مٍَسنم ّن مِشٍِي ّب عَ عََل تِنِشن، وٌن َق نَ مَ دِ؟ عََل نَ ْشْن وٌن مَ، وٌن َش عَ قََل عَ مُ تِنِشن؟ ٱ يّنٍق ْو
ّن عَْل مِشٍِي َ يّنم ْو ِك .نَّش 6 ِ !عَستْقُلَه َش عََل مُ تِنِشن، عَ َ دُِنح َ مَِكيتِم دِ؟

7 ندٍ َ ْنم عَ َلَدٍ، ق َش» ٱ َ م وٍُل عََل َش نْندِ َ مَّكنّنم َ دُِنح ّب عَلٌَك عََل َش تَنتُي ْسْت، مُنٍق رَ عَ َق ٱ مَ قِندِ يُنُبِتْي «رَ؟ 8 وٌن َحن َش عَ قََل،
ٌون» َش ٍق حَاِش رََب عَلٌَك عَ َش َس قِندِ ٍق قَنِي «.رَ مُُش ِشِل َكنٍّي نَ نَن َ قَلَم مُُش ُشن مَ، عَ مُُش َش مٍَسنِي نَن نَ .ِك ْكْن عََل نَ
ٍع مَِكيِت، ٍع قَن ٍع سَرٍ َ ْستْم .ّن

َ مَدٍِي عَد َش تِنِشنتَرٍَي
9 وٌن مُنٍس َ قَلَم َق؟ وٌن َش عَ قََل عَ وٌن تَن يُوِقٍِي تِنِشن دَنِف ِس فبّتٍّي رَ؟ عَدٍ، نَ مُ عَ رَ قٍوٌ، ِ مَ بَر عَْل وٌن َحن َ بَر عَ ٌت، يُوِقٍِي َب، ِس

فبّتٍّي َب، بِرِن نَ يُنُِب نَن َش نْي بُن .مَ 10 عَ ّسبِّش؛
ِمِش» ٌي مُ تِنِشن،

هَِل مِِش .كٍرٍن
11 ٍق كٌلٌنِي ٌي مُ نَ،

مِِش ٌي مُ عََل .قٍنٍق
12 بِرِن َ بَر َ كِر قَنِي ّبحِن،

ٍع بِرِن ُشن َ بَر .رََكَن
مِِش ٌي مُ نَ نَشَن ٍق قَنِي رَبَمَ،

هَِل مِِش كٍرٍن، عَ مُ .نَ
13 ٍع دّ قِندِِش فَبُرِ دّ عِبِِش نَن نَ،

ٍع نّنِي قِندِِش مِِش مَيٍندٍن ٍس نَن .نَ
بِْشمٍَس ْشّن نَن َ مِنِم ٍع دّ كِرِ رَ،

14 دَنّك نُن يّن ْو ْشّن نَن ٍع دّ .رَقٍِش
15 ٍع َسنِي ُشلُن وُِل مِنٍِق رَ رَ،

16 ٍع دَنِف دّدّ، ٍع َكنَرِ نُن نِمِّس نَن َ لُم ٍع َشنِب .رَ
17 ٍع مُ ْبحَّس َ كِر كٌلٌن،

18 ٍع مُ عََل يَرَفَاشُي «.كٌلٌن
19 وٌن عَ كٌلٌن عََل َش سّرِّي نَشَن بِرِن مٍَسنِش، عَ عَ مٍَسنِش مِشٍِي نَن ّب نَشٍٍي نَ عَ َش سّرِّي نْي بُن مَ، عَلٌَك دّ بِرِن َش َلَن، ب سّرِّي

َش بِرِن ُسُش عََل َي .ِع 20 نَ كُي، مَدِ عَدَ ٌي مُ مَ قِندِ تِنِشنتْي رَ عََل َي ِع سّرِّي َبَتٍُق ر َسابُي رَ، ِ مَ بَر سّرِّي تَن يُنُِب نَن تُن مَّكنّنمَ، مَدِ عَدَ
َش عَ كٌلٌن عَ يُنُبِتْي نَ عَ .رَ

تِنِشنِي نَشَن َ كٍلِم عََل مَ،
نَشَن َ ْستْم َ دَنشَنِي َسابُي رَ

21 ْكْن يَْكِس، تِنِشنِي َ بَر مَّكنّن نَشَن مُ َ كٍلِم سّرِّي َبَتٍُق ر .مَ عَ َ كٍلِم عََل يّّت نَن مَ، عَْل عَ ّسبِّش سّرِّي نُن نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت كُي ِك
.نَّش 22 ِي تِنِشنِي نَشَن َ كٍلِم عََل مَ عَ َ ْستْم َ دَنشَنِي نَن َسابُي رَ، بِرِن عَ ْسْت نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .مَ عََل مُ مِِش ٌي
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رَقِسَِش عَ بٌوٍر ّب، 23 ِ مَ بَر بِرِن قِندِِش يُنُبِتْي نَن نَ، بِرِن َ بَر فَن عََل َش نْرّ رَ، 24 بِرِن تِنِشنِي َ ْستْم عََل َش هِنّن نَن تُن َسابُي .رَ عََل مَ عَدَ َ ِكم
ِي تِنِشنِي رَ وٌن َ مَ ُشنسَر عَِس نَن َسابُي رَ، عَ َش مِِش .ُسفَندِِش 25 عََل عَ تَن نَن قِندِ سّرّّش رَ، عَ وُِل مِنِِش رَ ّن عَلٌَك نَشٍٍي نَ َ دَنشَنِي عَ
مَ، ٍع َش يُنُبٍِي َش .َشقَرِ ِي عَ مٍَسنِش ّن عَ عََل تِنِشن، ِ مَ بَر عَ َش دِّح كُي، عَ نُ َ بَر مَدٍِي عَدَ َش يُنُبٍِي ُل نَ ٍع مُ مَِكيِت، ٍع نَشٍٍي رَبَِش
وََشِت .دَنفِِش 26 ْكْن ِي وََشِت عََل َ بَر عَ َش تِنِشنِي مٍَسن عَلٌَك بِرِن َش عَ كٌلٌن عَ عَ تِنِشن، ٍع مَن َش عَ كٌلٌن عَ عَ تَن نَن تِنِشنِي قِمَ
مِِش مَ نَشَن دَنشَنِيَِش عَِس .مَ

27 نَ كُي، مِِش َق عَ يّّت َ عِفبٌم مُنٍس َش ٍق رَ؟ !قٍٍق مُنٍق رَ؟ َمِِش ْنم عَ يّّت مَتْْشدٍ عَ ٌت دِيّن سّرِّي رَبَتُِش؟ عَدٍ، ِ مَ بَر تِنِشنِي َ ْستْم َ دَنشَنِي
نَن تُن َسابُي .رَ 28 وٌن عَ كٌلٌن عَ َ دَنشَنِي نَن مِِش َ مَتِنِشنم عََل َي ِع، سّرِّي َش ّكوَلٍِي َش مُ عَ .رَ 29 كَ عََل قِندِِش يُوِقٍِي فبَنسَن نَن مَرِِف
عََل رَ؟ ِس فبّتٍّي قَن مَرِِف عََل َش مُ عَ رَ؟ ِعيٌ، ِس فبّتٍّي قَن مَرِِف عََل نَن يَِت عَ رَ، 30 ِ مَ بَر عََل كٍرٍن ثٍِت نَ عَ .رَ عَ تَن نَن مِِش ُسننَشٍِي
َ مَتِنِشنم عَ َي ِع َ دَنشَنِي َسابُي رَ، عَ مَن تِنِشنِي قِمَ ُسننَتَرٍٍي قَن مَ نَ َ دَنشَنِي كٍرٍنِي نَن َسابُي .رَ 31 وٌن َق نَ مَ دِ؟ وٌن َش عَ قََل عَ عََل َش
سّرِّي تِدٍ ُ م نَ وٌن ٌت دَنشَنِيَِش عَِس مَ؟ ِ !عَستْقُلَه وٌن َحن َ بَر عََل َش سّرِّي تِدٍ َ .مِِن ر

4

َ عِبُرَهِم قِندٍِق تِنِشنتْي رَ عََل َي ِع َ دَنشَنِي َسابُي رَ
1 وٌن َش مِسَاِل تٌنٌف عِبُرَهِمَ مَ، وٌن تَن يُوِقٍِي .بٍنَب عَ مُنٍس كٌلٌن ِي َش ٍق رَ؟ 2 َش عَ َس ِل نُ عِبُرَهِمَ قِندِ تِنِشنتْي رَ عَ َش وَِل نَن

َسابُي رَ، عَ نُ َ ْنم عَ يّّت مَتْْشدٍ، ْكْن عََل تَن َي ِع مُ عَ .رَ 3 َابُي كِت مُنٍس قَلَِش نَ َش ٍق رَ؟ ِعبَُرِهَم» نََش َ دَنشَنِي عََل مَ، عََل نََش نَ قِندِ
تِنِشنِي رَ عَ «.ّب 4 وَلِّك نَ عَ سَرٍ ْسْت، نَ مُ مَ قِندِ عَ ّب ِك َش رَ، ِ مَ بَر عَ َش وَِل سَرٍ نَ عَ رَ عَ َ لَنم عَ َش نَشَن .ْسْت 5 ْكْن مِِش نَشَن
َشِشِل مُ تِِش عَ َش وَِل رَ، نَشَن دَنشَنِيَِش مَرِِف مَ نَشَن مِِش ٌكِب مَ قِندِ تِنِشنتْي رَ، عََل نَ َكنِي َش َ دَنشَنِي مَ قِندِ عَ ّب تِنِشنِي نَن .نَ
6 َ دَوُد قَن عَ مٍَسن ّن عَ هّيرِ نَ مِِش ّب عََل َ بَر نَشَن قِندِ تِنِشنتْي رَ عَ َي ِع، بٍَق عَ َش وَلٍِي رَ؛
7 ّهيِر» نَ مِشٍِي ّب،

عََل َ بَر دِّح نَشٍٍي َش وَِل ٌكبٍِي مَ،
نَشٍٍي َش يُنُبٍِي َ بَر .َشقَرِ

8 هّيرِ نَ مِِش ّب،
عََل مُ نَشَن َش يُنُِب رَبَِش َ «.مَشْرِنم

9 نَ كُي، ِي هّيرِ نَشَن مَ ٍق قَلَِش، مِِش ُسننَشٍِي فبَنسَن نَن عَ ْستْمَ، كَ مِِش ُسننَتَرٍٍي قَن َ ْنم عَ ْستْدٍ؟ وٌن َحن َ بَر عَ قََل عَ عِبُرَهِمَ ٌت
َ دَنشَنِي عََل مَ، عََل عَ َش َ دَنشَنِي نَن قِندِ تِنِشنِي رَ عَ .ّب 10 نَ رَبَِش عَ ّب مُن تّمُي؟ عَ ٌت نُ ُسننَِش َب، كَ عَ ٌت مُ نُ ُسننَِش؟ عََل
نَ رَبَِش عَ ّب تّمُي نَّش، عِبُرَهِمَ مُ نُ .ُسننَِش 11 نَ َشنِب، عَ نََش ُسننَ عَلٌَك عَ َش قِندِ تْنشُمَ رَ نَشَن عَ َ مٍَسنم عَ عََل َ بَر عَ َش َ دَنشَنِي قِندِ
تِنِشنِي رَ عَ ّب ٍينُن ب عَ َش .ُسننَ نَ كُي، عَ نََش قِندِ دَنشَنِيَتْي بِرِن بٍنَب رَ نَشٍٍي مُ ُسننَِش، عََل َ بَر نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي قِندِ تِنِشنِي رَ ٍع .ّب 12 عَ
تَن نَن قِندِِش مِِش ُسننَشٍِي قَن بٍنَب رَ نَشٍٍي مُ ٍع َشِشِل َ ِتم ٍع َش ُسنّن رَ، ْكْن نَشٍٍي مَن مَ ّحرّ َ دَنشَنِي كُي عَْل وٌن بٍنَب عِبُرَهِمَ ّحرّ ِك نَّش
ٍينُن ب عَ َش .ُسننَ

13 عََل لَايِدِ تٌنٌف ّن عِبُرَهِمَ نُن عَ بْنسْي ّب، عَ ٍع قَمَ َ دُِنح ْستْدٍ كّ .رَ ْكْن نَ لَايِدِ مُ كٍِل عَ َش دِيّن سّرِّي َبَتٍُق ر َش .مَ عَ كٍلِِش تِنِشنِي
نَن مَ عَ نَشَن ْسْت َ دَنشَنِي َسابُي .رَ 14 َش عَ َس ِل نُ سّرِّي َبَتٍُق ر نَن عَ َ نِيَم مِشٍِي َش قِندِ ّكتٌنٌفي رَ، َ دَنشَنِي تِدٍ ٌي مُ َ لُم نَ َق، عََل َش لَايِدِ
قَن َ بَر َكَن نَ .تّمُي 15 ِ مَ بَر سّرِّي قَمَ عََل َش ْشّن نَن نَ، ْكْن سّرِّي مُ نَ دّننَّش، سّرِّي مَتَندِ قَن مُ .نَ
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16 نَ كُي، عََل َش لَايِدِ َ ْستْم َ دَنشَنِي نَن َسابُي رَ، عَلٌَك عَ َش قِندِ عََل َش هِنّن رَ عِبُرَهِمَ َش دٍِي بِرِن ّب، بِرِن َش عَ .ْسْت عَ مُ مَ قِندِ

سّرِّي ُمٍَي َبَت ر فبَنسَن َش فٍب رَ، ْكْن بِرِن فٍب نَ عَ رَ نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عَْل .عِبُرَهِمَ عَ َ بَر قِندِ وٌن بِرِن بٍنَب رَ 17 عَْل عَ ّسبِّش ِك نَّش، ٱ» َ بَر ِع
قِندِ ِس فبٍفٍب بٍنَب «.رَ عَ قِندِِش وٌن بٍنَب رَ عََل نَن َي ِع، عَ َ دَنشَنِي نَشَن مَ، نَشَن نِي سٌمَ رَ قَشَمِشٍِي قٍَت، نَشَن ٍس بِرِن .دَاِش

18 عِبُرَهِمَ ٌت دَنشَنِيَ، عَ نََش َل عَ رَ عَ عََل قَمَ عَ َش لَايِدِ رََكمَلِدٍ عَْل عَ قَلَِش عَ ّب ِك نَّش، ِع» بْنسْي َ وُيَم ِي ِك «.ّن عَ نََش عَ َشِشِل
ِت نَ رَ هَِل عَ َي ٌت مُ نُ تِِش ٍسٍس رَ نَشَن عَ َ مٍَسنم عَ ّب عَ نَ ٍق قَمَ ّن .رََكمَلِدٍ نَ كُي، عَ نََش قِندِ ِس فبٍفٍب بٍنَب .رَ 19 َ عِبُرَهِم نُ َ بَر
ِسمََي ّح كّمّ ْحنْدن ْسْت، عَ َش ِسمََي نُ َ بَر شُرُن، عَ َش فِّن َ سَر قَن مُ نُ َ ْنم دِ بَرِدٍ .ْسنْن ْكْن هَِل عَ ٌت نَ بِرِن قَهَامُ، ٍسٍس مُ َب عِبُرَهِمَ
َش َ دَنشَنِي .رَ 20 عَ مُ ِسيّك عََل َش لَايِدِ مَ، عَ َش َ دَنشَنِي َحن نََش ّسنّب ْسْت، عَ نُ عََل .بَُت 21 عَ نُ لَِش عَ رَ قٍوٌ، عَ َعََل ْنم عَ َش لَايِدِ
.رََكمَلِدٍ 22 نَ نَ عَ رَ َعَل» نََش نَ قِندِ تِنِشنِي رَ عَ «.ّب 23 ْكْن َابُي كِت نَشَن مٍَسنِش عَ قَلٍَق رَ، َعَل» نََش نَ قِندِ تِنِشنِي رَ عَ «ّب، نَ مُ
ّسّب عِبُرَهِمَ فبَنسَن َش .ّب 24 عَ ّسبِّش وٌن تَن نَن قَن يَِت ّب، وٌن تَن نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عََل مَ نَشَن وٌن مَرِِف عَِس رَكٍِل قَّش .مَ عََل وٌن
قَن مَ َ دَنشَنِي مَ قِندِ ّن تِنِشنِي رَ وٌن .ّب 25 وٌن مَرِِف قََش وٌن مَ يُنُبٍِي نَن مَ ٍق رَ، عَ مَن نََش كٍِل قَّش مَ، عَلٌَك وٌن َش قِندِ تِنِشنتْيٍي رَ عََل
َي .ِع

5
لَنِي لُِش وٌن نُن عََل تَِف عَِس نَن َسابُي رَ

1 نَ كُي وٌن ٌت َ بَر قِندِ تِنِشنتْيٍي رَ عََل َي ِع َ دَنشَنِي َسابُي رَ، لَنِي نُن ْبحَّس َ بَر ُل وٌن نُن عََل تَِف وٌن مَرِِف عَِس َسابُي رَ، عََل َش مِِش
.ُسفَندِِش 2 وٌن مَ َ دَنشَنِي مَرِِف عَِس مَ، نَ َ بَر وٌن نٌَس عََل َش هِنّن كُي وٌن َق َسبَتِِش نَشَن .مَ وٌن ّسيوَِش نَن َق عَ رَ وٌن َشِشِل ٌت تِِش
عََل َش نْرّ َ .ر 3 دَنِف نَ قَن نَ، وٌن مَن َ مَ ّسيو وٌن مَ تْورّ كُي، ِ مَ بَر وٌن عَ كٌلٌن عَ تْورّ َ دُلُْشتْي نَن َ .نَمِنِم 4 وٌن مَ تُننَبِّش قَن عَ َ نِيَم ّن وٌن َش
يٍُف قَنِي ْسْت نَشَن عََل َ .ّكنّنم نَ يٍُف ْموِل قَن عَ َ نِيَم ّن وٌن َش وٌن َشِشِل ِت عََل .رَ 5 وٌن مَن مُ يَافِمَ وٌن َشِشِل ٌت تِِش عََل رَ، ِ مَ بَر عََل
َ بَر عَ َش َ َشنُنتٍي ّشّل وٌن ّ ْبح كُي عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ عَ َ بَر نَشَن ِق وٌن .مَ

6 وََشِت ٌت َكمَِل، وٌن ّسنّب ٌي مُ نُ نَ تّمُي نَّش، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نََش قََش يُنُبِتْيٍي .ّب 7 عَ شْرْْش ِك قَنِي مِِش دِّحٍق عَ نِي مَ
تِنِشن مِِش َش ٍق .رَ ْكْن تّمُندٍ، مِِش ندٍ قَن َ ْنم ِمَنِيَدٍ ل عَ َش قَشَمِِش قَنِي ندٍ .ّب 8 ْكْن عََل عَ َش َ َشنُنتٍي مٍَسنِش وٌن ّب ِي نَن نَ؛ وٌن نُ
قِندِِش يُنُبِتْيٍي رَ تّمُي نَّش، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نََش دِّح عَ نِي مَ وٌن مَ ٍق .رَ

9 نَ كُي، وٌن ٌت َ بَر قِندِ تِنِشنتْيٍي رَ عََل َي ِع عَِس َش سّرّّش َسابُي رَ، وٌن َش عَ كٌلٌن عَ مَن مُ َ تَفَنم وٌن نَِكِسدٍ عََل َش فبَلٌي .مَ 10 ِ مَ بَر
وٌن نُ قِندِِش عََل يَشُيٍي رَ تّمُي نَّش، عَ َش دِ َش قَّش َسابُي نََش وٌن تَِف يَءِلَن، يَْكِس وٌن نُن عََل تَِف ٌت َ بَر يَءِلَن، وٌن عَ كٌلٌن عَ وٌن نَِكسِمَ
ّن عَ َش دِ َش ِكِس َسابُي .رَ 11 نَ مَن قَرِ، وٌن ّسيوَِش ّن عََل رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َسابُي رَ، نَشَن َ بَر وٌن نُن عََل تَِف .يَءِلَن

َ مَ عَد قٍَق قَّش رَ،
عَِس قٍَق ِكِس رَ

12 نَ كُي، يُنُِب نََش ٌس َ دُِنح مِِش كٍرٍن َسابُي .رَ قَّش قَن نََش ٌس َ دُِنح يُنُِب َش ٍق رَ، عَ دِن مِِش بِرِن نَ ِ مَ بَر مَدٍِي عَدَ بِرِن َ بَر يُنُِب
.رََب 13 يُنُِب نُ نَ َ دُِنح مَ ٍينُن ب عََل َش عَ َش سّرِّي ِق عَننَِب مُنَس مَ، ْكْن َش سّرِّي مُ نَ، يُنُِب قَن مُ نَ مِِش ٌي .مَ 14 ْكْن قَّش تَن
نُ نَ َ دُِنح مَ، كٍِل وٌن بٍنَب مَ عَدَ مَ هَن عَننَِب مُنَس، هَِل نَ مِشٍِي َش يُنُِب ٌت مُ نُ لُِش عَْل وٌن بٍنَب مَ عَدَ فٍب نَشَن عََل شُي يَِت .مَتَندِ

َ مَ عَد نُ مِسَالِِش مِِش نَن نَ نَشَن نُ .قٍَق 15 ْكْن عََل وٌن ِكِش نَشَن نَ، نَ نُن بٍنَب مَ عَدَ َش يُنُِب كٍرٍن مُ عَ .رَ ِعيٌ، مَدِ عَدَ فبٍفٍب
قَشَِش ِي مِِش كٍرٍن َش يُنُِب نَن َسابُي رَ، ْكْن عََل َش هِنّن دَنِف نَ رَ ِك قَنِي، ِ مَ بَر عَ مَدٍِي عَدَ ِكِش عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَشَن
نَ، نَ َ بَر مِِش فبٍفٍب رَِكِس عَ َش هِنّن َسابُي .رَ 16 َ مَ عَد َش يُنُِب نُن عََل مَدٍِي عَدَ ِكِش نَشَن نَ، ٍع قِْش تَِف َ .عِكُي مِِش كٍرٍن َش يُنُِب
ٌت مَِكيِت، فبَلٌي نَن .َق ْكْن عََل مَدٍِي عَدَ ِكِش نَشَن نَ، عَ َق مِِش فبٍفٍب َش يُنُِب رََب َشنِب ّن، عَ َق قّيرّ رَ مِِش َ مَتِنِشنم ِك نَّش عََل
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َي .ِع 17 مِِش كٍرٍن َش يُنُِب رََب نََش عَ َ نِي قَّش َش ْن َ دُِنح رَ، ْكْن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس وَِل قِْش دَنِف نَ رَ !ثٌن َ مَدٍِي عَد
نَشٍٍي َ بَر عََل َش هِنّن ْسْت نَشَن دَندٍ مُ نَ، عَ نُن عَ َش تِنِشنِي عَ وٌن ِكِش نَشَن نَ، نٍٍي نْي َ ْستْم ِكِس كُي مِِش كٍرٍن نَن َسابُي رَ، نَشَن قِندِ
عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .رَ

18 نَ كُي، مِِش كٍرٍن َش يُنُِب نََش عَ َ نِي مَدٍِي عَدَ بِرِن َش ُل يُنُِب َش فبَلٌي بُن مَ، ْكْن مِِش كٍرٍن َش وَِل تِنِشنِش نَن مَن تِنِشنِي نُن
ِكِس قِمَ مَدٍِي عَدَ بِرِن .مَ 19 عَْل مِِش كٍرٍن ٌت عََل َش يَامَرِ مَتَندِ، مَدِ عَدَ بِرِن نََش قِندِ يُنُبِتْيٍي رَ نَ مِِش كٍرٍنِي َسابُي رَ، مَدِ عَدَ فبٍفٍب مَن
مَ قِندِ تِنِشنتْيٍي رَ عََل َي ِع مِِش كٍرٍن نَن قَن َسابُي رَ عَ ٌت عََل َش يَامَرِ .رَبَُت

20 سّرِّي ِق ّن يُنُِب َش .فٌب ْكْن يُنُِب ٌت فٌب، عََل َش هِنّن نََش فٌب ِك قَنِي دَنِف نَ !رَ 21 نَ كُي، يُنُِب َش نْي قِندِِش قَّش نَن نَ،
ْكْن عََل َش هِنّن َش نْي مَ قِندِ تِنِشنِي نَن نَ عَلٌَك مِِش َش ِكِس .عَبَدَن نَ بِرِن َ نَبَم وٌن مَرِِف عَِس نَن َسابُي رَ، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش

6

َ ٌكنِيي نَشَن مِِش َ َشنِنم قَّش مَ،

نُن ٌكنِييَ نَشَن مِِش َ َشنِنم ِكِس مَ
1 وٌن َق مُنٍس َ قَلَم َق؟ وٌن مَن َش نُ ُل يُنُِب رََب رَ، عَلٌَك عََل َش هِنّن ُشن َش مََس؟ 2 ِ !عَستْقُلَه وٌن َ بَر وٌن ٌكٍب ٌس يُنُِب رَ عَْل

قَشَمِِش عَ ٌكٍب سٌمَ َ دُِنح رَ ِك .نَّش وٌن مَن ََق ْنم ّحرّدٍ يُنُِب كُي دِ؟ 3 وٌن تَن بِرِن نَشٍٍي َ بَر وٌن ُشنَش ٍي ْشورَ، وٌن نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش
عَِس نَن َق عَ رَ .َق وٌ ُ م عَ كٌلٌن عَ وٌن ُشنشٍَق ٍي ْشورَ نَ َ بَر مِسَاِل عَِس َش قَّش رَ؟ 4 وٌن ُشنشٍَق ٍي ْشورَ َسابُي رَ، وٌن نُن مَرِِف عَِس َ بَر
قََش، وٌن مَن َ بَر َس فَبُرِ عَ ّسيِت .مَ ِي رَبَِش ّن عَلٌَك وٌن قَن َش دُِنحّءِفِرِ نّيّن تٌنٌف، عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش كٍِل قَشَمِشٍِي تَِف ِك نَّش
بََب عََل ّسنّب مَكَابَِش َسابُي .رَ

5 نَ كُي، َش وٌن نُن مَرِِف عَِس َ بَر قِندِ كٍرٍن نَ وٌن وٌن ُشنشَِش ٍي ْشورَ تّمُي نَّش عَ َش قَّش مَ مِسَاِل رَ، وٌن مَن قَمَ ّن رَكٍلِدٍ قَّش مَ
عَْل عَ .تَن 6 وٌن َش عَ كٌلٌن عَ وٌن مَ ٍق قٌرِ َ بَر بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ عَ نُن مَرِِف عَِس رَ، عَلٌَك وٌن يٍُف قٌرِ َش َ مَسَر نَشَن نُ يُنُِب رَبَمَ، وٌن
نََش قِندِ يُنُِب َش ٌكنيٍِي رَ .ْسنْن 7 ِ مَ بَر َش مِِش َ بَر قََش، عَ َكنِي َ بَر فبِلٍن يُنُِب َبٍَق ر قْْش .رَ 8 يَْكِس، َش وٌن َ بَر قََش وٌن نُن عََل َش مِِش
ُسفَندِِش، وٌن مَن لَِش عَ رَ عَ وٌن ِكسِمَ ّن وٌن نُن عَ تَن، 9 ِ مَ بَر وٌن عَ كٌلٌن عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ٌت َ بَر رَكٍِل قَّش مَ نَ ِك عَ مُ قَشَمَ
.ْسنْن قَّش َش نْي ٌي مُ نَ عَ قَرِ .ْسنْن 10 عَ ٌت قََش، يُنُِب مُ ٍسٍس َ ْنم عَ رَ .ْسنْن عَ ٌت َ بَر رَكٍِل قَّش مَ، عَ َق ِكِسِش عََل نَن .ّب 11 نَ
كُي، وٌ َش وٌ يّّت ٌت قَشَمِِش رَ يُنُِب تَن .مَبِرِ وٌ مَن ٌت ِكِسِش، وٌ َ بَر قِندِ عََل نَن َش ِكِس مِِش رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ

12 نَ نَن عَ تٌِش عَ مُ لَن يُنُِب َش ْن وٌ نِي رَ ْسنْن، عَلٌَك وٌ نََش َ بِر وٌ نِي وَْشنٍق ٌكبٍِي قْْش .رَ 13 وٌ نََش وٌ قٍَت رَبٌٌل يُنُِب ِي، عَ َش قِندِ
ٍق ٌكِب رَبٍَس .رَ وٌ َش وٌ يّّت بِرِن َس عََل َسٌفي عَْل مِِش نَشٍٍي كٍلِِش قَّش مَ، ٍع .ِكِس وٌ قٍَت بِرِن َش قِندِ تِنِشنِي رَبٍَس نَن نَ عََل ّب
14 نَ كُي، وٌ نََش عَ ُل يُنُِب َش ْن وٌ رَ، ِ مَ بَر سّرِّي َش نْي مُ وٌ قَرِ .ْسنْن وٌ َق نَ عََل َش هِنّن نَن .كُي

15 وٌن َق نَ مَ دِ؟ سّرِّي َش نْي ٌت مُ وٌن قَرِ ْسنْن وٌن ٌت َق نَ عََل َش هِنّن نَن كُي، وٌن َش يُنُِب رََب يِرٍ؟ ِ !عَستْقُلَه 16 وٌ ُ م عَ كٌلٌن عَ
وٌ نَ وٌ يّّت قِندِ مِِش ندٍ َش ٌكنِي رَ، ٌق وٌ َش عَ َش يَامَرِ بِرِن نَبَُت؟ وٌ مُ عَ كٌلٌن عَ وٌ نَ نَشَن َش يَامَرِ رَبَُت، نَ نَن قِندِِش وٌ مَرِِف رَ، عَ
نَ َق قِندِ يُنُِب رَ نَشَن وٌ َ َشنِنم قَّش مَ، َش نَ مُ عَ قِندِ عََل رَ نَشَن وٌ َ َشنِنم ِكِس مَ؟ 17 ْكْن عََل !تَنُت وٌ تَن نَشٍٍي نُ قِندِِش يُنُِب َش ٌكنيٍِي
رَ، نْندِ ٌت َكوَندِ وٌ ّب، وٌ نَ نَن نَبَتٍُق َق وٌ ّ ْبح بِرِن .نَ 18 وٌ َ بَر شْرَّي يُنُِب َش َ ٌكنيِي مَ، وٌ َق قِندِِش عََل َش ٌكنيٍِي نَن نَ، عَلٌَك وٌ َش َ بِر
تِنِشنِي قْْش .رَ 19 ٱ يّنٍق ْو ّن وٌ ّب عَْل مِشٍِي َ يّنم ْو ِك نَّش، عَلٌَك وٌ َش قَهَامُي .ْسْت ِسنٍف رَ نُ، وٌ نُ وٌ يّّت قِندِِش يُنُِب َش ٌكنيٍِي نَن نَ،
وٌ َش وَِل ٌكبٍِي نُ ِسَف ُشن مََس رَ .تُن ْكْن يَْكِس، وٌ َش قِندِ تِنِشنِي نَن َش ٌكنيٍِي رَ، وٌ ُل ّسنِيّنِي َ كِر .ْشن
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20 وٌ ٌت نُ نَ يُنُِب َش َ ٌكنيِي كُي، تِنِشنِي َش نْي ٌي مُ نُ نَ وٌ .قَرِ 21 وٌ نُ مَ ّحرّ ٍق ٌكِب نَشٍٍي كُي، وٌ َق يَافِِش نَشٍٍي رَ ٌت، نٍٍي مُنٍس

قَنِش وٌ مَ؟ قَّش فبَنسَن نَن قَمَ نَ ٍق ْمولٍِي َشنِب .رَ 22 ْكْن يَْكِس، وٌ ٌت َ بَر مِِن يُنُِب َش َ ٌكنيِي كُي، وٌ قِندِ عََل َش ٌكنيٍِي رَ، وٌ ّسنِيّنِي نَن
ْستٍْق ِي ِك نَشَن عَ َ نِيَم وٌ َش ِكِس .عَبَدَن 23 ِ مَ بَر يُنُِب سَرٍ قِندِِش قَّش نَن نَ، ْكْن عََل َش ِك قِندِِش عَ َش هِنّن نَن نَ؛ وٌن َش ِكِس
عَبَدَن وٌن مَرِِف عَِس َسابُي رَ، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش

7
دَنشَنِيَتْي َش يّّت ْستْي سّرِّي ِي

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ ٌت سّرِّي كٌلٌن، وٌ مُ عَ كٌلٌن عَ سّرِّي َش نْي نَ مِِش قَرِ هَن عَ َش ِسمََي دَندٍ فبَنسَن ّن؟ 2 نَ كُي، فِّن نَشَن َش قُِت َ بَر
شِرِ، عَ نَ قُِت سّرِّي بُن مَ هَن عَ َش ْمرِ َش ِسمََي دَن تّمُي .ّن ْكْن َش عَ َش ْمرِ َش ِسمََي دَن، نَ قُِت سّرِّي قَن َ بَر .دَن 3 َش عَ َس ِل عَ
َش ْمرِ نَ َ دُِنح مَ، عَ تَن َق ْدْش شّّم فبّّت ْشن، عَ َ بَر قِندِ يّنَّل .رَ ْكْن َش عَ َش ْمرِ قََش، عَ قَن َ بَر ُلُن ق نَ قُِت سّرِّي .مَ هَِل عَ ْدْش شّّم
فبّّت ْشن مَ كْرّ، يّنَّل مُ عَ .رَ

4 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ نَ نَ ِك ّن وٌ قَن .ّب وٌ قَن َ بَر ُل عَْل قَشَمِشٍِي سّرِّي تَن مَبِرِ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش قَّش َسابُي .رَ وٌ َق قِندِِش
فبّّت نَن فٍب رَ، عَ تَن نَشَن كٍلِِش قَشَمِشٍِي تَِف، عَلٌَك وٌن َش وَِل قَنِي رََب عََل .ّب 5 ِ مَ، بَر وٌن ٌت نُ مَ ّحرّ وٌن يّّت وَْشنٍق ٌكبٍِي مَ، سّرِّي
نُ وٌن ّ ْبح َ رٍَتم يُنُِب َبٍَق ر .مَ وٌن ٌت نُ بِرَِش نَ وَْشنٍق ٌكبٍِي قْْش رَ، نٍٍي نُ وٌن ُشن تِِش قَّش نَن .نَ 6 ْكْن يَْكِس َق، وٌن َ بَر شْرَّي ْسْت
سّرِّي َش َ ٌكنيِي مَ، وٌن ُل عَْل قَشَمِشٍِي سّرِّي تَن .مَبِرِ نَ كُي، وٌن مُ َق َ وَلِم عََل ّب عَ َ ّكح قٌرِ َش مَ ْسنْن، عَْل وٌن ٌت نُ نَ سّرِّي ّسبِّش َش
نْي بُن مَ تّمُي .نَّش وٌن َق َ وَلِم عََل ّب عَ َ ّكح نّيّن نَن نَ، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ

سّرِّي نُن يُنُِب
7 وٌن َق نَ مَ دِ؟ سّرِّي قِندِِش يُنُِب نَن نَ؟ ِ !عَستْقُلَه سّرِّي نَن عَ َ نِي ٱ َش يُنُِب كٌلٌن، ِ مَ بَر ٱ ُ م َ مِلَنتٍي َ كٌلٌنم نُ َش سّرِّي َش مُ عَ قََل ٱ ّب

نُ، ِع» نََش «.مَِل 8 ْكْن يُنُِب نََش قّيرّ ْسْت يَامَرِ رَ، عَ َ مِلَنتٍي ْموِل بِرِن نٌَس ٱ ّ ْبح مَ، ِ مَ بَر سّرِّي مُ نَ دّننَّش، يُنُِب قَن مُ َ لُم .نَا 9 ِسنٍف رَ
ٱ نُ َلٌِش ب يّتَرٍَي سّرِ نَن كُي، ْكْن سّرِّي ٌت َق، يُنُِب نََش بٌَل ٱ ّ ْبح كُي َق، عَ ٱ قِندِ قَشَمِِش .رَ 10 ِ يَامَر نَشَن نُ لَن عَ َش قِندِ ِكِس رَ، نَ
نََش قِندِ ٱ ّب قَّش رَ، 11 ِ مَ بَر يُنُِب ٌت قّيرّ ْسْت يَامَرِ رَ، عَ نََش ٱ مَيٍندٍن، عَ ٱ قََش يَامَرِ َسابُي .رَ

12 نَ كُي، سّرِّي ّسنِيّن، يَامَرِ قَن ّسنِيّن، عَ تِنِشن، عَ مَن .قَن 13 وٌن َش عَ قََل َق، عَ ٍق قَنِي َ بَر قِندِ قَّش رَ ٱ ّب؟ ِ !عَستْقُلَه يُنُِب نَن
قِندِِش قَّش رَ ٱ ّب ٍق قَنِي َسابُي رَ، عَلٌَك يُنُِب َش مَّكنّن يُنُِب رَ، عَ َش مِِن عَ يُنُِب ِك يَِت مَ يَامَرِ َسابُي .رَ

14 وٌن عَ كٌلٌن عَ سّرِّي كٍلِِش عََل نَن مَ، ْكْن ٱ تَن قِندِِش مَدِ عَدَ نَن نَ، يُنُِب َش .ٌكنِي 15 ٱ نَشَن نَبَمَ، ٱ ُ م عَ َي ٌي كٌلٌن، ِ مَ بَر ٱ مَ وَ ٱ

َش نَشَن نََب، ٱ ُ م نَ ََش .رَبَم ٱ ٍق نَشَن ْشنِش، ٱ نَ نَن يَِت َ .رَبَم 16 َش عَ َس ِل ٱ ٍق َ رَبَم ٱ ُ م مَ وَ ٱ َش نَشَن نََب، نَ عَ َ مٍَسنم ّن عَ ٱ َ بَر َل
عَ رَ عَ سّرِّي .قَن 17 نَ كُي، ٱ تَن يّّت يَِت َش مُ ِي ٍق .رَبٍَق يُنُِب نَشَن نَ ٱ ّ ْبح مَ، نَ نَن عَ رَبٍَق، 18 ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن، عَ ٍق قَنِي ٌي مُ نَ ٱ ّ ْبح
مَ ٱ يّّت قٍَت بّنّد تَن َ ّكح .مَ نَّت نَ ٱ ّب ٱ َش ٍق قَنِي رََب، ْكْن نْي مُ نَ ٱ ّب ٱ َش عَ .رََب 19 ٱ مَ وَ ٍق قَنِي نَشَن نَبٍَق، ٱ ُ م نَ َش َ .رَبَم ٱ ُ م
مَ وَ ٍق ٌكِب نَشَن نَبٍَق، ٱ نَ نَن يَِت َ .رَبَم 20 نَ كُي، َش عَ َس ِل ٱ ٍق َ رَبَم ٱ ُ م مَ وَ نَشَن نَبٍَق، ٱ تَن يّّت يَِت َش مُ عَ .رَبٍَق يُنُِب نَشَن نَ ٱ ّ ْبح
مَ، نَ نَن نَ عَ .رَبٍَق

21 نَ كُي، ٱ ِي ٍق نَن تٌِش ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ كُي؛ ٱ نَ وَ ٍق قَنِي رَبٍَق، ٱ ُ م َ ْنم قٍٍق رَ ٌق ٍق .ٌكِب 22 ٱ ّ ْبح تَن كُي، عََل َش سّرِّي رَقَن ٱ مَ،
23 ْكْن ٱ ٍق فبّّت نَن َ تٌم ٱ مَ، نَشَن عَ َ نِيَم ٱ َش يُنُِب .رََب ِي ٍق نَشَن ٱ َ َشنِنم يُنُِب مَ، عَ سّرِّي مَ فٍرٍ نَشَن نَقَن ٱ َشِشِل مَ، عَ ٱ قِندِ عَ َش
ٌكنِي .رَ 24 ٱ َحشَنَكتَِش !مٌَت ندٍ َ ْنم ٱ نَِكِسدٍ ِي قٍَت بّنّد َش نْي مَ نَشَن نَ ٱ َشنِنٍق قَّش مَ؟ 25 تَنتُي َش ِسَف رَ عََل مَ نَشَن وٌن نَِكسِمَ وٌن
مَرِِف عَِس َسابُي رَ، عَ َش مِِش !ُسفَندِِش

نَ كُي، ٱ َشِشِل تَن مَ، ٱ َ بَر قِندِ عََل َش سّرِّي َش ٌكنِي رَ، ْكْن ٱ قٍَت بّنّد تَن مَ، ٱ قِندِِش سّرِّي َش ٌكنِي نَن نَ نَشَن ٱ َ نَتُتُنم يُنُِب .مَ
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عِسَيَنكٍَي َش كَلَمُتَرٍَح
1 نَ كُي، ِكيِت مُ َ َكنَم مِشٍِي رَ ْسنْن نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مَ، نَشٍٍي نَ عَِس ِع، 2 ِ مَ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش سّرِّي

نَشَن ِكِس قِمَ، عَ َ بَر وٌن نَمِِن يُنُِب نُن قَّش َش سّرِّي َش نْي بُن مَ مَرِِف عَِس َسابُي .رَ 3 دِيّن سّرِّي مُ ْن نَشَن نَ، ِ مَ بَر مِِش وَْشنٍق ٌكِب
نُ َ بَر عَ رَهَلَِك، عََل تَن نَ نَن .نَبَِش عَ نََش مِِش َش يُنُِب ّسنّب ُشن نََكَن عَ ٌت عَ َش دِ شّي يُنُبِتْي قٍَت بّنّد مَنِيّ رَ عَ َش قِندِ يُنُِب سّرّّش
.رَ 4 نَ رَبَِش ّن، عَلٌَك سّرِّي تِنِشنِي نَشَن مٍَسنِش، عَ َش ْن رََكمَلِدٍ وٌن ّب، وٌن تَن نَشٍٍي مُ ّحرٍّق مَ عَدَ وَْشنٍق ٌكِب مَ، وٌن تَن نَشٍٍي نَ ّحرٍّق
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .مَ

5 نَشٍٍي مَ ّحرّ مَ عَدَ وَْشنٍق مَ، ٍع َشِشِل رَقٍِش مَ عَدَ وَْشنٍق نَن .نَ ْكْن نَشٍٍي مَ ّحرّ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مَ، ٍع تَن نَقٍِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش
وَْشنٍق نَن .نَ 6 نَشٍٍي ٍع َشِشِل لُِش ٍق ٌكِب رَبٍَق مَ، ٍع ُشن تِِش قَّش نَن .نَ ْكْن نَشٍٍي ٍع َشِشِل لُِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش ٍق مَ، ٍع ِكِس
نُن ْبحَّس نَن َ .ْستْم 7 نَشٍٍي ٍع َشِشِل لُِش ٍع يّّت وَْشنٍق ِي، ٍع قِندِِش عََل يَشُيٍي نَن .نَ ٍع مُ عََل َش سّرِّي َبَتُمَ، ر ٍع َحن مُ َ ْنم عَ َبَتُدٍ .ر 8 نَشٍٍي
بِرَِش ٍع يّّت وَْشنٍق قْْش رَ، ٍع َش ٍق مُ َ ْنم عََل .ّكنّندٍ

9 ْكْن وٌ تَن مُ نَ وٌ يّّت َسٌفي .ْسنْن َش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسبَتِِش وٌ ِع، وٌ َق نَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن .َسٌفي عََل َش مِِش ُسفَندِِش
َشِشِل مُ نَ نَشَن ٌي ِي رَ، نَ َكنِي مُ قِندِِش عَِس فٍب .رَ 10 َش وٌ نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر قِندِ كٍرٍن نَ، وٌ قٍَت بّنّد تَن قَشَمَ يُنُِب نَن
مَ ٍق رَ، ْكْن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش تَن وٌ رَِكسِمَ ّن ِ مَ بَر وٌ َ بَر مَتِنِشن عََل َي .ِع 11 عََل نَن عَِس رَكٍِل قَشَمِشٍِي .تَِف َش عَ تَن عََل َشِشِل نَن
َسبَتِِش وٌ ِع، عَ تَن نَشَن عَ َش مِِش ُسفَندِِش رَكٍِل قَّش مَ، عَ مَن قَمَ ّن وٌ قٍَت بّنّد رَِكِسدٍ عَ َشِشِل َسابُي رَ نَشَن َسبَتِِش وٌ .ِع

12 نَ كُي، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، دٌِن ندٍ نَ وٌن مَ، ْكْن عَ مُ نَ وٌن مَ وٌن يّّت قٍَت بّنّد َش ّسيِت .ّش عَ مُ لَن وٌن مَن َش ُل عَ َسٌفي ْسنْن وٌن مَن
َش عَ وَْشنٍق ٌكِب .رََب 13 َش وٌ ّحرّ قٍَت بّنّد وَْشنٍق ٌكبٍِي مَ، وٌ قَشَمَ ّن، ْكْن َش وٌ فبِلٍن ٍع قْْش رَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، وٌ ِكسِمَ
ّن، 14 ِ مَ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مِِش نَشٍٍي بِرِن ّ مَ، َنحّر ٍع تَن قِندِِش عََل َش دٍِي نَن .نَ 15 عََل مُ َشِشِل قِِش وٌ مَ نَشَن مَن وٌ مَ قِندِ فَاشُي َش
ٌكنيٍِي .رَ عَ عَ يّّت َشِشِل ّسنِيّنِش نَن قِِش وٌ مَ نَشَن وٌ قِندِِش عَ َش دٍِي رَ، نَشَن عَ َ نِيَم وٌن َش ْن وٌن شُي عِتٍدٍ عََل مَ، وٌن نَ عَ ِشِل، ٱ»

َب، ٱ «!َب 16 نَ كُي، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُن وٌن يّّت َشِشِل عَ َ مٍَسنم عَ وٌن قِندِِش عََل َش دٍِي نَن .نَ 17 عَنُن، وٌن ٌت قِندِِش عَ َش
دٍِي رَ، وٌن َ بَر قِندِ عََل َش ّكتٌنٌفي رَ، وٌن نُن عَ َش مِِش .ُسفَندِِش ِ مَ، بَر َش وٌن تْوْر عَ َش تْورّ، وٌن مَن قَمَ ّن ُشننَكٍِل ْستْدٍ عَْل عَ .تَن

دَنشَنِيَتْيٍي َشِشِل تِدٍ
18 ٱ لَِش عَ رَ وٌن تْورّ نَشَن َ ِتم ِي َ دُِنح مَ ِي ِك، عَ نُن وٌن قَمَ ُشننَكٍِل نَشَن ْستْدٍ، ٍع تَِف َ عِكُي ِك !قَنِي ٍع َحن مُ َ ْنم َسدٍ ٍع بٌوٍر .مَ 19 دَاِل

بِرِن مَّم تٍِق وََشِت رَ، عََل عَ َش دٍِي َ مَّكنّنم تّمُي نَّش، 20 ِ مَ بَر َ دُِنح بِرِن نَ ٍسنتَّن َش نْي بُن مَ، تِدٍ ٌي مُ نَشَن .مَ نَ مُ كٍلِِش َ دُِنح يّّت َش مَ،
عَ كٍلِِش عََل نَن .مَ ْكْن نَ بِرِن كُي َشِشِل تِدٍ لُِش بِرِن .ّب 21 وََشِت قَمَ قَدٍ دَاِل َ ُلُنم ق تّمُي نَّش َكنَرِ َش َ ٌكنيِي بُن، عَ قَن شْرَّي نُن ُشننَكٍِل
ْسْت عَ نُن عََل َش دٍِي .رَ 22 وٌن عَ كٌلٌن، عَ َكِب عَ قّْل هَن ٌت، دَاِل بِرِن نَ عَ كُي عِوٍَق ّن تْورّ كُي، عَْل فِّن دِ قُرِ نَ كٍِل عَ .رَ 23 ْكْن
دَاِل فبَنسَن َش مُ عَ .رَ هَِل وٌن تَن نَشٍٍي َ بَر عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْسْت عَ َش ِك ِسنٍف رَ، وٌن تَن يَِت نَ وٌن كُي عِوٍَق، هَن عََل وٌن مَ قِندِ عَ
َش دٍِي رَ تّمُي نَّش، عَ وٌن قٍَت .نْرْ 24 وٌن َشِشِل ٌت ِت عَ رَ، نَ نَن عَ رَ وٌن َ بَر ِكِس، ْكْن وٌن َشِشِل مَن تِِش عَ .رَ ْكْن َش مِِش َي ٍق
ٌت عَ َشِشِل نُ تِِش نَشَن نَ، نَ َكنِي مُ عَ َشِشِل َ ِتم نَ رَ .ْسنْن مِِش َ ْنم عَ َشِشِل تِدٍ ٍق ندٍ رَ عَ َحن َ بَر نَشَن ْسْت؟ 25 ْكْن َش وٌن َشِشِل
تِِش ٍق ندٍ رَ وٌن مُ نَشَن تٌِش ِسندٍن، وٌن نَ مَمّمَ تُننَبِّش نَن .كُي

26 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش قَن قَمَ ّن وٌن مَلِدٍ وٌن مَ ّسنبّتَرٍَي .كُي وٌن مُ عَ كٌلٌن عَ لَن وٌن َش مَشَندِ نَشَن نََب، ْكْن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن
عََل مَ مَشَندِ وٌن ّب مَيَندِ شُي رَ نَشَن مُ َ ْنم مَسَرَدٍ يّنِي ْو َ .ر 27 عَنُن، عََل، نَشَن وٌن ّ ْبح مَ ٍق كٌلٌن، عَ عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َش مَشَندٍِي كٌلٌن،
ِ مَ بَر َشِشِل ّسنِيّنِش مَشَندِ َ ِتم ّسنِيّنتْيٍي ّب عََل َسٌفي نَن .مَ
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28 وٌن مَن عَ كٌلٌن عَ عََل َ وَلِم ٍق بِرِن كُي عَ َشنُنتٍنيٍِي َش مُنَقَنِي نَن ّب، عَ َ بَر نَشٍٍي ِشِل عَ يّّت َسٌفي .مَ 29 ِ مَ بَر عََل َ بَر مِِش نَشٍٍي ُسفَندِ، عَ

نُ ٍع كٌلٌن َكِب ٍق قْْل قّْل، عَ نََش عَ رَفِرِ ٍع مَ ٍع َش قِندِ عَ َش دِ مَنِيٍّي رَ، عَلٌَك عَ َش دِ تَن َش قِندِ دِ ِسنٍف رَ عَ نفَشَكٍرٍنِي فبٍفٍب .تَِف
30 عَ َ بَر نَ رَفِرِ نَشٍٍي مَ، عَ مَن َ بَر ٍع .ِشِل عَ َ بَر نَشٍٍي ِشِل، عَ مَن َ بَر ٍع قِندِ تِنِشنتْيٍي رَ عَ َي .ِع عَ َ بَر نَشٍٍي قِندِ تِنِشنتْيٍي رَ، عَ مَن َ بَر ُشننَكٍِل ِق
ٍع .مَ

عََل َش َ َشنُنتٍي عَ َش دٍِي ّب
31 وٌن مُنٍس َ قَلَم نَ كُي َق؟ عََل ٌت نَ وٌن ّب، ندٍ َق َ ْنم تِدٍ وٌن َكنٍك؟ 32 عَ تَن نَشَن مُ تٌندِ عَ َش دِ يَِت مَ، عَ عَ َب سّرّّش رَ وٌن بِرِن

ّب، عَ مُ قَمَ ّش وٌن كٍِد ٍس بِرِن نَ َسٍق رَ عَ َش دِ ُشن مَ؟ 33 ندٍ َ ْنم عََل َش مِِش ُسفَندِشٍِي كَلَمُدٍ؟ عََل يّّت نَن ٍع قِندِِش تِنِشنتْيٍي رَ عَ َي
.ِع 34 ندٍ َق ِكيِت َ رََكنَم ٍع رَ ْسنْن؟ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَشَن قََش، عََل نَشَن مَن نَكٍِل قَّش مَ، عَ مَفٌرٌِش عََل يِرٍقَنِي مَ، عَ نُ عَ
مَشَندِ وٌن .ّب 35 ندٍ َق وٌن َ بَم عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش َ َشنُنتٍي ِي؟ مُنٍس َ ْنم نَ رَ؟ تْورّ، كَ شْرْشْي، كَ َحشَنَكّت، كَ كَامّ، كَ لٍُق ّ ّشح رَ،
كَ قِتِّن، كَ َسنتِّدفّمَ؟ 36 عَْل عَ ّسبِّش ِك نَّش،
ّقيّحن،» ٍع مُُش قَشَمَ ِع تَن نَن مَ ٍق .رَ
ٍع مُُش قِندِِش يّّشيٍي نَن نَ ٍع نَشٍٍي ْكن َ «.نَشَبَم
37 ْكْن نَ بِرِن كُي، وٌن َ بَر نْي ْسْت نَ ٍق بِرِن ُشن مَ وٌن َشنُنتٍنِي َسابُي .رَ 38 ِ مَ بَر ٱ لَِش عَ رَ، عَ ٍسٍس مُ َ ْنم وٌن بَدٍ عََل َش َ َشنُنتٍي .ِي عَ
قِندِ قَّش رَ َب، فبَلٌي َب، مَلٍّك َب، ِحننٍّي َب، ِي وََشِت َب، وََشِت نَشَن َس قَمَ َب، َ ّسنبّم نَشٍٍي كٍُي مَ َب، 39 نَشَن بِرِن نَ َ دُِنح ُشن مَ،
نَشَن بِرِن نَ بِْش بُن مَ، عَ قِندِ دَاِل ٌي رَ، ٍع ٍسٍس مُ َ ْنم وٌن نُن عََل َش َ َشنُنتٍي رَقَتَندٍ، عَ َ بَر نَشَن مٍَسن وٌن ّب وٌن مَرِِف عَِس َسابُي رَ، عَ
َش مِِش !ُسفَندِِش

9
عََل َش ُسفَندِ

1 ٱ َش نْندِ قََل وٌ .ّب ٱ ُ م وٍُل َ قَلَم ِ مَ بَر ٱ قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش فٍب نَن .نَ ٱ ٌسندٌنِي نُن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش قَن قِندِِش ٍسيدٍٍي
نَن نَ، عَ نْندِ نَن عَ رَ 2 ٱ ّ ْبح ُسننُنِش ِك قَنِي، دَنِي مُ نَشَن مَ، 3 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي َش ٍق .رَ َش عَ َس ٍع َ مَلِم ّن نُ، ٱ تِنِش عَ رَ ٱ تَن يّّت يَِت
َش دَنّك ْسْت، مُُش نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش قَتَن ٍع تَن مَ ٍق رَ، ٱ بَرٍنِيٍي مُُش نُن نَشٍٍي ِس كٍرٍن عَ .رَ 4 يُوِقٍِي نَن نَ ٍع رَ، عََل نَشٍٍي
ُسفَندِ ٍع َش قِندِ عَ َش دٍِي رَ، عَ نََش عَ َش نْرّ مٍَسن ٍع .ّب عََل َساتٍّي نُن لَايِدٍِي تٌنٌف ٍع تَن نَن ّب، عَ عَ َش سّرِّي نُن عَ بَُت ِك ِق ٍع
.مَ 5 ٍع تَن نَن بْنسْي بٍنبٍَي نَ َابُيٍي كِت كُي، عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَن كٍلِِش ٍع تَن نَن بْنسْي تَِف عَ قٍَت بّنّد ِك .مَ تَنتُي نُن بَتُي َش ِسَف رَ
عََل مَ عَبَدَن، عَ تَن نَشَن نَ بِرِن ُشن .مَ .عَمَِن

6 ْكْن عَ مُ لُِش ّش عَْل عََل َش لَايِدِ َكنَِش .ّن ِ مَ بَر نَشٍٍي كٍِل َيَِل عِسِر بْنسْي، ٍع بِرِن َش مُ قِندِ َيَِل عِسِر دٍِي يَِت .رَ 7 ٍع ٌت بَرِِش
عِبُرَهِمَ بْنسْي، نَ مُ عَ قَلَِش ّش دٍ عَ ٍع بِرِن نَن قِندِِش عَ َش دٍِي يَِت رَ، ِ مَ بَر عََل عَ مٍَسن ّن عِبُرَهِمَ ّب، ِعِسيََف» نَن قَمَ قِندِدٍ ِع بْنسْي رَ
ٱ نَشَن لَايِدِ ِع «.ّب 8 ِي عَ مٍَسنِش ّن، عَ دِ نَشٍٍي ِ بَر عِبُرَهِمَ ّب عَ قٍَت بّنّد ِك مَ، نٍٍي َش مُ قِندِِش عََل َش دٍِي .رَ ْكْن دِ نَشٍٍي ِ بَر عََل َش
لَايِدِ َسابُي رَ، نٍٍي نَن قِندِ عِبُرَهِمَ بْنسْي رَ عََل َي .ِع 9 ِ مَ بَر عََل ِي نَن لَايِدِ عِبُرَهِمَ ّب، ٱ» َ فبِلٍنم تَمَُن ِي تّمُي ْحنْدن، ٱ عَ َ لِم َ سَر َ بَر دِ شّّم «.ْسْت

10 نَ فبَنسَن قَن مُ عَ .رَ وٌن بٍنَب عِِسيََف نَن قِندِِش بٍَك ٍر َش دِ قِرِن بِرِن بََب .رَ 11 ْكْن ٍينُن ب ُلٍِي ف َش ِ بَر ٍع َش ٍق قَنِي َش نَ مُ ٍق
حَاِش ندٍ رََب، عََل نََش دِ كٍرٍن ُسفَندِ ٍع قِرِن تَِف عَلٌَك عَ َسٌفي َش .رََب 12 ِي دِ مُ ُسفَندِ ّكوَلٍِي ٌي َش ٍق .رَ نَ ُسفَندِ قِندِِش عََل َش
ِشِل نَن .نَ نَ كُي، عََل نََش عَ مٍَسن بٍَك ٍر ّب، قٌِر» نَن َ لُم عَ ُشنيَ َش نْي بُن «.مَ 13 عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش، ٱ» َ بَر يَشَُب َشُن،
ْكْن ٱ َ بَر مّي عٍسَيُ تَن «.نَ
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14 وٌن َق نَ مَ دِ؟ وٌن َش عَ قََل عَ عََل مُ تِنِشن؟ ِ !عَستْقُلَه 15 عََل عَ مٍَسن ّن مُنَس ّب، ٱ» َ هِننّم مِِش نَن نَ ٱ نَ وَ هِننٍّق نَشَن .نَ ٱ

َ ِكنِِكنِم مِِش نَن مَ ٱ نَ وَ ِكنِِكنٍِق نَشَن «.مَ 16 نَ كُي، عََل َش ُسفَندِ مُ َ كٍلِم مِِش وَْشنٍق َش مَ، َش نَ مُ مِِش َش َكّت .مَ عَ َ كٍلِم عََل َش
هِنّن .ّن 17 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، عََل نََش عَ قََل قِرَوُنَ ّب، ٱ» ِع رَكٍلِِش ّن، ٱ مَنّفَي ِق ِع مَ، عَلٌَك ٱ َش ٱ ّسنّب مٍَسن ِع َسابُي رَ، َ دُِنح بِرِن
َش ٱ ِشِل «.كٌلٌن 18 نَ كُي، عَ َ هِننّم مِِش رَ عَ نَ وَ هِننٍّق نَشَن ٌي رَ، عَ مَن مِِش ٌسندٌنِي رَشْرْشْمَ عَ نَ وَ نَشَن ٌسندٌنِي .رَشْرْْشٍق

19 ندٍ َ ْنم عَ َلَدٍ ق ٱ ّب، َعَل» َق ٌكٍت سَمَ مِِش ُشن مَ مُنٍق رَ؟ مِِش َ ْنم تٌندِدٍ عَ َش مَرَفِرِ رَ «يِرٍ؟ 20 ْكْن ِع تَن مَدِ عَدَ قِندِِش ندٍ رَ ِع ٌت
َق عََل مَ؟ مَتَندِ ّ ّقح يَءِلَنِش َش عَ قََل عَ َ يَءِلَنم ّب، ُمنٍق» َ ر ِع ٱ يَءِلَنِش ِي «ِك؟ 21 عَ دِ، ّ ّقح يَءِلَنِي نَ ّ ّقح قِرِن يَءِلَن بّنّد كٍرٍن نَ، عَ مُ َ ْنم ّ ّقح
كٍرٍن يَءِلَندٍ وَِل ندٍ َش ٍق رَ نَشَن تِدٍ فٌب، عَ بٌوٍر قَن يَءِلَن وَِل ندٍ َش ٍق رَ نَشَن تِدٍ ُ م فٌب؟ 22 َش عَ َس ِل عََل مَ وَ عَ َش ْشّن نُن عَ ّسنّب
مٍَسنٍق، عَ مُ َ ْنم نَ َبَدٍ ر ّش؟ ْكْن عَ َش َسبَرِ ُشنفٍب كُي، عََل دِّحِش مِشٍِي مَ عَ ْشنِْش نَشٍٍي مَ، فبَلٌي رَفَتَِش نَشٍٍي .ّب 23 عَ ِي رَبَِش ّن
عَلٌَك عَ َش عَ َش نْرّ مَكَابَِش مٍَسن عَ ٌت َ هِننّم مِشٍِي رَ، عَ نُ َ بَر نَشٍٍي ُسفَندِ َكِب عَ قّْل، ٍع َش نْرّ .ْسْت 24 وٌن تَن نَن قِندِِش نَ مِشٍِي رَ عَ
َ بَر نَشٍٍي ِشِل كٍِل ِس بِرِن .كُي يُوِقٍِي فبَنسَن مُ عَ .رَ 25 عَ عَ مٍَسنِش عَننَِب هٌٍس َش َابُي كِت كُي،
نٍَشٍي» ُ م قِندِِش ٱ َ م مِشٍِي رَ،
ٱ ٍع ِشِل َ قَلَم ‹ٱ َ م ›.مِشٍِي
نَشَن مُ قِندِِش ٱ َ م َحمَ َشنُِش رَ،
ٱ عَ ِشِل َ قَلَم ‹ٱ َ م َحمَ «›.َشنُِش
26 َعَل» مَن عَ قََل ٍع ّب دّننَّش، ‹ٱ َ م َحمَ مُ وٌ ›رَ،
عَ ٍع ِشِل َ قَلَم ّن نَا، عََل› َش دٍِي، عََل نَشَن نَ «‹.نَ

27 عَننَِب عٍسَِي قَن عَ شُي عٍِت ّن عَ ٌت نُ َكوَندِ َ ِتم يَِل َ عِسِر َش ٍق رَ،
َهِل» َيَِل عِسِر مِشٍِي وَُي عَْل مّيّن شْرِ نَشَن نَ بَا دّ،
عَ ْدنشْي دِ نَن تُن ِكسِمَ،
28 ِ مَ بَر عََل نَشَن مٍَسنِش،
عَ عَ َ رَبَم ّن َ دُِنح مَ،
عَ عَ رََكمَِل كٍرٍنِي «.رَ
29 عَننَِب عٍسَِي مَن عَ مٍَسن ّن،
َش» عََل ّسنّب بِرِن َكنِي مُ بْنسْي ندٍ ُل وٌن ّب نُ،
وٌن َ لُم ّن نُ عَْل مَ، ٌسدٌ
وٌن َ مَنِيَم َ فٌمٌر نَن نَ «.نُ

30 وٌن َق نَ مَ دِ؟ ِس فبّّت نَشٍٍي مُ نُ َ َكتَم ٍع َش تِنِشنِي ْسْت عََل َي ِع، ٍع تَن َ بَر َق عَ ْسْت َ دَنشَنِي َسابُي رَ، 31 ْكْن َيَِل عِسِر َحمَ نَشَن
نُ َ َكتَم ٍع َش سّرِّي رَبَُت عَلٌَك ٍع َش تِنِشنِي ْسْت عََل َي ِع، ٍع تَن مُ ْن نَ سّرِّي َبَتُدٍ .ر 32 مُنٍق رَ؟ ِ مَ بَر ٍع مُ َ بِر تِنِشنِي قْْش رَ َ دَنشَنِي َسابُي
رَ، ٍع ْحْش عَ مَ عَ ٍع َ ْنم عَ ْستْدٍ ٍع َش ّكوَلٍِي َسابُي .رَ ٍع َ بَر ٍع َسنِي رَدِن فّّم رَ نَشَن ِشِل قَلَمَ، ِمِش» َ َبِر ر .«فّّم 33 عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي
ِك نَّش،
ٌو» عَ مٌَت، ٱ َ بَر فّّم ْدْش ِسيٌنِ،
مِشٍِي ٍع َسن َ نَدِنم نَشَن نَ،
فّّم نَشَن مِشٍِي َ َبِر .مَ ر
ْكْن نَشَن ٌي َ دَنشَنِي عَ مَ، نَ َكنِي مُ «.يَافِمَ
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َيَِل عِسِر تِنِشنِي نَشَن َ ْستْم َ دَنشَنِي َسابُي رَ
1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ ّ ْبح وَْشنٍق بِرِن نَ نَشَن نَ، يُوِقٍِي َش ِكِس .ْسْت ٱ َ م عََل مَشَندِ نَن نَ ِك ٍع .ّب 2 ٱ نَ ٍع ٍسيدٍ رَ، عَ ٍع ّسنّب َسِش عََل

َش قٍٍي كُي، ْكْن نَ مُ كٍلِِش لْننِ َش .مَ 3 ٍع ٌت مُ عَ كٌلٌن عََل مِِش َ مَتِنِشنم عَ َي ِع ِك نَّش، ٍع نََش َكَت ٍع َش ٍع يّّت َكن .مَتِنِشن نَ
كُي، ٍع مُ ٍع يّّت ٌ مَفٌر عََل ّب عَ تَن َش تِنِشنِي ِق ٍع .مَ 4 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر ّف مُنَس َش سّرِّي رََكمَلِدٍ، عَلٌَك نَشَن ٌي نَ َ دَنشَنِي عَ
مَ، نَ َكنِي َش تِنِشنِي .ْسْت

5 عَننَِب مُنَس ٌت نُ تِنِشنِي َش ٍق مٍَسنٍق نَشَن َ ْستْم سّرِّي َبَتٍُق ر مَ، عَ ِي نَن ّسّب َابُي كِت كُي، ِمِش» نَشَن ِي سّرِّي َ َبَتُم ر عَ ِسمََي َ ْستْم ّن
عَ َسابُي «.رَ 6 ْكْن عَ ٌت نُ تِنِشنِي َش ٍق مٍَسنٍق نَشَن َ ْستْم َ دَنشَنِي َسابُي رَ، عَ ِي نَن ّسّب،
ِع» نََش ِع يّّت مَشْرِن،
› ندٍ َ ٍتم «‹ٌكوٍر؟

عََل َش مِِش ُسفَندِِش مُ فٌرٌِش ّش كٍِل ٌكوٍر مَ؟
7 َش» نَ مُ عَ رَ ِع ِع يّّت مَشْرِن،
› ندٍ ٌ مَ فٌر بِْش «‹بُن؟
عََل َش مِِش ُسفَندِِش مُ كٍلِِش قَشَمِشٍِي َش تَِف؟
8 َابُي كِت مُنٍس مٍَسنِش؟
َعَل» َش مٍَسنِي ّ مَكْر ِع .رَ
عَ نَ ِع دّ كِرِ مَ،
عَ نَ ِع ّ ْبح قَن «.مَ
نَ مٍَسنِي قِندِِش َ دَنشَنِي مٍَسنِي نَن نَ مُُش نَشَن َكوَندٍِق؛ 9 عَ ِع نَ عَ قََل ِع دّ رَ عَ مَرِِف نَن نَ عَِس رَ، ِع مَن نََش َل عَ رَ ِع ّ ْبح كُي عَ عََل
َ بَر عَ رَكٍِل قَشَمِشٍِي تَِف، ِع ِكسِمَ .ّن 10 مِِش َ دَنشَنِيَم ِي مٍَسنِي مَ عَ ّ ْبح نَن كُي، عَ تِنِشنِي ْسْت عََل َي .ِع عَ نَ َل عَ رَ، عَ عَ َ قَلَم عَ دّ نَن
نَ، عَ ِكِس .ْسْت 11 َابُي كِت عَ مٍَسنِش، ِمِش» ٌي َ دَنشَنِي عَ مَ، عَ َكنِي مُ «.يَافِمَ 12 تَِف َس رَ ٌي مُ نَ يُوِقٍِي نُن ِس فبّتٍّي .تَِف مَرِِف كٍرٍن
نَن نَ ٍع بِرِن ّب، عَ مَن مِِش بِرِن َ ِكم ِك قَنِي رَ نَشٍٍي نَ عَ .ِشِل 13 عَْل َابُي كِت عَ مٍَسنِش ِك نَّش، نََشن» ٌي نَ عَلَتََل ِشِل، نَ َكنِي ِكسِمَ «.ّن

14 ْكْن نَ كُي، ٍع َ ْنم عَ ِشلِدٍ دِ َش ٍع مُ دَنشَنِيَِش عَ مَ؟ ٍع َق َ دَنشَنِيَم عَ مَ دِ َش ٍع مُ نُ عَ َش ٍق مّ؟ ٍع َق عَ َش ٍق مّمَ دِ َش مِِش ٌي
مُ ٍع مَ؟ َكوَندِ 15 نَ َكوَندِ قَن َ ِتم ٍع ّب دِ َش مِشٍِي مُ ّشيِش نَ ٍق مَ؟ عَ ّسبِّش، ّشيَرٍي،» نَشٍٍي قَمَ ُ ِشبَار قَنِي رَ، ٍع قٍَق قَن ِك «!قَنِي

16 ْكْن بِرِن َش مُ ِي ِشبَارُ قَنِي ُسشُِش، ِ مَ بَر عَننَِب عٍسَِي عَ مٍَسن ّن، َمِرِف،» ندٍ لَِش مُُش َش مٍَسنِي «رَ؟ 17 نَ كُي، مِشٍِي َ دَنشَنِيَم ّن
ٍع ٌت َ بَر عََل َش مٍَسنِي .مّ رَ ٍع عََل َش مٍَسنِي مّمَ رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش مٍَسنِي نَن َسابُي .رَ 18 ْكْن ٱ َش مَشْرِنِي ِت، ٍع مُ ِي مٍَسنِي
مِّش رَ ّش؟ ِعيٌ ّش، ِ مَ بَر َابُي كِت نَّش،
ٍع» شُي َ بَر مِِن َ دُِنح بِرِن مَ،
ٍع َش مٍَسنِي َ بَر ِسَف هَن َ دُِنح «.دَندٍ
19 ٱ مَن َش مَشْرِنِي ِت، َيَِل عِسِر َحمَ مُ مٍَسنِي قَهَامُِش ّش؟ يَاِب قّْل رَ، عََل ِي نَن مٍَسن عَننَِب مُنَس َسابُي رَ،
ٱ» عَ َ نِيَم ّن وٌ مِشٍِي تْوّن
نَشٍٍي َحن مُ قِندِِش ِس يَِت .رَ
ٱ عَ َ نِيَم ّن وٌ ّ ْبح َش ٍت ِس قَهَامُتَرٍ «.مَ
20 عَننَِب عٍسَِي قَن نََش َ ّشير عَِب َ ِمَنِي ل َ ر عََل ٌت ِي مٍَسنِي ِق عَ مَ،
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ِمِشٍي» َ بَر ٱ ٌت نَشٍٍي مُ نُ ٱ َ .قٍنم
ٱ َ بَر ٱ يّّت مٍَسن مِشٍِي ّب نَشٍٍي مُ نُ ٱ َ مَشْرِنم ٍسٍس «.مَ
21 ْكْن َيَِل عِسِر َش ٍق رَ، عَ نَّش،
ٍكِل» ٌسفٍتٍدٍ مَ هَن ٌسفٍفٌرٌدٍ،
ٱ بّلّشٍّي عِتَلَِش ِي َحمَ ّب،
نَشَن ٱ شُي مَ، مَتَندِ
نَشَن مَ تٌندِ ٱ «.ّب

11
عََل مُ مّيِش َيَِل عِسِر رَ

1 نَ كُي، ٱ َش مَشْرِنِي ِت، عََل مّيِش ّن عَ َش َحمَ رَ؟ ِ !عَستْقُلَه ٱ تَن يّّت قِندِِش يِلََك َ عِسِر نَن نَ، عِبُرَهِمَ َش مَمَدِ، كٍلٍِق بُنيَمِن .بْنسْي
2 عََل مُ مّيِش عَ َش َحمَ رَ عَ َ بَر نَشَن ُسفَندِ .نُ وٌ مُ عَ كٌلٌن َابُي كِت نَشَن مٍَسنِش عَننَِب َ عٍلِي َش ٍق رَ، عَ ٌت عَ شُي ِسَف رَ عََل مَ َيَِل عِسِر
ِشِل مَ؟ 3 عَ نَّش، َمِرِف،» ٍع َ بَر ِع َش نَمِْحنمٍّي قََش، ٍع َ بَر ِع َش سّرّّشبَدٍٍي َ َبِر .ر ٱ كٍرٍن ثٍِت نَن َق لُِش، ٍع َكتٍَق ٍع َش ٱ تَن قَن «.قََش
4 عََل َق عَ يَاِب دِ؟ عَ نَّش، ٱ» َ بَر مِِش وُُل ٌسلٌقٍرٍ رَفََت ٱ يّّت ّب نَشٍٍي مُ نُ ٍع ِشنِب ِسن بَاِل كٍُي «.ّب 5 عَ مَن نَ نَ ِك ّن .يَْكِس عََل
َش َحمَ ْدنشْي لُِش، عَ َ بَر نَشٍٍي ُسفَندِ عَ َش هِنّن َسابُي .رَ 6 ْكْن َش عَ َ بَر ٍع ُسفَندِ هِنّن َسابُي رَ، ّكوَِل َسابُي َش مُ عَ رَ ْسنْن، َش نَ مُ عََل
َش هِنّن مُ مَ قِندِ هِنّن يَِت يَِت رَ .نُ

7 وٌن َق نَ مَ دِ؟ َيَِل عِسِر نُ نَشَن قٍنٍق عَ مُ عَ ْسْت، ْكْن عََل نُ َ بَر نَشٍٍي ُسفَندِ، نٍٍي تَن َ بَر عَ .ْسْت عَ ْدنْشيٍي تَن ْبحٍّي نََش َلَن .ب 8 عَ
ّسبِّش،
َعَل» نََش ٍع َشِشِل ْدنُش،
عَ عَ َ نِي ٍع يٍَي مُ ٍس ٌت،
ٍع ُلٍِي ت ُ م ٍق مّ،
هَن ِي ٌت «.لْشْي
9 عَننَِب َ دَوُد قَن نََش عَ مٍَسن،
ٍع» َش ُشلُنيٍِي َش قِندِ فَنتَنِي رَ ٍع ّب،
يّّل نَشَن ٍع ُسشُمَ،
فّّم نَشَن ٍع َ َبِر .مَ ر
نَ َش قِندِ ٍع َش وَِل سَرٍ .رَ
10 ٍع َي َش رَقْوْر، ٍع َش .ْدنُش
ٍع َش ُكنكُرُن ٍع َش تْورّ بُن مَ وََشِت «.بِرِن

11 نَ كُي، ٱ مَن َش مَشْرِنِي ِت، يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌت َ بَر تَنتَن، ٍع بِرَ، ٍع مُ َ ْنم رَكٍلِدٍ ْسنْن؟ ِ !عَستْقُلَه ْكْن ٍع َش تَنتَنِي َ بَر عَ َ نِي ِس فبّتٍّي بِرِن َش
ْن ِكِس ْستْدٍ، عَلٌَك نَ ِكِس ْشِل َش يِلـَكٍَي َ عِسِر قَن .ُسُش 12 عَ دِ، َش ٍع َش تَنتَنِي قِندِِش هّيرِ ُشنفٍب نَن نَ َ دُِنح ّب، عَ قِندِ بَرَكّ َ ر ِس
فبّتٍّي قَن ّب، ٍع َش ٍق نَ رََكمَِل، هّيرِ نُن بَرَكّ ُشن مُ مَسَمَ ّش ِك قَنِي؟

13 ٱ َش َق يّن ْو وٌ ّب، وٌ تَن نَشٍٍي مُ قِندِِش يِلـَكٍَي َ عِسِر .رَ ٱ ٌت قِندِِش َ ّشير رَ وٌ تَن ِس فبّتٍّي ّب، ٱ َ مَ ّسيو ّن ٱ َ م وَِل رَ، ٱ عَ مَتْْش،
14 عَلٌَك تّمُندٍ نَ َش عَ َ نِي ٱ بٌوٍر يُوِقٍِي َش مَِل ٱ َ م مٍَسنِي مَ، ندٍٍي َش ْن ِكِسدٍ ٍع َي .مَ 15 عََل عَ ٌكٍب ٌسٍق ٍع رَ، َش نَ َ بَر عَ َ نِي لَنِي َش ٌس
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عََل نُن َ دُِنح تَِف، عَ دِ، عََل ٍع رَفبِلٍنٍق عَ يّّت مَ، نَ مُ َ لُم ّش عَْل مِِش نَ رَكٍِل قَشَمِشٍِي َي مَ؟ 16 َش َسنِس شْرِ ُشن ِسنٍف َ بَر ِق عََل مَ،
عَ ْدنشْي بِرِن َ بَر قِندِ عَ فٍب .رَ َش وُرِ بِِل َسنٍك َ بَر ِق عََل مَ، عَ َسلٌنيٍِي قَن َ بَر قِندِ عَ فٍب .رَ

17 عَ لُِش ّن عَْل عٌلِوِ بِِل َسلٌنِي ندٍٍي نَ َشَب عَ بِِل مَ عَلٌَك وَُل عٌلِوِ َسلٌنيٍِي َش دَُق نَ َشبَدٍ .رَ ِع تَن مِسَالِِش نَ وَُل عٌلِوِ َسلٌنِي نَن نَ، نَشَن
َ بَلٌم نَ عٌلِوِ بِِل َسابُي رَ، ِع دَقُِش نَشَن .نَ 18 نَ كُي، ِع نََش ِع يّّت عِفٌب نَ َسلٌنِي َشبَشٍِي .مَ ٍينُن ب ِع َش ِع يّّت عِفٌب، ِع َمحْشُن ِسندٍن، عَ
ِع تَن َش مُ وُرِ بِِل َسنٍك َلٌِش َب .ر وُرِ بِِل َسنٍك نَن ِع تَن .نَبَلٌِش 19 ْكْن ِع قَمَ ّن عَ َلَدٍ، ق ُوِر» َسلٌنيٍِي َشبَِش ّن عَلٌَك ٱ تَن َش دَُق ٍع َشبَدٍ
«.رَ 20 نْندِ نَ عَ .رَ ٍع َشَب ٍع َش دَنشَنِيَتَرٍَح نَن مَ، ِع قَن دَقُِش نَا ِع َش َ دَنشَنِي نَن مَ ٍق .رَ ْكْن ِع نََش ِع يّّت .عِفٌب ِع َحن َش فَاُش،
21 ِ مَ بَر َش عََل مُ عٌلِوِ بِِل قَنِي َسلٌن ِسنٍفٍي ُل نَ، عَ مُ ِع قَن َ لُم نَ !دٍ 22 نَ كُي، ِع ْحْش َس عَ ْشن مَ عَ عََل َش قَنِي فٌب، ْكْن عَ َش ٍق
مَن .مَشْرْْش عَ َش ٍق مَشْرْْش مِشٍِي نَن مَ نَشٍٍي َ بَر عَ ََش كِر ّبحِن، ْكْن عَ َش قَنِي فٌب ِع تَن ّب َش ِع َ لُم عَ َش قَنِي َ كِر ْشن .مَ َش نَ مُ عَ
رَ عَ ِع قَن مَ ٍق َ رَبَم ّن عَْل عَ نَ عٌلِوِ َسلٌنِي َش ٍق رََب ِك .نَّش 23 يُوِقٍِي قَن، َش ٍع ٍع َش دَنشَنِيَتَرٍَح ّبحِن، ٍع مَن قَمَ دَقُدٍ وُرِ بِِل رَ، ٍع َشَب
نَشَن مَ، ِ مَ بَر عََل ّسنّب .فٌب عَ تَن َ ْنم ٍع رَفبِلٍندٍ ٍع لُدٍ .قٌرِ 24 ِع تَن نُ قِندِِش وَُل عٌلِوِ َسلٌنِي نَن نَ، نَشَن َشبَِش عَ دَُق عٌلِوِ بِِل فبّّت مَ، وٌ نُن
نَشَن كٍرٍن مُ عَ .رَ َش عََل َ بَر نَ رََب ِع ّب، عَ مُ َ تَفَنم ِ عٌلِو بِِل قَنِي َسلٌنِي رَفبِلٍندٍ عَ لُدٍ قٌرِ، عَ عَ دَُق نَ عٌلِوِ بِِل قَنِي مَ، ٍع نُن نَشَن كٍرٍن عَ .رَ

25 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ وَِش ّن وٌ َش ِي فُندٌ كٌلٌن، عَلٌَك وٌ نََش وٌ يّّت َمحْشُن لْننِلٍَي َ .ر يِلـَكٍَي َ عِسِر ّ ْبح َلَنِش ب ّن ِسندٍن، هَن ٍينُن ب ِس فبّّت دَنشَنِيَتْيٍي
ْكنِت َش .َكمَِل 26 نَ كُي، َيَِل عِسِر بِرِن قَمَ ّن رَِكِسدٍ، عَْل عَ ّسبِّش ِك نَّش؛
ِمِش» َ مَ ُشنسَر قَمَ ّن كٍِل ِسيٌنِ،
عَ يَشَُب بْنسْي َب عََل كٌلٌنتَرٍَي قْْش .رَ
27 َساّت نَن نَ ِك ٱ نَشَن تٌنفٌمَ ٍع ّب،
ٱ نَ ٍع َش يُنُبٍِي َشقَرِ لْْش «.نَّش

28 يُوِقٍِي ٌت تٌندِِش عََل َش ِشبَارُ قَنِي رَ، ٍع قِندِِش عََل يَشُيٍي رَ وٌ تَن نَن مَ مُنَقَنِي َش ٍق .رَ ْكْن عََل ٌت ٍع ُسفَندِ عَ يّّت ّب، عَ ٍع َشنُِش
ٍع بٍنبٍَي نَن مَ ٍق رَ، 29 ِ مَ بَر َش عََل َ بَر عَ َحنٍِف عَ َش مِِش ندٍٍي ِشِل، عَ َش ٍع بَرَكَ، نَ ٍق مُ َ َكنَم ٌ !قٍو 30 ِسنٍف رَ نُ وٌ نُ قِندِِش عََل
مَتَندِلٍَي نَن نَ، ْكْن يَْكِس وٌ هِنّن ْستِْش يُوِقٍِي نَن مَ عََل مَتَندِ َسابُي .رَ 31 ٍع تَن َ بَر َق قِندِ عََل مَتَندِلٍَي رَ عَلٌَك وٌ تَن َش هِنّن ْسْت عََل ِي، نَ
َشنِب، عَ مَن َش هِنّن ٍع قَن .نَ 32 نَ كُي، عََل َ بَر مَ عَدَ بِرِن ُل تِنِشنتَرٍَي َش نْي بُن مَ عَلٌَك عَ َش هِنّن ٍع بِرِن .نَ

عََل بَتُي
33 !ٍعٍ دَنِي مُ نَ عََل َش مُنَقَنِي !مَ
عَ َشِشِل نُن عَ َش قَهَامُي تِلِنِي دَن مُ !نَ
عَ َش نَّت تٌنفٌِش كُي مُ كٌلٌنمَ،
عَ ّحرّ ِك مُ !قَهَامُمَ
34 ندٍ مَرِِف َش َمحْشُنِي كٌلٌن؟
ندٍ َ ْنم عَ ِسدٍ؟ رَ
35 ندٍ َ بَر عَ دٌِن،
عَ نَشَن َش دٌِن َ رَفبِلٍنم عَ مَ؟
36 ٍس بِرِن كٍلِِش عَ تَن نَن مَ،
ٍس بِرِن َلٌِش ب عَ تَن نَن َسابُي رَ،
عَ ٍس بِرِن دَاِش عَ يّّت نَن .ّب
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تَنتُي نَ عَ ّب !عَبَدَن .عَمَِن

12
عََل َش َحمَ ّحرّ ِك

1 نَ كُي، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عََل ٌت َ بَر هِنّن وٌ رَ، ٱ َ بَر وٌ مَشَندِ وٌ َش وٌ يّّت َب سّرّّش رَ عََل ّب، سّرّّش ّسنِيّنِش نَشَن َ بَم عَ ّ ِحح رَ، نَشَن نَقَنِش
عََل .مَ نَ نَن مَ قِندِ وٌ َش بَتُي شْرِ .رَ 2 وٌ نََش وٌ ّحرّ ِي َ دُِنح مِشٍِي ّحرّ ِك .مَ وٌ َش عَ ُل عََل َش وٌ ّحرّ ِك قٌرِ مَسَرَ، عَ ّ ْبح نّيّن نُن َشِشِل نّيّن ِق
وٌ .مَ نَ كُي، وٌ َ ْنم ّن عََل وَْشنٍق قَنِي كٌلٌندٍ، نَشَن عَ ّكنّنِش، نَشَن .َكمَلِِش

3 عََل ٌت هِنّن ٱ نَ، عَ ٱ قِندِ عَ َش َ ّشير رَ، ٱ َش وٌ ِس؛ رَ وٌ نََش وٌ يّّت َس يِرٍ، وٌ َش ٍق مُ دّننَشَندٍ .لِِش وٌ نََش وٌ يّّت عِفٌب، وٌ َش وٌ
يّّت مٌَت َ دَنشَنِي َشسَِب نَن مَ، عََل َ بَر نَشَن ِق َكنَكن .مَ 4 قٍَت كٍرٍن نَن نَ َكنَكن ّب، ْكْن نَ قٍَت َسلٌنسٍٍي .وَُي قٍَت َسلٌنٍس بِرِن نُن عَ
فٍب .وَِل 5 وٌن قَن نَ نَ ِك .ّن هَِل وٌن ٌت وُيَِش، وٌن بِرِن َ بَر قِندِ قٍَت كٍرٍن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ وٌن لُِش ّن عَْل قٍَت َسلٌنسٍٍي
نَشٍٍي قَتُِش عَِس قٍَت رَ وٌن مَن قَُت وٌن بٌرٍ رَ، وٌن بِرِن قِندِ قٍَت كٍرٍن .نَ

6 عََل وٌن َ ِكم كٍِي رَ نَشٍٍي ْدْش .وَُي عَ نَ َ رَبَم عَ َش هِنّن بّرّ نَن مَ عَ َ بَر نَشَن َحنٍِف َكنَكن .ّب َش عَ مِِش ندٍ ِكِش عَ َش ْن يّندٍ ْو عََل
ِشِل رَ، نَ َكنِي َش يّن ْو عََل ِشِل رَ عَ َش َ دَنشَنِي َشسَِب .مَ 7 َش عَ ندٍ ِكِش مِِش مَِل وَِل نَن نَ، نَ َكنِي َش مِشٍِي .مَِل َش عَ ندٍ ِكِش
مِِش َكوَندٍِق نَن نَ، نَ َكنِي َش َكوَندِ .ِت 8 َش عَ ندٍ ِكِش مِِش ِمَنِيٍَق رَل نَن نَ، نَ َكنِي َش مِشٍِي َ ِمَنِي .رَل َش عَ ندٍ قِندِ مِِش رَ نَشَن ِك ِتمَ،
نَ َكنِي َش مِشٍِي ِك عَ قَنِي .رَ َش عَ ندٍ قِندِ يَرٍرَِت رَ، عَ َكنِي َش نَ رََب عَ ِك .مَ َش عَ ندٍ قِندِ مِشٍِي تْوْر َ مَلِم رَ، عَ َكنِي َش نَ رََب ّسيوّ .رَ

9 وٌ َش مِشٍِي َشُن ّ ْبح قِيّش .رَ وٌ َش ٍق ٌكِب ْشن، وٌ َش ٍق قَنِي ُسُش وٌ ّسنّب بِرِن .نَ 10 وٌ َش وٌ ٍ بٌر َشُن نفَشَكٍرٍنيَ َ َشنُنتٍي نَن .نَ وٌ َش
وٌ ٍ بٌر بِنيَ دَنفٍِق وٌ يّّت .رَ 11 وٌ تُن نََش رَْشْن، وٌ َش وٌ .تُننَبِّش وٌ َش وَكِِل وٌ ّ ْبح بِرِن .نَ وٌ َش وَِل وٌ مَرِِف .ّب 12 وٌ َش َ ّسيو ٍق مَ وٌ َشِشِل
تِِش نَشَن .نَ وٌ َش دُلُْشْت وٌ َش تْورّ .كُي وٌ نََش تَفَن عََل .مَشَندِدٍ 13 وٌ َش ّسنِيّنتْيٍي مَِل ٍع َش تْورّ .كُي وٌ َش ْشحٍّي .ّسّن رَ

14 وٌ َش عََل مَشَندِ مِشٍِي ّب نَشٍٍي وٌ َ .َحشَنَكتَم وٌ َش دَُب ٍع ّب، وٌ نََش ٍع .دَنَك 15 وٌ َش َ ّسيو بٌوٍرٍي َش ّسيوّ، وٌ َش ُسننُن بٌوٍر َش
.ُسننُنِي 16 وٌ َش لَن وٌ ٍ بٌر .مَ وٌ نََش وٌ يّّت عِفٌب، يّّت مَفٌرٍ نَن َش رَقَن وٌ .مَ وٌ نََش وٌ يّّت َمحْشُن لْننِلٍَي َ .ر

17 وٌ نََش ٍق ٌكِب ْحْش ٍق ٌكِب .رَ وٌ َش َكَت مِشٍِي َش وٌ كٌلٌن ٍق قَنِي رَبٍَي نَن .نَ 18 وٌ َش وٌ ْن ٍق بِرِن نََب عَلٌَك لَنِي َش ُل وٌ نُن
مِِش بِرِن .تَِف 19 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ نََش وٌ فبٍْحْش وٌ يّّت رَ، وٌ َش نَ ُل عََل مَ، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي،
َعَل» نَّش، ٱ تَن نَن وٌ فبٍْحشْمَ،
ٱ تَن نَن ٍق ٌكِب َ رَفبِلٍنم عَ َ رَبَم «.مَ
20 عَ مَن ّسبِّش،
َش» كَامّ نَ ِع يَشُي مَ، ِع َش عَ ِك دٌنٍس .رَ
َش ٍي ْشِل نَ عَ مَ، ِع َش عَ ِك ٍي .رَ
نَ كُي عَ لُِش ّن عَْل ِع نَ ّت وٌلٍٍي عِبَفَنٍق عَ ُشنِي «.مَ
21 وٌ نََش تِن ٍق ٌكِب َش ْن وٌ رَ، وٌ تَن نَن َش ٍق ٌكِب ْن، ٍق قَنِي رََب .رَ

13
عََل وَْشنٍق

1 بِرِن َش عَ يّّت ٌ مَفٌر عَ َش مَنّفٍي ّب، ِ مَ بَر مَنّفَي بِرِن َ كٍلِم عََل نَن مَ، عَ نَ عَ رَفِرِ نَشَن .مَ 2 نَ نَن عَ رَ، مِِش نَشَن نَ مَنّف مَتَندِ، نَ
َكنِي عََل نَن َش يَامَرِ .مَتَندِِش عَ قَمَ ّن عَ َش نَ وَِل ٌكِب سَرٍ .ْستْدٍ 3 وَِل قَنِي رَبٍَي مُ فَاشُمَ مَنّفٍي َي رَ، وَِل ٌكِب رَبٍَي نَن فَاشُمَ ٍع َي .رَ
َش ِع مُ مَ وَ ِع َش فَاُش مَنّف َي رَ، ِع َش ُل َ كِر قَنِي نَن ْشن .مَ نَ كُي، مَنّف قَمَ ّن ِع مَتْْشدٍ، 4 ِ مَ بَر مَنّف َ وَلِم عََل نَن ّب وٌ َش مُنَقَنِي
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َش ٍق .رَ ْكْن َش ِع ٍق ٌكِب رََب، عَ َ لَنم ِع َش فَاُش، ِ مَ بَر َسنتِّدفّمَ مُ نَ مَنّف ِي قُقَُق َش .رَ عَ ٌت نَ عََل َش وَِل نَن نَ، عَ عََل َش
ْشّن نَن َ مٍَسنم ٍق ٌكِب رَبٍَي ِشِل .مَ 5 نَ نَن عَ تٌِش، ٌق وٌ َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر ّن مَنّفٍي .ّب وٌ نَ َ رَبَم نَ َحشَنَكّت َش ٍق فَاشُي مَ، عَ نُن مَن وٌ
ّ ْبح نَن يَِت مَ وَ وٌ َش عَ رََب نَ .ِك

6 وٌ لَن وٌ َش دُوِت ِق نَ نَن مَ، ِ مَ بَر دُوِت مَِشلٍِي قَن نَ عََل َش يَامَرِ نَن .نَ 7 وٌ َكنَكن فٍب ٌس عَ ِي، عَ لَن عَ َش نَشَن .ْسْت وٌ
دُوِت ٌس دُوِت مَِشلٍِي ِي، وٌ وٌ ٌ مَفٌر مِشٍِي ّب وٌ َ لَنم وٌ َش وٌ ٌ مَفٌر نَشٍٍي ّب، وٌ مِشٍِي بِنيَ وٌ لَن وٌ َش نَشٍٍي .بِنيَ

8 مِِش ٌي َش دٌِن نََش ُل وٌ مَ، وٌ َش َ َشنُنتٍي نَن لَن عَ َش ُل وٌ ٍ بٌر ّب، ِ مَ بَر نَشَن نَ عَ بٌوٍر مَشَُن، عَ َ بَر سّرِّي .رََكمَِل 9 عََل َش يَامَرٍِي
عَْل، ِع» نََش يّّن رََب، ِع نََش مِِش قََش، ِع نََش ّ ُمح ِت، ِع نََش «مَِل، عَ نُن يَامَرِ فبّتٍّي بِرِن، نٍٍي مَلَنِش قِندِِش مٍَسنِي كٍرٍن نَن نَ؛ ِع َش
ِع بٌوٍر َشُن عَْل ِع يّّت .يَِت 10 ِع نَ ِع بٌوٍر َشُن، ِع مُ قٍٍق ٌكِب َ نِيَم عَ .رَ نَ نَ عَ رَ، ِع بٌوٍر َشنٍُق قِندِِش عََل َش سّرِّي بِرِن نَبَتٍُق نَن .نَ

11 نَ ٍق بِرِن كُي، وٌ عَ كٌلٌن وٌن نَ وََشِت .نَّش ُشُن تّمُي َ بَر عَ ِل ِش ْشِل مَ، ِكِس َ بَر ّ مَكْر وٌن نَ دَنِف وََشِت رَ وٌن دَنشَنِيَِش تّمُي .نَّش
12 كْي َ بَر مَِسَف، عَ فٍب مُ لُِش كٍُي َش .عَِب وٌن َش ٍسنتَّن َش ِم دِ وَلٍِي ّبحِن، وٌن َق عََل َش نَءِيَلَنِي مَ، وٌن َش عَ َش ٌسسٍٍي فٍرٍ .تٌنٌف
13 وٌن َش ّحرّ تِنِشنِي كُي عَْل عَ َ لَنم وٌن َش ّحرّ ِك نَّش عََل َش نَءِيَلَنِي .كُي وٌن نََش ِسَف ُشلُن حَاِش، وٌن نََش ِسيِس، وٌن نََش يّّن نُن
لَنفٌيَح رََب، وٌن َش فٍرٍ نُن تْوّن ُل .نَ 14 وٌ َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٍق نَن ُسُش، وٌ نََش َ بِر وٌ قٍَت بّنّد وَْشنٍق قْْش .رَ

14
1 وٌ َش دَنشَنِيَتْي ّسّن رَ هَِل عَ َش َ دَنشَنِي مُ .تِلِن وٌ نََش عَ رَِكيِت عَ َش َمحْشُنِي بِرِن َش ٍق .رَ 2 مِِش ندٍ َ ْنم لَدٍ عَ رَ، عَ دٌنٍس بِرِن رَدََشِش

عَ ّب، ْكْن مِِش فبّّت نَشَن َش َ دَنشَنِي مُ تِلِن، عَ َ ْنم لَدٍ عَ رَ عَ َسنِس بٌِف فبَنسَن نَن نَدََشِش عَ .ّب 3 مِِش نَشَن دٌنٍس ْموِل بِرِن دٌنمَ، نَ
مُ لَن عَ َش عَ بٌوٍر رَحَاُش نَشَن مَ تٌندِ دٌنٍس ندٍ دٌنٍق .رَ مِِش نَشَن مُ ُسٍب دٌنمَ، نَ َكنِي قَن مُ لَن عَ َش عَ بٌوٍر مَِكيِت نَشَن ُسٍب دٌنمَ، ِ مَ بَر
عََل نَ َكنِي قَن َ نَّسنّم .ّن 4 ندٍ ِع قِندِِش ِكيتَِس رَ مِِش فبّّت َش ٌكنِي ُشن مَ؟ عَ نَ ِت عَ مَرِِف َي ِع عَ َش وَِل َش ٍق رَ، عَ َشن َب، عَ
مُ َشن َب، نَ نَ عَ تَن نُن عَ مَرِِف نَن .تَِف عَنُن، عَ َ َشنم ّن، ِ مَ بَر مَرِِف عََل َ ْنم عَ .رََشندٍ

5 مِِش ندٍ َ ْنم لَدٍ عَ رَ عَ لْْشيٍي تِدٍ فٌب ٍع بٌوٍر ّب، ْكْن مِِش فبّّت تَن ّب، لْشْي بِرِن .لَن َكنَكن لَِش نَشَن نَ، عَ َش َل عَ رَ عَ ّ ْبح نَن يَِت
.مَ 6 نَشَن لَِش عَ رَ عَ لْْشيٍي تِدٍ فٌب ٍع بٌوٍر ّب، نَ َكنِي لَِش عَ رَ مَرِِف نَن .ّب نَشَن دٌنٍس ْموِل بِرِن دٌنمَ، عَ َكنِي عَ َ رَبَم مَرِِف نَن ّب،
ِ مَ بَر عَ تَنتُي ِسفَمَ رَ عََل مَ عَ َش َلٌي ب َش ٍق .رَ مِِش نَشَن مُ دٌنٍس ندٍ دٌنمَ، نَ َكنِي قَن نَ َ رَبَم مَرِِف نَن ّب، ِ مَ بَر عَ قَن تَنتُي ِسفَمَ رَ عََل .مَ

7 مِِش ٌي فٍب مُ عَ يّّت رَ، كٍِل ِي دُِنحَ، هَن َ .لَاشِر 8 َش وٌن بٌَل، َش وٌن قََش، نَ بِرِن َ نَبَم مَرِِف نَن .ّب َش وٌن َلٌِش، ب َش وٌن
قَشَِش، وٌن قِندِِش مَرِِف فٍب نَن نَ، 9 ِ مَ بَر عََل َش مِِش ُسفَندِِش قََش ّن، عَ مَن كٍِل قَّش مَ، عَلٌَك عَ َش قِندِ مِِش قَشَشٍِي نُن عَ َلٌشٍِي ب
مَرِِف .رَ 10 مُنٍق رَ ِع تَن َق ِع بٌوٍر مَِكيتِمَ؟ مُنٍق رَ ِع عَ رَحَاشُمَ؟ وٌن بِرِن مُ قَمَ تِدٍ ّش عََل َي ِع ِكيِت لْشْي؟ 11 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي،
مَرِِف نَّش، ٱ» َش نْندِ مٍَسن وٌ .ّب

بِرِن قَمَ ّن ٍع ِشنِب ِسندٍ ٱ .ّب

َ مَدِ عَد دّ بِرِن قَمَ عَ مٍَسندٍ، عَ ٱ تَن نَن نَ عََل «.رَ
12 َكنَكن قَمَ ّن عَ َش وَِل دّنتّّفدٍ عََل .ّب

13 نَ كُي، وٌن نََش وٌن بٌرٍ .مَِكيِت وٌن َش ٍق بِرِن نَن نََب عَلٌَك وٌن نََش وٌن نفَشَكٍرٍنِي .رَتَنتَن 14 ٱ ٌت دَنشَنِيَِش مَرِِف عَِس مَ، ٱ عَ
كٌلٌن، ٱ مَن لَِش عَ رَ، عَ دٌنٍس ٌي مُ نَ نَشَن قِندِِش دٌنٍس ّسنِيّنتَرٍ .رَ ْكْن َش ِع َشِشِل َ بَر ِسيّك دٌنٍس ندٍ َش ّسنِيّنتَرٍَح مَ، نَ َ بَر قِندِ ِع ّب
ٍس ّسنِيّنتَرٍ .رَ 15 َش عَ َس ِل ِع دٌنٍس ندٍ َ دٌنم نَشَن ِع نفَشَكٍرٍنِي مَ، تْوْر ِع مُ ّحرٍّق َ َشنُنتٍي َش .مَ ِع َش دٌنٍس َش ٍق نََش عَ َ نِي ِع نفَشَكٍرٍنِي
َش فَن ِكِس رَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش قََش نَشَن مَ ٍق .رَ 16 نَ كُي، عَ مُ لَن مِشٍِي َش ٍق ٌكِب قََل ٍس ندٍ َش ٍق رَ، نَشَن قِندِِش عَ قَنِي
رَ وٌ .ّب 17 عََل َش مَنّفَي نِينِ مُ قِندِِش دٌنٍس نُن مِنٍس ٍق َش .رَ عَ قِندِِش تِنِشنِي نُن ّسيوّ ٍق نَن نَ، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ 18 مِِش
نَشَن َ وَلِم عََل َش مِِش ُسفَندِِش ّب ِي ْموِل رَ، عَ َ رَقَنم ّن عََل مَ، عَ رَقَن مِشٍِي قَن .مَ
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19 نَ كُي، وٌن َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك لَنِي َش ُل وٌن تَِف، وٌن َش وٌن بٌرٍ َش َ دَنشَنِي ّسنّب .ٌس 20 ِع نََش عََل َش وَِل ُشن نََكَن دٌنٍس ندٍ

َش ٍق .رَ عَ نْندِ ِك مَ، دٌنٍس بِرِن دََش، ْكْن عَ مُ لَن مِِش ٌي َش دٌنٍس ندٍ دٌن نَشَن عَ نفَشَكٍرٍنِي َ .رَتَنتَنم 21 هَِل مِِش مُ ُسٍب ٌي دٌن، عَ مُ
ّوِن ٌي مِن، عَ مُ قٍٍق ٌي رََب نَشَن عَ نفَشَكٍرٍنِي رَتَنتَنمَ، نَ نَن .قَن

22 َمحْشُنِي ٌي نَ ِع ّب ِي َش ٍق رَ، ِع َش عَ ُل ِع نُن عََل .تَِف ّ ّسيو نَ مِِش ّب نَشَن مُ عَ يّّت َ رَتْنم عَ َش َمحْشُنِي َسابُي .رَ 23 ْكْن َش
مِِش دٌنٍس ندٍ َ دٌنم عَ ِسيّكِش نَشَن مَ ٍق رَ، نَ َكنِي َ بَر ِكيِت َكَن عَ يّّت ّب، ِ مَ بَر عَ َ بَر ٍق رََب عَ مُ لَِش نَشَن .نَ مِِش مُ لَِش ٍق نَشَن نَ،
نَ تَن َ بَر قِندِ يُنُِب ٍق رَ عَ .ّب

15
دَنشَنِيَتْيٍي مَلٍِق

1 وٌن تَن نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي تِلِن، عَ َ لَنم وٌن َش دِّح مِشٍِي ّب نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي مُ .تِلِن وٌن نََش وٌن يّّت وَْشنٍق فبَنسَن َش .قٍن َكنَكن2 َش
عَ بٌوٍر نَن َش هّيرِ قٍن، نَشَن َ ْنم عَ مَلِدٍ عَ َش َ دَنشَنِي ُشن َش .مََس 3 عََل َش مِِش ُسفَندِِش مُ عَ يّّت وَْشنٍق َش .قٍن عَ عَ قََل ّن عَْل عَ
ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش،
كٌنِبٍي» نَشٍٍي عِلَنِش ِع رَ،
نٍٍي ٱ تَن نَن «.لِِش
4 ٍق نَشَن بِرِن ّسبِّش َابُي كِت كُي وََشِت دَنفِِش، ٍع ّسبِّش ّن عَلٌَك وٌن َش قَهَامُي ْسْت، وٌن َش وٌن تُننَبِّش، وٌن َش ِمَنِيَ، ل عَلٌَك َشِشِل تِدٍ َش
ُل وٌن .ّب 5 عََل، عَ تَن نَشَن تُننَبّشِيَ نُن َ ِمَنِي ل قِمَ، عَ َش لَنِي َ ٌس ر وٌ تَِف عَْل عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس عَ مٍَسنِش وٌ ّب ِك نَّش، 6 عَلٌَك
وٌ َش عََل مَتْْش َشِشِل نُن شُي كٍرٍن نَ، عَ تَن نَشَن قِندِِش عَ َش مِِش ُسفَندِِش نُن وٌن مَرِِف عَِس بََب .رَ

7 نَ كُي، وٌ َش وٌ ٍ بٌر َ ّسّن ر عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش وٌ ّسّن رَ ِك نَّش، عَلٌَك عََل َش مَتْشْي .ْسْت 8 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عََل َش مِِش
ُسفَندِِش وَِل ّن يُوِقٍِي ّب عَلٌَك عَ َش عَ مٍَسن عَ عََل نَ عَ شُي َشنِب رَ عَ ٌت َ بَر عَ َش لَايِدٍِي رََكمَِل عَ نَشٍٍي تٌنٌف ٍع بٍنبٍَي .ّب 9 ِس فبّتٍّي قَن
عََل مَتْشْمَ عَ َش هِنّن َش ٍق رَ، عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش،
َن» نَن عَ رَ ٱ ِع مَتْشْمَ ِس بِرِن تَِف،
ٱ بّيِت َ بَم ّن ِع ِشِل َش بِنّي بُن «.مَ
10 عَ مَن ّسبِّش،
ِس» فبّتٍّي، وٌ نُن عََل َش َحمَ َش َ «.ّسيو
11 عَ مَن ّسبِّش،
ٌو» تَن حَمَنٍّي بِرِن،
وٌ مَرِِف مَتْْش،
ِس بِرِن َش عَ «.تَنُت
12 عَننَِب عٍسَِي مَن نََش عَ مٍَسن،
ِيَسِي» َش دِ قَمَ .ّن
عَ مَ قِندِ ّن مَنّف رَ ِس بِرِن ُشن مَ،
ٍع قَن ٍع َشِشِل َ ِتم ّن عَ «.رَ
13 عََل، عَ تَن نَشَن َشِشِل تِدٍ قِمَ، عَ َش وٌ رٍَق ّسيوّ نُن ْبحَّس رَ َ دَنشَنِي كُي عَ ْموِل بِرِن .نَ نَ كُي، َشِشِل تِدٍ َ لُم ّن وٌ ّب تّمُي بِرِن، عََل َشِشِل
ّسنِيّنِش َش ّسنّب َسابُي .رَ

ثُْل َش وَِل
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14 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ تَن عَ كٌلٌن وٌ ّ ْبح قَن، وٌ َ بَر لْننِ ْسْت عَ قَنِي رَ، وٌ قََت وٌ ٍ بٌر َ .ِسدٍ ر 15 ْكْن ٱ ٌت ّسبِّل تِِش وٌ مَ، ٱ َ م مٍَسنِي ندٍٍي قِندِِش

مٍَسنِي شْرْْشيٍي نَن نَ عَلٌَك ٱ َش وٌ رَُت، ِ مَ بَر عََل ٌت هِننِّش ٱ نَ، 16 عَ َ بَر ٱ قِندِ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش وَلِّك رَ ِسفٍَق رَ ِس فبّتٍّي .مَ
نَ كُي، ٱ سّرّّشدُّب وَِل نَن َ نَبَم ٱ ٌت عََل َش ِشبَارُ قَنِي مَ َكوَندِ ِس فبّتٍّي ّب، عَلٌَك عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش ٍع قِندِ سّرّّش ّسنِيّنِش رَ نَشَن عََل
َ .ّكنّنم

17 نَ بِرِن كُي، ٱ نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس ٌت عَ رَ، ٱ َ ْنم ّسيوَدٍ ٱ َ م وَِل رَ عََل ّب، 18 ِ مَ بَر ٱ ُ م سَمَ ُسو قٍٍق َش ٍق َلَدٍ ق ٌق عََل َش
مِِش ُسفَندِِش َ بَر نَشَن نََب ٱ َسابُي رَ، عَلٌَك ِس فبّتٍّي َش عََل شُي .رَبَُت عَ َ بَر نَ رََب ٱ َ م مٍَسنيٍِي نُن ٱ َ م ّكوَلٍِي َسابُي رَ، 19 كَابَنَكٌي نُن تْنشُمٍَي
َش ّسنّب َسابُي رَ، عَ نُن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ّسنّب َسابُي .رَ نَ كُي، كٍلٍِق َسلَمُ دَرِ هَن عَ َس ْدْش عِلِرِ رَ، ٱ َ بَر عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش
ِشبَارُ قَنِي رَيٍنٍسن .ّي 20 نَ بِرِن كُي، ٱ َكتَِش ّن ٱ َش مِشٍِي َكوَندِ عَِس َش ِشبَارُ قَنِي رَ نَشٍٍي مُ عََل َش مِِش ُسفَندِِش .كٌلٌن ٱ ُ م وَ نَ رَبٍَق
َكوَندَِل فبّّت دَنِف .قِْش 21 عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش،
َع» َش ٍق ِسنٍف مُ نُ قََل نَشٍٍي ّب،
ٍع قَمَ ّن عَ .كٌلٌندٍ
مِِش نَشٍٍي ِسنٍف مُ نُ عَ َش ٍق مّ،
ٍع قَمَ ّن عَ «.قَهَامُدٍ
22 ِي وَِل نَن عَ نِيَِش ٱ ُ م نِْش ِسفَدٍ وٌ ٍ .يِر

23 يَْكِس ٱ َ م وَِل َ بَر ْحن ِي بْشٍِي .مَ ٱ نُ َ بَر وَ ِسفٍَق وٌ ٍ يِر َكِب ّح .وُيَِش 24 عَ ْشِل ٱ َ م ٱ َش دَنِف وٌ ٍ يِر ٱ نَ َ كِر ُسُش ِسفٍَق رَ ِسثَنِي بِْش
.مَ وٌن َش ُل يِرٍ كٍرٍن وََشِت ندٍ مَ عَلٌَك ٱ َش حّلِّشن وٌ تٌٍق رَ، عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش ٱ مَِل ِسفٍَق رَ .ِسثَنِي 25 يَْكِس ٱ نَ ِسفٍَق َسلَمُ دَرِ ّسنِيّنتْيٍي
مَلِدٍ، 26 ِ مَ بَر دَنشَنِيَتْي حَمٍَي نَشٍٍي نَ مٍَسدٌن نُن عَكَِي بِْش مَ، ٍع عَ َحنٍِف ّن ٍع َش ٍع هَرٍِف ندٍ مَلَن، ٍع َش عَ َسنَب رَ َسلَمُ دَرِ مِِسِكينٍّي مَ نَشٍٍي
نَ نَ ّسنِيّنتْيٍي َي .مَ 27 ٍع تَن نَن عَ .َحنِفٍِش عَنُن، عَ َ لَنم ٍع َش نَ نَّت تٌنٌف ِ مَ بَر يُوِقٍِي ٌت قِندِ َسابُي رَ ٍع تَن ِس فبّتٍّي ّب عََل َش قٍٍي كُي، عَ
لَن ّن ٍع قَن َش يُوِقٍِي مَِل َلٌي ب ٍق .رَ 28 نَ كُي، ٱ نَ ّف نَ وَِل رَ، ٱ ِي ْكبِرِ ٌس ٍع ِي دَنشَنِيَتْيٍي َ بَر نَشَن نَسَنَب، ٱ َ دَنفِم وٌ ٍ يِر ِسفٍَق رَ ِسثَنِي
بِْش .مَ 29 ٱ عَ كٌلٌن ٱ ٌت ِسفٍَق وٌ يِرٍ، نَ مَ قِندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش بَرَكّ نَن نَ وٌ .ّب

30 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َ بَر وٌ مَيَندِ وٌن مَرِِف عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق رَ، عَ نُن َ َشنُنتٍي َش ٍق رَ نَشَن َ كٍلِم عََل َشِشِل ّسنِيّنِش مَ، وٌ
َش ٱ مَِل، وٌ َش وَكِِل ٱ ّب عََل مَشَندِ .كُي 31 وٌ عََل مَشَندِ ٱ ّب عَ َش ٱ نَتَنَف يُدََي دَنشَنِيَتَرٍٍي مَ، عَ نُن مَن، َسلَمُ دَرِ ّسنِيّنتْيٍي َش حّلِّشن
ٍع مَلٍِس رَ ٱ ِسفٍَق نَشَن نَ ٍع .ْشن 32 نَ كُي، َش عََل تِن، ٱ وٌ ٍ يِر َ لِم ّسيوّ كُي، وٌن ْن وٌن بٌرٍ ّسنّب .ٌسدٍ 33 عََل، عَ تَن نَشَن ْبحَّس قِمَ، عَ َش
ُل وٌ بِرِن ّسيِت .مَ .عَمَِن

16
ّشيبُي

1 ٱ َ بَر وَ وٌن نفَشَكٍرٍنِي َ فِنّم قٌوٍٍب مٍَسنٍق وٌ ّب، نَشَن دَنشَنِيَتْي َحمَ َ مَلِم ٍسنشٍرٍَي تَا .كُي 2 وٌ َش عَ ّسّن رَ عِسَيَنَك ِك مَ، عَْل عَ َ لَنم ّسنِيّنتْيٍي
َش عَ رََب ِك .نَّش َش عَ هَِي نَ ٍس ندٍ مَ، وٌ َش عَ مَِل، ِ مَ بَر عَ قَن َ بَر ٱ تَن نُن مِِش فبٍفٍب .مَِل

3 وٌ َش ِ ِسَل ثِر نُن عَكَِل ّشيُب ٱ ّب، ٱ وَلِبٌوٍرٍي عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٍق .كُي 4 ٍع ٍق بِرِن نََب ّن ٍع َش ٱ نِي رَتَنَف ٍينُن ب ٍع
َش ٍع يّّت .رَتَنَف بٍَق ٱ تَن نَ، ِس فبّتٍّي دَنشَنِيَتْي حَمٍَي بِرِن ٍع َ تَنتُم نَ ٍق .مَ 5 وٌ مَن َش دَنشَنِيَتْي َحمَ ّشيُب نَشَن ٍع َ مَلَنم ٍع .ْشنِي

وٌ َش ٱ َشنُنتٍنِي عٍثٍنٌٍت ّشيُب ٱ .ّب عَ تَن نَن ِسنٍف َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ عَِس بِْش .مَ 6 وٌ ََش مَرِيَم ّشيُب ٱ ّب، نَشَن َ بَر وَِل
وٌ َي مَ ِك .قَنِي 7 وٌ َش ٱ بٌوٍر يُوِقٍِي عَندِرٌنُِك نُن يُنِيَ ّشيُب، مُُش نُن نَشٍٍي َ بَر َس .فٍيِل عََل َش ّشيرٍَي نَن ٍع رَ، نَشٍٍي َ بَر كٌلٌن عَ قَنِي رَ، نَشٍٍي
ِسنٍف َ دَنشَنِي ٱ ّب عََل َش مِِش ُسفَندِِش .مَ 8 وٌ َش عَنثِلِيَُت ّشيُب ٱ ّب، ٱ َشنُنتٍنِي مَرِِف قْْش .رَ 9 وٌ َش مُُش وَلِبٌوٍر بٌَن عُرُ نُن ٱ َشنُنتٍنِي
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ِستَشُِس .ّشيُب 10 وٌ َش عَثّلِّس ّشيُب، نَشَن َ بَر عَ َش َ دَنشَنِي مٍَسن عََل َش مِِش ُسفَندِِش .مَ وٌ َش ِستٌبٌُل عَرِ َش مِشٍِي ّشيُب ٱ .ّب 11 وٌ
َش ٱ بٌوٍر يُوِِق هٍرٌدِيٌن ّشيُب ٱ .ّب وٌ َش ِ ِسٌس نَر َش مِشٍِي ّشيُب ٱ ّب، نَشٍٍي دَنشَنِيَِش مَرِِف .مَ

12 وٌ َش تِرِقٍَن نُن تِرِقٌَس ّشيُب ٱ .ّب فِنٍّي نَشٍٍي ٍع رَ، ٍع َ وَلِم مَرِِف .ّب وٌ َش ٱ َشنُنتٍنِي ٍ ِسدِ ثٍر .ّشيُب عَ قَن َ بَر وَِل مَرِِف ّب ِك .قَنِي
13 وٌ رُُق ّشيُب، نَشَن ُسفَندِِش مَرِِف َش ٍق .كُي وٌ عَ نَف قَن ّشيُب ٱ ّب، نَشَن َ بَر ُل ٱ ّب عَْل ٱ قَن .نَف 14 وٌ َش عَِسنكِرٌِت، قٍلٍفٌن،
مِّس، هٍرٍ ثَتِرٌَب، نُن مَِس هٍرٍ ّشيُب ٱ ّب، عَ نُن نفَشَكٍرٍنِيٍي بِرِن نَشٍٍي نَ ٍع .ْشنِي 15 وٌ َش قِلٌلٌٌف، يُِل، ُ نٍرٍو نُن عَ مَافِّن ّشيُب، عَ نُن عٌلِمَِث
نُن ّسنِيّنتْي بِرِن نَشٍٍي نَ ٍع .ْشنِي 16 وٌ َش وٌ ٍ بٌر ّشيُب ُسنبُي ّسنِيّنِش .رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي بِرِن وٌ .ّشيُب

17 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َش وٌ ِس، رَ وٌ َش وٌ يّّت رَتَنَف مِشٍِي مَ، نَشٍٍي لَنِي َ َكنَم وٌ تَِف، ٍع نُ َق مِِش رَتَنتَن شَرَنِي مَ وٌ َ بَر نَشَن .ْسْت وٌ َش
وٌ َ مَكُي ٍع .رَ 18 نَ مِِش ْمولٍِي مُ َ وَلِم وٌن مَرِِف عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش .ّب ٍع َ مَ بِر ٍع يّّت قُرِ نَن قْْش رَ، ٍع نُ َق لْننِتَرٍٍي مَدَُش يّن ْو
ْحشُنمٍّي نُن مَتْشْي .رَ 19 مِِش بِرِن عَ كٌلٌن عَ وٌ عََل شُي َ َبَتُم .ر ٱ حّلِّشنِش وٌ رَ، ْكْن عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش قَهَامُي ْسْت ٍق قَنِي مَ، وٌ نََش وٌ مَنْْش
ٍق ٌكِب .رَ 20 عََل، عَ تَن نَشَن ْبحَّس قِمَ، عَ فٍب مُ لُِش عَ َش ٍسنتَّن عِبُتُشُن وٌ َسنِي .بُن وٌن مَرِِف عَِس َش هِنّن وٌ .رَ

21 ٱ وَلِبٌوٍر تِمٌٍت وٌ ّشيُب، عَ نُن لُسُِس، يَسٌن، نُن ٌسِسثَتٍرِ، ٱ بٌوٍر .يُوِقٍِي 22 ٱ تَن تٍرِتِيٌ نَشَن َ بَر ِي بَتَاّش ّسّب، ٱ قَن َ بَر وٌ ّشيُب مَرِِف ِشِل
.رَ 23 -24 ُ فَي قَن وٌ ّشيُب، نَشَن قِندِِش ٱ تَن نُن دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن يَتِِف .رَ ِسٌت، عٍرَ نَشَن قِندِِش تَا نَاقُِل َ رَفَتَم رَ، عَ قَن وٌ ّشيُب، عَ نُن وٌن
نفَشَكٍرٍنِي .كَرَتُِس

25 مَتْشْي نَ عََل ّب، نَشَن َ ْنم وٌ ّسنّب ٌسدٍ َ دَنشَنِي كُي، عَْل ٱ مَرِِف عَِس َش ِشبَارُ قَنِي نَشَن مَ َكوَندِ عَ مٍَسنِش ِك .نَّش نَ ُ ِشبَار قَنِي
فُندٌ ٍق نَن َ مٍَسنم نَشَن نُ رَفَتَِش َكِب تّمُي ْشننَكٍُي، 26 ْكْن نَشَن َ بَر َق مَّكنّن عَلٌَك ِس بِرِن َش عَ كٌلٌن نَمِْحنمٍّي َش ّسبّلٍِي َسابُي رَ، عََل نَشٍٍي
.يَمَرِِش نَ كُي، بِرِن َش َ دَنشَنِي عََل مَ، عََل نَشَن نَ نَ، ٍع عَ شُي .رَبَُت 27 عََل، عَ تَن كٍرٍن نَشَن ٍق بِرِن كٌلٌن، مَتْشْي نَ عَ ّب عَ َش مِِش
ُسفَندِِش عَِس َسابُي رَ .عَبَدَن !عَمَِن
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عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
كٌرِنِت دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش عَننَِب ثُْل َش بَتَاّش ِسنٍف نَن نَ دَنشَنِيَتْي َحمَ ّب، نَشَن نُ نَ كٌرِنِت تَا كُي فِرِّك بِْش .مَ عَ نُ َ بَر َكوَندِ ِت نَا عَ َش

ِيَاِس ب قِرِن ندٍ .كُي مِِش فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَِس مَ، ْكْن ٍع ّحرّ ِك مُ نُ فِّش .قَندٍ ندٍٍي مُ نُ لَنِش ٍع ٍ بٌر مَ، ندٍٍي نُ ٍق حَاشٍِي َ رَبَم فِنٍّي رَ،
ندٍٍي نُ مَ وَ ٍع يّّت عِفبٌٍق بٌوٍر دَنشَنِيَتْيٍي َي .مَ نَ بِرِن قِندِِش يَاِف نَن نَ دِينّلٍَي .تَِف

ْكْن عَننَِب ثُْل َ بَر عَ كٌلٌن عَ مَدِ عَدَ بِرِن َ ْنم ُسشُدٍ ٍسنتَّن َش فَنتَنِي .رَ نَ نَن عَ تٌِش عَ مُ تٌندِ كٌرِنتِكٍَي مَقُرُكٍُد عَلٌَك ٍع َش َ دَنشَنِي َش َسبَِت
عََل َش َ كِر .ْشن عَ َ بَر بَتَاّش ّسّب ٍع مَ، نَشَن قِندِِش ِس مَرَ قَنِي رَ ٍع .ّب عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُ َ بَر نَ مٍَسنِي ٌس عَ ِي .رَ

نَ نَ عَ رَ، عَننَِب ثُْل َش مٍَسنِي قِندِِش َابُي كِت يَِت يَِت نَن نَ دَنشَنِيَتْي بِرِن .ّب وٌن َ ْنم لْننِ فبٍفٍب ْستْدٍ نَ ّسبِّل َسابُي رَ، نَشَن َ ْنم وٌن مَلِدٍ
عََل َش َ كِر كٌلٌندٍ عَ قِيّش .رَ عََل َش وٌن مَِل عَلٌَك وٌن َش ٌس نَ شَرَنِي كُي، عَ َق قِندِ وٌن مَ ّحرّ ِك .رَ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
كٌرِنِت دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

دَنشَنِيَتْيٍي َش لَنِي
1 ٱ تَن ثُْل، عََل نَشَن َحنِفٍِش عَ َش قِندِ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش َ ّشير رَ، عَ نُن ٌسِستٍنٍ، مُُش ِي بَتَاّش ّسبِّش وٌ تَن نَن مَ، 2 عََل

َش دَنشَنِيَتْي َحمَ، نَشَن نَ .كٌرِنِت عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َ بَر وٌ ِشِل وٌ َش قِندِ عََل فٍب رَ، وٌ َش قِندِ ّسنِيّنتْيٍي .رَ مُُش َ بَر ِي ّسّب وٌ مَ،
عَ نُن مِِش بِرِن مَ نَشٍٍي ٍع َشِشِل َ ِتم عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس رَ، نَشَن قِندِِش ٍع تَن نُن وٌن تَن مَرِِف .رَ 3 وٌن بََب عََل نُن عَ َش مِِش
ُسفَندِِش عَِس، نَشَن قِندِِش وٌن مَرِِف رَ، ٍع َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ

4 ٱ عََل َ تَنتُم تّمُي بِرِن وٌ َش ٍق رَ، عَ ٌت هِنّن وٌ رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ 5 عَ َ بَر وٌ َش ٍق بِرِن نََكمَِل مٍَسنِي نُن قَهَامُي َكمَلِِش
.رَ 6 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش نْندِ ٌت َسبَتِِش وٌ َي مَ، 7 وٌ َ بَر عََل َش ِك بِرِن ْسْت، وٌ هَِي مُ نَ ٍق فبّّت مَ ْسنْن، بٍيمَُن وٌن مَرِِف عَِس َق
وََشِت وٌ نَشَن .مَمٍّق 8 عَ ّسنّب قِمَ ّن وٌ مَ هَن َ دُِنح رَْحنِي، عَلٌَك يُنُِب ٌي نََش ُل وٌ مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش وٌن مَرِِف عَِس َق .تّمُي 9 عََل
نَ عَ شُي َشنِب رَ، عَ تَن نَشَن وٌ ِشلِِش عَلٌَك لَنِي َش ُل وٌ نُن عَ َش دِ تَِف، وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش

10 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َ بَر وٌ ِس رَ وٌن مَرِِف عَِس ِشِل رَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، لَنِي َش ُل وٌ .تَِف وٌ نََش مّي وٌ ٍ بٌر رَ، وٌ َش لَن َشِشِل نُن
َحنٍِف كٍرٍن .مَ 11 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٌشلٌوٍ َش مِشٍِي َ بَر عَ قََل ٱ ّب، عَ لَنتَرٍَي نَ وٌ .تَِف 12 ٱ َ بَر عَ مّ عَ ندٍ عَ قَلَمَ، ٱ» تَن بِرَِش ثُْل نَن قْْش «رَ،
ندٍ قَن عَ قَلَمَ، ٱ» تَن بِرَِش عَثٌلٌِس نَن قْْش «رَ، ندٍ عَ قَلَمَ، ٱ» تَن بِرَِش ٍكقَِس نَن قْْش «رَ، عَ ندٍ قَن عَ قَلَمَ، ٱ» تَن بِرَِش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش نَن قْْش «.رَ 13 عََل َش مِِش ُسفَندِِش كٍرٍن َش مُ عَ رَ؟ ثُْل نَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ وٌ ّب؟ وٌ وٌ ُشنشَِش ٍي ْشورَ ثُْل ِشِل نَن
نَ؟ 14 ٱ َ بَر عََل تَنُت ٱ ُ م مِِش ٌي ُشنشَِش ٍي ْشورَ وٌ َي مَ، بٍَق ِ ِسُث كِر نُن ُ فَي َ .ر 15 نَ كُي، مِِش ٌي مُ َ ْنم عَ َلَدٍ ق عَ ُشنَش ٍي ْشورَ ٱ ِشِل
نَن .نَ 16 ٱ َ بَر ِستٍقََن َش دٍنبَيَ قَن ُشنَش ٍي ْشورَ، ْكْن نَ ْدنشْي، ٱ ُ م لَِش عَ رَ َش ٱ َ بَر مِِش فبّّت ُشنَش ٍي ْشورَ .َق 17 عََل َش مِِش
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ُسفَندِِش مُ ٱ شّي مِِش ُشنشَدٍ ٍي .ْشورَ عَ ٱ ّشيِش ّن ٱ َش عَ َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندِ .ِت نَ مُ َ رَبَم مَدِ عَدَ َش لْننِ َ ر دٍ، َش نَ مُ عَ رَ عََل َش
مِِش ُسفَندِِش َش وُرِ مَفَلَنبُِش تِدٍ َ يٍلٍبُم .ّن

18 عَِس قَشٍَق وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، نَ مٍَسنِي قِندِِش َشِشلِتَرٍَح نَن نَ مِِش لْيشٍِي ّب، ْكْن عَ قِندِِش عََل َش ّسنّب نَن نَ مُُش تَن ِكِس مِشٍِي
.ّب 19 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، ٱ» لْننِلٍَي َش لْننِ ُشن َ نََكنَم ّن، ٱ َشِشلِمٍَي َشِشِل قِندِ قُيَن «.نَ 20 لْننَِل ٌف؟ سّرِّي َ ْمْش كَر ٌف؟ ٌت َ َشِشلِم ٌف؟
عََل َ بَر ِي َ دُِنح َش لْننِ مَقِندِ َشِشلِتَرٍَح .رَ 21 َ دُِنح مِشٍِي ٌت مُ ْن عََل َش لْننِ كٌلٌندٍ ٍع يّّت َش لْننِ َسابُي رَ، عََل نََش تِن دَنشَنِيَتْيٍي رَِكِسدٍ عَ
َش َكوَندِ َسابُي رَ، َ دُِنح مِشٍِي نَشَن َ َمحْشُنم َشِشلِتَرٍَح .رَ 22 يُوِقٍِي مَ وَ تْنشُمٍَي تٌٍق، فِرِّككٍَي نَ لْننِ قٍنٍق، 23 ْكْن مُُش تَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش
َش قَّش نَن .مَ َكوَندِ يُوِقٍِي َ مَ بِر ّن ِ مَ بَر ٍع مُ َ لَم نَ رَ، ِس فبّتٍّي قَن ْحْش عَ مَ عَ َ دَُشح نَ عَ .رَ 24 ْكْن عََل نَشٍٍي ِشلِِش يُوِقٍِي نُن ِس فبّتٍّي َي
مَ، ٍع َ لَم ّن عَ رَ عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عََل ّسنّب نُن عََل َش لْننِ نَن َ مٍَسنم .ّن 25 َ مَدٍِي عَد ٍع َمحْشُنِش عَ عََل َش لْننِ قِندِِش َشِشلِتَرٍَح
نَن نَ، ْكْن عَ نْندِ ِك مَ عَ دَنِف مَدٍِي عَدَ َش لْننِ َ .ر ٍع َمحْشُنِش عَ عََل ّسنّب مُ فٌب، ْكْن عَ ّسنّب دَنِف ٍع فٍب رَ !ثٌن

26 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش عَ مٌَت عََل مِِش ْموِل مُندُن ِشلِِش وٌ َي .مَ لْننَِل فبٍفٍب مُ نَ، مَدِ عَدَ ِك .مَ ّسنبّمٍَي قَن مُ .فٌب بَننَمِشٍِي قَن مُ
.وَُي 27 ْكْن عََل َ بَر َ دُِنح لْننِلٍَي .رَيَاِف عَ نَ رََب مِشٍِي نَن َسابُي رَ، ٍع نَشٍٍي قِندِِش لْننِتَرٍٍي َ .ر عََل َ بَر َ دُِنح ّسنبّمٍَي .رَيَاِف عَ نَ رََب مِشٍِي نَن
َسابُي رَ، نَشٍٍي لُِش ٍع ّب عَْل .ّسنبّتَرٍٍي 28 عََل َ بَر مِِش ُسفَندِ، نَشَن تِدٍ ُ م فٌب َ دُِنح مِشٍِي ّب، نَشٍٍي مُ ِشِل ُشنفٍب ْسْت، نَشٍٍي مُ كٌلٌنِش ٍسٍس
رَ، عَلٌَك نَ َش قِندِ يَاِف رَ بٌوٍرٍي .ّب 29 نَ كُي، مِِش ٌي مُ َ ْنم عَ يّّت مَتْْشدٍ عََل َي .ِع 30 عََل نَن عَ نِيَِش وٌ َش ُل عَ َش مِِش ُسفَندِِش
عَِس .ِع عََل َ بَر عَِس قِندِ وٌن مَ لْننِ، وٌن مَ تِنِشنِي، وٌن مَ ّسنِيّنِي، مَرَ نُن وٌن ُشنسَرٍ .رَ 31 نَ نَن نَ ِك، وٌن َش عَ رََب عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت
كُي ِك نَّش، َش» مِِش مَ وَ عَ يّّت مَتْْشٍق ٍق ندٍ مَ، عَ َش عَ يّّت مَتْْش عَ مَرِِف َش ٍق نَن «.نَ

2
عََل َش لْننِ

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ ٌت َق وٌ يِرٍ، ٱ ُ م عََل َش ٍسيدٍْحشْيَ مٍَسنِش وٌ ّب يّنِي ْو ُشنفبٍٍي َش رَ، َش نَ مُ عَ رَ مَدِ عَدَ َش لْننِ .رَ 2 ٱ نُ َ بَر نَّت تٌنٌف
ٱ َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٍق نُن عَ َش قَّش َش ٍق فبَنسَن نَن مٍَسن وٌ .ّب 3 ٱ نََش ِت وٌ َي ِع ّسنبّتَرٍَي .رَ نَ تّمُي ٱ نُ نَ سّرّنٍق
فَاشُي .رَ

4 ٱ َ م مٍَسنِي نُن ٱ َ م َكوَندِ مُ نُ قَتَنِش مَدِ عَدَ َش لْننِ .رَ ٱ ُ م َكوَندِ تِِش يّنِي ْو ُشنفبٍٍي .رَ ٱ نَ ِت عََل َشِشِل ّسنّب نَن نَ، 5 عَلٌَك وٌ نََش
َ دَنشَنِي مَدِ عَدَ َش لْننِ َسابُي رَ، وٌ َش َ دَنشَنِي عََل ّسنّب نَن َسابُي .رَ

6 مُُش لْننِ َ مٍَسنم مِِش َكمَلِشٍِي ّب، ْكْن لْننِ نَشَن مُ قَتَنِش ٌت مِشٍِي نُن ٌت مَنّفٍي .رَ ٍع تَن َش ٍق ُشن قَمَ ّن .رََكنَدٍ 7 مُُش عََل َش لْننِ
نَن مٍَسنمَ، عََل لْننِ نَشَن نْشُنِش َكِب َ دُِنح قّْل، نَشَن مَ قِندِ وٌن ّب نْرّ .رَ 8 ٌت مَنّفٍي مُ نُ قَهَامُي ْسْت نَ َش ٍق مَ، َش نَ مُ عَ رَ ٍع مُ مَرِِف
نْرّ َكنِي َ مَبَنبَنم وُرِ مَفَلَنبُِش مَ .نُ 9 نَ ٍق لُِش عَْل َابُي كِت عَ مٍَسنِش ِك نَّش،
َعَل» نَشَن يَءِلَنِش عَ َشنُنتٍنيٍِي ّب،
مَ عَدَ َي مُ عَ تٌمَ،
مَ عَدَ تُِل مُ عَ مّمَ،
مَ عَدَ َشِشِل مُ عَ َ «.كٌلٌنم
10 عََل َ بَر نَ مٍَسن وٌن ّب عَ يّّت َشِشِل َسابُي .رَ عََل َشِشِل ٍق بِرِن كٌلٌن، هَِل عََل يَِت َش ٍق .تِلِنشٍِي عَ نٍٍي بِرِن .كٌلٌن 11 ندٍ مَ عَدَ َش ٍق
كٌلٌن، َش عَ يّّت َشِشِل مُ عَ رَ؟ عََل َش ٍق قَن، مِِش ٌي مُ عَ .كٌلٌن عََل َشِشِل فبَنسَن نَن نَ ٍق ْموِل .كٌلٌن

12 وٌن مُ َ ْنم عََل َش هِنّن قَهَامُدٍ مَدِ عَدَ َشِشِل َسابُي .رَ عََل، عَ َشِشِل نَشَن قِِش وٌن مَ، نَ نَن َ ْنم نَ مٍَسندٍ وٌن .ّب 13 وٌن مُ نَ ٍق َ مٍَسنم
مَدِ عَدَ َش لْننِ رَ، وٌن نَ َ مٍَسنم عََل َشِشِل نَن مَ لْننِ َ .ر عََل َش ٍق نَن َ مٍَسنم عََل َشِشِل َسابُي .رَ 14 ْكْن مَ عَدَ نَشَن مُ عََل َشِشِل ْسْت، عَ مُ
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َ ْنم عََل َشِشِل َش ٍق .قَهَامُدٍ نَ َ لُم ّن عَ ّب عَْل دَُشحَ، ِ مَ بَر عَ مُ َ ْنم ٌسدٍ عَ كُي عََل َشِشِل .َشنِب 15 َ مَ عَد نَشَن عََل َشِشِل ْستِْش، نَ َكنِي نَن
َ ْنم ٍق بِرِن .قَهَامُدٍ عَ بٌوٍرٍي مُ َ ْنم عَ مَِكيتِدٍ نَ قٍٍي .كُي 16 نَ نَن عَ تٌِش عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، نٍد» مَرِِف َشِشِل كٌلٌن، عَ َش ِس مَرَ ندٍ ِق عَ
«مَ؟ ْكْن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َشِشِل نَ وٌن تَن ّ ْبح .ِع

3
عََل َش وَلـِكٍّي

1 ٱ ُ م نُ َ ْنم يّندٍ ْو وٌ ّب عَْل ٱ نُ مَ وَ عَ ْشن مَ ِك نَّش، ِ مَ بَر وٌ مُ لُِش عَْل عََل َشِشِل .َكنيٍِي وٌ لُِش ّن عَْل َ دُِنح مِشٍِي، نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي مُ
فِّش َكمَلِدٍ .ِسندٍن 2 ٱ نُ َ بَر وٌ شَرَن ٍق ِسنٍفٍي رَ، عَْل دِنّف ّ ِشح قِمَ عَ َش دِيْرّ مَ ِك .نَّش ٱ ُ م وٌ شَرَن ٍق شْرْشْي رَ، ِ مَ بَر وٌ مُ نُ َ ْنم نَ .قَهَامُدٍ
دِنّف قَن مُ ُسٍب قِمَ دِيْرّ .مَ هَن َي وٌ مُ َ ْنم شَرَنِي شْرْشْي كٌلٌندٍ، ِ مَ بَر وٌ نَ بِرٍَق َ دُِنح قٍٍي نَن قْْش .رَ 3 تْوّن نُن لَنتَرٍَي ٌت فٌب وٌ َي مَ، نَ مُ عَ
َ مٍَسنم ّش عَ َ دُِنح مِشٍِي نَن وٌ رَ، نَشٍٍي نَ بِرٍَق مَدِ عَدَ وَْشنٍق قْْش رَ؟ 4 مِِش ندٍ ٌت عَ َ قَلَم وٌ َي مَ، ٱ» بِرَِش ثُْل نَن قْْش «رَ، مِِش فبّّت قَن عَ
قََل، ٱ» تَن بِرَِش عَثٌلٌِس نَن قْْش «رَ، نَ مُ عَ َ مٍَسنم ّش عَ وٌ لُِش ّن عَْل َ دُِنح مِشٍِي؟ 5 ندٍ نَ عَثٌلٌِس رَ؟ ندٍ نَ ثُْل رَ؟ مُُش قِندِِش عََل َش
وَلـِكٍّي نَن تُن نَ عََل نَشٍٍي ّشيِش عَلٌَك وٌ َش َ .دَنشَنِي عََل وَِل نَشَن ٌسِش مُُش ِي رَ، مُُش َ بَر نَ .رََب

6 ٱ تَن َ بَر َسنِس شْرِ ِس، عَثٌلٌِس َ بَر ٍي َس عَ مَ، ْكْن عََل نَن عَ َ نِي عَ َش بَُل، عَ َش .ْم 7 مِِش نَشَن َسنِس شْرِ سِمَ، عَ نُن مِِش نَشَن ٍي
سَمَ عَ مَ، ٍع تِدٍ ُ م .فٌب عََل نَن تِدٍ فٌب، ِ مَ بَر عَ تَن نَن عَ َ نِي َسنِس َش .ْم 8 نَشَن َسنِس شْرِ سِمَ، نُن نَشَن ٍي سَمَ عَ مَ، ٍع بِرِن لَن، ٍع بِرِن
قَمَ ّن ٍع َش وَِل سَرٍ .ْستْدٍ 9 مُُش تَن قِندِِش عََل َش وَلـِكٍّي نَن .نَ وٌ تَن لُِش ّن عَْل عََل َش ّش، َش نَ مُ عَ رَ عَ َش .بَنِش 10 عََل َ بَر عَ
َحنٍِف عَ َش هِنّن كُي، ٱ َش وَِل ُسُش عَ .ّب نَ مِسَالِِش بَنِش ِت وَِل نَن .نَ ٱ َ بَر ُل عَْل .بَنِشِت ٱ تَن نَن بَنِش ْكورِنمَ، بٌوٍر بِرِِك .ْدْش
ْكْن َكنَكن َش مّينِ عَ وَِل ِك .مَ 11 مِِش ٌي َمُ ْنم ٍق فبّّت قِندِدٍ نَ بَنِش بُنِي رَ، بٍَق عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .رَ 12 مِِش نَشٍٍي بَنِش َ ِتم
نَ بُنِي قَرِ َ ّشيم رَ، َش نَ مُ عَ رَ فبٍِت، َش نَ مُ عَ رَ فّّم تٌقَنِي، َش نَ مُ عَ رَ وُرِ، َش نَ مُ عَ رَ ّسّش قَنِي، َش نَ مُ عَ رَ ّسّش قٌرِ .رَ َكنَكن
َش وَِل َ مَتٌم .ّن 13 ِكيِت لْشْي نَ وَِل بِرِن َ مَّكنّنم .ّن نَ ِكيِت َ لُم ّن عَْل ّت نَشَن قَمَ َكنَكن َش وَِل .مَّكنّندٍ 14 َش بَنِشِت َش وَِل َس نَ
ّت ِعمِِن، عَ قَمَ ّن وَِل سَرٍ .ْستْدٍ 15 ْكْن َش عَ َس ِل عَ َش وَِل نََش فَن نَ ّت رَ، عَ مَ تْوْر .ّن عَ قَمَ ّن ِكِسدٍ عَْل مِِش نَشَن نَتَنفَِش ّت .مَ

16 وٌ مُ عَ كٌلٌن وٌ قِندِِش عََل َش ْ ْمبَنِش هْر نَن نَ؟ عََل َشِشِل َسبَتِِش وٌ ّ ْبح .ِع 17 َش مِِش ندٍ عََل َش ْ ْمبَنِش هْر َكَن، عََل نَ َكنِي قَن
َ َكنَم ّن، ِ مَ بَر عَ َش ْ ْمبَنِش هْر .ّسنِيّن وٌ تَن نَن قِندِِش نَ ْ ْمبَنِش هْر .رَ

18 وٌ نََش وٌ يّّت .مَدَُش َش مِِش ندٍ عَ يّّت قِندِِش لْننَِل َ ر َ دُِنح ِك مَ، عَ َش عَ يّّت ٌ مَفٌر عَلٌَك عَ َش لْننِ يَِت .كٌلٌن 19 ِي َ دُِنح مِشٍِي َش
لْننِ قِندِِش َ دَُشح نَن نَ عََل .ّب عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، َعَل» فَنتَنِي َ ٍتم ّن لْننِلٍَي ّب ٍع يّّت َش لْننِ نَن «.نَ 20 عَ مَن ّسبِّش، َمِرِف» عَ كٌلٌن
َ دُِنح مِشٍِي َش لْننِ قِندِِش ٍق قُقَُق نَن «.نَ

21 وٌ نََش وٌ َشِشِل ِت مِِش ٌي رَ، ِ مَ بَر ٍع قِندِِش وٌ َ مَلِم نَن .نَ 22 ثُْل ٌي، عَثٌلٌِس ٌي، ٍكقَِس ٌي، ٍع بِرِن قِندِِش وٌ َ مَلِم نَن .نَ ٍق نَشَن
بِرِن نَ دُِنحَ، ٍق نَشَن بِرِن نَ وٌ َش دُِنحّءِفِرِ كُي، ٍق نَشَن بِرِن نَ نَ، عَ نُن ٍق نَشَن بِرِن َس قَمَ، هَِل قَّش، نَ بِرِن نَ نَ وٌ تَن نَن مَلٍِق .رَ 23 وٌ
تَن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن ّب، عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَن نَ عََل نَن .ّب

4
عََل َش ِكيِت

1 نَ نَ عَ رَ، وٌ َش عَ كٌلٌن مُُش تَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش وَلـِكٍّي نَن نَ، عََل َش فُندٌي تَشُِش نَشٍٍي َ .ر 2 َش ٍق ندٍ تَشُِش
مِِش رَ، عَ َ لَنم عَ َش نَ رَوَِل عَ رَوَِل ِك .مَ 3 َش وٌ مَ وَ ٱ مَِكيتٍِق، َش نَ مُ عَ رَ ِكيتَِس فبّّت مَ وَ ٱ مَِكيتٍِق، قٍٍق مُ عَ .رَ ٱ ُ م ٱ يّّت يَِت
َ .مَِكيتِم 4 ٱ تَن ّب، ٱ ُ م ٍق حَاِش ٌي رَبَِش، ْكْن ٱ يّّت مَِكيتٍِق تَن مُ قِندِِش تِنِشنِي رَ ٱ .ّب ٱ مَرِِف نَن قِندِِش ٱ َ م ِكيتَِس .رَ 5 نَ كُي،
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وٌ نََش ِكيِت ٌي َس ٍينُن ب مَرِِف َش ِكيِت .وََشِت عَ تَن نَن ٍق َ مَّكنّنم نَشَن نْشُنِش ِم دِ .كُي عَ تَن نَن َحنٍِف َ مَّكنّنم نَشَن نَ مِِش ّ ْبح .مَ نَ
وََشِت، عََل مِشٍِي مَتْشْمَ ٍع َش وَِل بّرّ نَن .نَ

6 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َ بَر مِسَاِل ندٍ مٍَسن وٌ ّب ٱ تَن نُن عَثٌلٌِس َش ٍق رَ، عَلٌَك وٌ َش ِي ّسبِّل قَهَامُ، ٌو» نََش يَامَرِ ّسبِّش «.مَتَندِ نَ كُي، وٌ
نََش وٌ يّّت عِفٌب لٍُق رَ مِِش ندٍ َشنِب .رَ 7 ندٍ ِع قِندِِش قِسَمَنٍت رَ؟ مُنٍس نَ ِع ِي رَ، ِع مُ نَشَن ْستِْش عََل َسابُي رَ؟ َش وٌ نَ ْستِْش عََل
نَن َسابُي رَ، مُنٍق رَ وٌ وٌ يّّت َ عِفبٌم عَْل عَ قَتَنِش وٌ تَن نَن نَ؟ 8 عَ لُِش عَْل وٌ َ بَر وٌ وَْشنٍق بِرِن ْسْت مُُش َشنِب، وٌ َ بَر بَننَ، وٌ َ بَر قِندِ مَنّفٍي .رَ
َش عَ َس نَ نَ ِك ّن، نَ بِرِن َش َ ْسونّي وٌ ّب، عَلٌَك مُُش قَن َش ُل وٌ ّسيِت مَ مَنّفَي .كُي 9 عَ لُِش ٱ ّب عَْل عََل َ بَر عَ رَفِرِ مُُش تَن ّشيرٍَي
مَ، مُُش َش قِندِ َشنبِرَتٍِي رَ، عَْل مِشٍِي ٍع نَشٍٍي قَشَمَ َ دُِنح بِرِن َي تٌدٍ رَ، ـٍكٍّي مَل نُن مَدٍِي عَدَ َي .شْرِ 10 عَ لُِش عَْل مُُش َ بَر دَُش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش َش ٍق رَ، ْكْن وٌ تَن َ بَر قِندِ َشِشلِمٍَي رَ عَ َش ٍق .رَ مُُش ّسنّب َ بَر ْحن، ْكْن وٌ تَن فٍب ُشن َ بَر .مََس مُُش َ بَر مَيٍٍل ْسْت، ْكْن وٌ
تَن َ بَر بِنّي .ْسْت

11 هَن َي مُُش مَ تْوْر كَامّ نُن ٍي ْشِل .مَ دُِف مُ نَ مُُش ِي .رَ مِشٍِي مُُش بْنبْمَ، ٍع َ بَر مُُش قِندِ مِِش رَّبحِنشٍِي .رَ 12 مُُش َلٌِش ب مُُش
يّّت َش وَِل نَن .نَ مِشٍِي نَ مُُش ٌكنِب، مُُش َ دُبَم ّن ٍع .ّب مِشٍِي نَ مُُش َحشَنَكَت، مُُش دِّحمَ ّن ٍع .مَ 13 مِشٍِي نَ مُُش ِشِل َكَن،
مُُش يّن ْو قَنِي َ قَلَم ّن ٍع .ّب هَن َي مُُش تِدٍ مُ نَ َ دُِنح مِشٍِي ّب، مُُش َ بَر ُل ٍع ّب عَْل مِِش .قُقَُق

14 ٱ ُ م مَ وَ وٌ عِقٍُق ّن، ْكْن ٱ مَ وَ وٌ ِسٍق رَ ّن عَْل ٱ َ م دِ .مَشَنُشٍِي 15 وٌ َ ْنم َ ْمْش كَر فبٍفٍب ْستْدٍ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق رَ، ْكْن ٱ

كٍرٍن ثٍِت نَن قِندِِش وٌ بََب رَ، نَشَن َ بَر عِنيَِل عَِس مٍَسن وٌ ّب، وٌ َش َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش .مَ 16 ٱ َ م ِس مَرَ نَن َي وٌ ّب؛ وٌ َش َ بِر
ٱ َ م مِسَاِل نَن قْْش .رَ 17 نَ نَ عَ رَ، ٱ َ بَر تِمٌٍت شّي وٌ يِرٍ، عَلٌَك عَ َش وٌ رَُت ٱ ّ َنحّر ِك مَ عَِس َش ٍق كُي، ٱ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي بِرِن َ شَرَنم نَشَن نَ
ٍ يِر .بِرِن ٱ َ م دِ مَشَنُِش تِمٌٍت دَنشَنِيَِش مَرِِف كٍرٍن نَن .مَ

18 ندٍٍي َ بَر ٍع يّّت عِفٌب وٌ َي .مَ ٍع ْحْش عَ مَ ٱ ُ م ِسفَمَ وٌ يِرٍ، 19 ْكْن، َش عََل تِن، عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش وٌ ْشنِي .ِل نَ تّمُي ٱ َ قَم عَ كٌلٌندٍ
َش نَ يّّت عِفبٌي َش يّنِي ْو قَمَ قِندِدٍ نْندِ .رَ 20 عََل َش مَنّفَي مُ قِندِِش يّنِي ْو فبَنسَن َش رَ، عَ قِندِِش ّسنّب يَِت نَن .نَ 21 وٌ مَ وَ مُنٍس ْشن؟
ٱ َش ِسَف وٌ ْشنِي لُشُِسنِي رَ، كَ ٱ َش ِسَف َ َشنُنتٍي نُن دِّح رَ؟

5
يُنُِب حَاِش بٍَق

1 ٱ َ بَر عَ مّ عَ ٍق حَاِش ْموِل ندٍ نَ وٌ َي مَ، نَشَن مُ َ تٌم هَِل كَاقِرٍِي َي .مَ عَ شّّم ندٍ َ لُم عَ بََب َش فِّن كٌلٌن نَ فِّن .رَ 2 عَ نُ لَن ّن ِي ٍق
َش وٌ ّ ْبح تْوْر، وٌ َق نَ َكنِي مِِن رَ وٌ تَِف، ْكْن وٌ نَ وٌ يّّت عِفبٌٍق .تُن 3 هَِل ٱ تَن مُ نَ وٌ يِرٍ، ٱ َشِشِل تَن نَ وٌ .تَِف ٱ َحن َ بَر نَ َكنِي مَِكيِت
4 مَرِِف عَِس ِشِل نُن عَ ّسنّب .رَ ٱ نَ وٌ َشنِب .رَ 5 ِي مِِش ْموِل َش ٌس ٍسنتَّن ِي رَ، نَ ٍق حَاِش ُشن َش رََكَن يَْكِس، عَلٌَك نَ َكنِي
نِي َش ِكِس مَرِِف َش .لْشْي

6 يّّت عِفبٌٍق مُ .قَن وٌ مُ عَ كٌلٌن لّبِنِ ِسيَدِ قَرِن فبٍفٍب َ رٍَتم ّن؟ 7 وٌ لّبِنِ قٌرِ َب وٌ َي مَ، عَلٌَك وٌ َش ُل عَْل قَرِن نّيّن لّبِنِ ُ م َسِش نَّش .ِع عَ
نْندِ ِك مَ وٌ نَ نَ ِك .ّن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر قِندِ وٌن مَ سّرّّش رَ، نَشَن مِسَالِِش يّشّي رَ نَشَن ْكن َ نَشَبَم َسيَمَلٍّك دَنِف .َسِل 8 وٌن َش نَ
َسِل رََب ّسنِيّنِي .كُي وٌن َش ٍق ٌكِب نُن ٍق حَاِش َب وٌن َي مَ، عَْل لّبِنِ قٌرِ َ بَم وٌن مَ بَنشٍِي كُي ِك نَّش نَ .َسِل نْندِ نُن ّ ْبح قِيّش َش ُل
وٌن ِي .رَ نَ كُي وٌن َ مِسَالِم تَاِم لّبِنِتَرٍ نَن .نَ

9 ٱ َ بَر عَ ّسّب وٌ مَ بَتَاّش كُي، وٌ نُن يّنّلٍَي نََش ُل دّقَنبٌوٍرَي .كُي 10 ْكْن ٱ ُ م مَ وَ عَ قَلٍَق ّش وٌ ّب عَ وٌ نُن يّنَّل بِرِن نَشٍٍي نَ دُِنحَ، عَ نُن
مِلَنتٍٍي، ُمحّتٍِي، نُن كٍُي بَتُيٍي، وٌ نُن نٍٍي نََش دّ َ .مَسَر َش عَ َس نَ نَ ِك ّن، عَ َ لِم نَ قَن ٌق وٌ كٍِل َ دُِنح مَ !دٍ 11 ٱ وَِش عَ ّسبٍّق ّن وٌ مَ، دّقَنَح
نََش ُل وٌ نُن مِِش تَِف، نَشَن عَ يّّت مَ قِندِ وٌ بٌوٍر دَنشَنِيَتْي رَ، ْكْن عَ َق قِندِ يّنَّل رَ، َش نَ مُ عَ رَ مِلَنٍت، كٍُي بَتُي، ٌكنبِِت، ِسيِسَل، َش نَ
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ُ م عَ رَ .ُمحِّت وٌ نُن نَ مِِش ْموِل، وٌ نََش وٌ دٍّف يَِت ٍ يِر .كٍرٍن 12 ٱ تَن مُ َ ْنم مِشٍِي مَِكيتِدٍ نَشٍٍي مُ نَ دَنشَنِيَتْي َحمَ َي مَ، ْكْن عَ َ لَنم وٌن َش
وٌن بٌوٍر دَنشَنِيَتْيٍي نَن .مَِكيِت 13 نَشٍٍي مُ نَ دَنشَنِيَتْي َحمَ َي مَ، عََل نَن نٍٍي مَِكيتِمَ، ْكْن عَ َ لَنم وٌ تَن َش ِمِش» حَاِش كٍرِ وٌ «.تَِف

6
دَنشَنِيَتْي َش ِكيِت

1 ٍق ندٍ نَ مِِن وٌ تَن دَنشَنِيَتْيٍي تَِف، وٌ َ ْنم ِسفَدٍ دِ نَ كَلَمُي َسدٍ كَاقِرٍِي َش ِكيِت بَنِش كُي؟ وٌ مُ ِسفَمَ ّسنِيّنتْيٍي َش يِرٍ؟ 2 وٌ مُ عَ كٌلٌن
ّسنِيّنتْيٍي نَن قَمَ َ دُِنح بِرِن مَِكيتِدٍ؟ َش وٌ تَن نَن َ دُِنح مَِكيتِمَ، وٌ َق تَفَنِش ِي ِكيِت ُشنشُرٍِي َسدٍ دِ؟ 3 وٌ مُ عَ كٌلٌن عَ وٌن قَمَ ّن ـٍكٍّي مَل يَِت
مَِكيتِدٍ؟ نَ كُي، وٌن َق تَفَنِش ِي َ دُِنح قٍٍي مَِكيتِدٍ مُنٍق رَ؟ 4 َش ِي َ دُِنح ٍق ندٍ َ بَر مِِن وٌ تَِف فٍرٍ رَ، هَِل وٌ مِِش شُرِ ندٍ تٌنٌف دَنشَنِيَتْي َحمَ َي
مَ، نَ َ ْنم ّن نَ ِكيِت َسدٍ وٌ .ّب

5 وٌ ُ م يَافِمَ نَ رَ؟ لْننَِل ٌي مُ نَ وٌ َي مَ نَشَن َ ْنم ِكيِت َسدٍ دَنشَنِيَتْيٍي تَِف؟ 6 ْكْن دَنشَنِيَتْيٍي ٍع بٌوٍر كَلَمُمَ كَاقِرِ َش ِكيِت بَنِش .كُي 7 فٍرٍ
ٌت نَ وٌ تَِف، نَ َ بَر عَ مٍَسن عَ وٌ ُشن َ بَر .رََكَن مُنٍق رَ وٌ مُ دِّحمَ وٌ ٍ بٌر هَاكّ مَ، هَِل نَ قِندِِش َكسَرّ نَن نَ وٌ ّب؟ 8 ْكْن وٌ تَن هَرٍِف َ بَم وٌ بٌوٍر
دَنشَنِيَتْيٍي ِي رَ تِنِشنتَرٍَي .رَ

9 وٌ ُ م عَ كٌلٌن عَ مِِش حَاِش مُ يَننَ عَرِ َ ْستْم كّ رَ؟ وٌ نََش وٌ يّّت .مَدَُش لَنٌفي فِّن ٌي، كٍُي بَتُي ٌي، يّنَّل ٌي، لَنٌفي شّّم ٌي، شّّم نَشَن نُن شّّم
َكقُمَ، 10 ُمحِّت، مِلَنٍت، ِسيِسَل، ٌكنبِِت، نُن مِِش مَدَشُي، ٍع ٍسٍس مُ يَننَ عَرِ َ ْستْم كّ .رَ 11 ندٍٍي نَ وٌ َي مَ نَشٍٍي نُ نَ نَ ٍق ْموِل كُي، ْكْن
وٌ َ بَر رَقِيّش، وٌ َ بَر َ ّسنِيّن، ر وٌ َ بَر مَتِنِشن، وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل رَ، عَ نُن عََل َشِشِل َسابُي .رَ

12 ٍق بِرِن نَدََشِش ٱ ّب، ْكْن عَ بِرِن َش مُ قَن ٱ .ّب ٍق بِرِن نَدََشِش ٱ ّب، ْكْن ٱ ُ م َ تِنم نَ ٍق ْموِل ندٍ َش ْن ٱ .نَ 13 عََل نَن دٌنٍس
دَاِش مَ عَدَ َش َلٌي ب رَ، عَ مَ عَدَ دَاِش ّن عَ َش نَ دٌنٍس دٌن، ْكْن عََل نَ بِرِن َ ْحنم .ّن عََل مُ مَ عَدَ قٍَت دَاِش عَ َش يّّن .رََب عَ مَ عَدَ دَاِش
عَ مَرِِف نَن .ّب مَرِِف مَن َ مّينِم ّن مَ عَدَ قٍَت .مَ 14 عََل نَشَن وٌن مَرِِف رَكٍلِِش قَّش مَ، عَ قَمَ ّن وٌن تَن قَن نَكٍلِدٍ قَّش مَ عَ ّسنّب .رَ

15 وٌ مُ عَ كٌلٌن وٌ قَتُِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن مَ، عَْل وٌ قٍَت َسلٌنيٍِي قَتُِش ٍع ٍ بٌر َ ر ِك نَّش؟ َش مِِش قَتُِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ،
عَ مُ لَن نَ َكنِي نُن لَنٌفي َش .َكُق 16 ِ !عَستْقُلَه وٌ ُ م عَ كٌلٌن مِِش نَشَن نُن لَنٌفي َكقُمَ، عَ تَن نُن نَ لَنٌفي مَ قِندِ قٍَت كٍرٍن نَن نَ؟ عَ ّسبِّش
َابُي كِت كُي، ّشّم» نُن فِّن مَ قِندِ قٍَت كٍرٍن نَن «.نَ 17 ْكْن مِِش نَشَن َ بَر قَُت مَرِِف مَ، ٍع َشِشِل مَ قِندِ كٍرٍن نَن .نَ

18 وٌ وٌ ِف لَنفٌيَح .مَ يُنُِب فبّّت مُ قِندِِش هَاكّ رَ مِِش قٍَت مَ، ْكْن لَنفٌيَح تَن هَاكّ َ ْستْم مِِش قٍَت نَن .نَ 19 وٌ مُ عَ كٌلٌن وٌ قٍَت قِندِِش
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش ْ ْمبَنِش هْر نَن نَ؟ عََل َ بَر عَ َشِشِل ٌس رَ وٌ ّ ْبح .ِع وٌ مُ قِندِِش وٌ يّّت فٍب َش رَ .ْسنْن 20 عََل نَن وٌ ُشنسَرَِش ُشنسَرٍ
شْرْشْي .رَ نَ نَن عَ تٌِش وٌ َش عََل مَتْْش وٌ قٍَت نُن وٌ َشِشِل رَ، نَشٍٍي قِندِِش عََل فٍب .رَ

7
قُِت سّرِّي

1 ٱ َ مَ و وٌ َش ّسبِّل .يَابٍِق عَ قَن شّّم ّب عَ لٍُق عَ مُ فِّن ْدْش، 2 ْكْن يّّن ٌت َ بَر فٌب، عَ َ لَنم شّّم تَن، َكنَكن َش عَ فٍب فِّن .ْسْت فِّن قَن،
َكنَكن َش عَ فٍب ْمرِ .ْسْت 3 شّّم َ لَنم عَ َش فِّن وَْشنٍق رََب قُِت ِك .مَ فِّن قَن َ لَنم عَ َش عَ َش ْمرِ وَْشنٍق رََب قُِت ِك .مَ 4 فِّن قٍَت َ لُم عَ
َش ْمرِ َش يَامَرِ نَن بُن مَ، شّّم قَن قٍَت َ لُم عَ َش فِّن َش يَامَرِ نَن بُن .مَ 5 وٌ نََش تٌندِ وٌ ٍ بٌر ّب، ٌق وٌ قِرِن َلَن ن عَ مَ وٌ َش عََل مَشَندِ تّمُي نَّش
وََشتِدِ ندٍ بُن .مَ نَ دَنِف َشنِب، وٌ مَن َش ُل يِرٍ كٍرٍن، َش نَ مُ عَ رَ، َش وٌ مُ قََت وٌ يّّت ُسشُدٍ، ٍسنتَّن قَمَ ّن وٌ .رَتَنتَندٍ 6 ٱ َش ِس مَرَ ندٍ ِق
وٌ مَ، ْكْن يَامَرِ مُ عَ .رَ 7 عَ ْشِل ٱ َ م مِِش بِرِن َش ُل عَْل ٱ تَن، ْكْن عََل مُ مِِش بِرِن َ ِكم َ ّكح .كٍرٍن عَ عَ رَفِرِِش ندٍ َش ْن ٍق ندٍ َبَدٍ، ر بٌوٍر
قَن َش ْن ٍق فبّّت َبَدٍ .ر

8 ٱ َش عَ قََل ّشمٍّي ّب، نَشٍٍي مُ نُ فِّن ْدْش ِسندٍن، َش نَ مُ عَ رَ فِّن نَشٍٍي مُ نَ شّّم تَا ِسندٍن، َش نَ مُ عَ رَ كَاّح فِنٍّي، َش نَ مُ عَ رَ شّّم
نَشَن َش فِّن َيَِش، لَاشِر ٍع قَن َش َ بِر ٱ َ م مِسَاِل قْْش .رَ 9 ْكْن َش وٌ مُ َ ْنم وٌ يّّت ُسشُدٍ، وٌ َش قُِت .شِرِ قُِت شِرٍِق قَِس قٍَت وَْشنٍق .ّب
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10 ٱ َ بَر شّّم نُن عَ َش فِّن يَمَرِ، فِّن نََش مّي عَ َش ْمرِ .رَ نَ يَامَرِ مُ قَتَنِش ٱ تَن نَ، عَ قَتَنِش مَرِِف نَن .نَ 11 َش عَ َس ِل فِّن نََش مّي عَ

َش ْمرِ رَ، عَ َش ُل ّشمّتَرٍَح كُي، َش نَ مُ عَ رَ عَ َش فبِلٍن عَ َش ْمرِ ْشن .مَ شّّم قَن نََش مّي عَ َش فِّن .رَ
12 وٌ تَن نَشٍٍي لُِش، ٱ َ بَر وٌ قَن نَِس، مَرِِف َش يَامَرِ مُ عَ .رَ َش عَ َس ِل دَنشَنِيَتْي َ بَر فِّن دَنشَنِيَتَرٍ ْدْش، نَ فِّن َق تِن لُدٍ عَ ِي رَ، نَ شّّم

نََش مّي عَ .رَ 13 َش نَ مُ عَ رَ، َش عَ َس ِل فِّن َ بَر ْدْش شّّم دَنشَنِيَتَرٍ ْشن، نَ شّّم َق تِن نَ فِّن رَ، نَ فِّن نََش مّي عَ َش ْمرِ .رَ 14 ٱ عَ َ قَلَم
ٍق نَشَن مَ، نَ فِّن َش ْمرِ دَنشَنِيَتَرٍ َ ْنم ّسنِيّندٍ عَ َش فِّن دَنشَنِيَتْي َسابُي رَ، َش نَ مُ عَ رَ نَ فِّن دَنشَنِيَتَرٍ َ ْنم ّسنِيّندٍ عَ َش ْمرِ دَنشَنِيَتْي َسابُي .رَ
َش دَنشَنِيَتْي َ مّيم عَ َش دٍنبَيَ رَ، عَ َش دٍِي مُ َ ّسنِيّنم نُ، ْكْن َش عَ ُل عَ َش دٍنبَيَ ُشن مَ، ٍع َ ّسنِيّنم .ّن 15 َش دَنشَنِيَتَرٍ َ بَر مّي عَ َش فِّن رَ،
َش نَ مُ عَ رَ عَ َش ْمرِ رَ، عَ َش .ِسَف شّّم دَنشَنِيَتْي، َش نَ مُ عَ رَ فِّن دَنشَنِيَتْي، عَ مُ شِرِِش مِِش دَنشَنِيَتَرٍ .مَ عََل مَ وَ ّن وٌن َش ُل ْبحَّس
.كُي 16 فِّن، ِع عَ كٌلٌن َش ِع َ ْنم عَ ِيَدٍ ن ِع َش ْمرِ َش ِكِس؟ شّّم، ِع عَ كٌلٌن َش ِع َ ْنم عَ ِيَدٍ ن ِع َش فِّن َش ِكِس؟

َكنَكن17 َش ّحرّ َ كِر ْشن مَ مَرِِف عَ تِِش نَشَن .ْشن َكنَكن َش وَِل رََب مَرِِف ّب عَ نَشَن ٌسِش عَ ِي .رَ ٱ نَ يَامَرِ نَن َ مٍَسنم دَنشَنِيَتْي
َحمَ بِرِن .ّب 18 َش عََل َ بَر مِِش ُسننَِش ِشِل َ دَنشَنِي مَ، نَ َكنِي َش تِن عَ َش ُسنّن .رَ َش عََل َ بَر ُسننَتَرٍ ِشِل َ دَنشَنِي مَ، نَ َكنِي َش ُل عَ
ُسننَتَرٍَي .كُي 19 ُسننٍَق نُن ُسننَتَرٍَي، قٍٍق مُ عَ .رَ عََل َش يَامَرِ َبَتٍُق، ر نَ نَن تِدٍ .فٌب 20 َكنَكن َش ُل عَ ّكحَ، عَْل عََل عَ ِشلِِش تّمُي .نَّش
21 ٌكنِي نَن نُ نَ ِع رَ، عََل ِع ِشلِِش تّمُي نَّش؟ ِع نََش .ْكنتْقِِل َش ِع َ ْنم شْرَّي ْستْدٍ، نَ .قَن 22 هَِل ِع مَرِِف عََل ِع ِشلِِش َ ٌكنيِي نَن كُي،
لَسِرِ نَن ِع رَ ِع مَرِِف عََل .مَبِرِ هَِل ِع مَرِِف عََل ِع ِشلِِش لَسِرَِي نَن كُي، ٌكنِي نَن ِع رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش .مَبِرِ 23 وٌ ُشنسَرَِش سَرٍ
شْرْشْي نَن .نَ وٌ نََش قِندِ مَ عَدَ َش ٌكنيٍِي .رَ 24 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، َكنَكن َش ُل عَ ّكحَ، عَْل عََل عَ ِشلِِش تّمُي .نَّش

25 مَرِِف مُ ٱ يَمَرِِش مّدٍِي فِنّدِ َش ٍق رَ، ْكْن ٱ َ مَ و ِس مَرَ ندٍ قٍِق وٌ مَ، ٱ تَن، عََل ِكنِِكنِِش نَشَن مَ، عَ نَشَن .مَتِنِشنِش 26 ٱ تَن ّب، عَ
قَِس َش مّدِ فِنّدِ مُ ْدْش شّّم تَا ِسندٍن، ِ مَ بَر ِي وََشِت عَ .شْرْْش 27 َش فِّن َكنِي نَن ِع رَ، ِع نََش عَ .ّبحِن َش فِنّتَرٍ نَن ِع رَ، ِع نََش فِّن .قٍن
28 َش ِع فِّن قٍنمَ، نَ مُ مَ قِندِ يُنُِب .رَ َش مّدِ فِنّدِ ْدْش شّّم تَا، نَ قَن مُ مَ قِندِ يُنُِب .رَ ْكْن مِِش نَشٍٍي نَ ْموِل رَبَمَ، ٍع قَمَ تْوْردٍ ِي دُِنحّءِفِرِ
.كُي ٱ َ مَ و ٍع رَتَنفٍَق نَ تْورّ نَن .مَ

29 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َ مَ و نَشَن مٍَسنٍق وٌ ّب، وََشِت فبٍفٍب مُ لُِش .ْسنْن كٍِل يَْكِس مَ، فِّن نَ نَشَن ِي، عَ َش ُل عَْل .فِنّتَرٍ 30 نَشَن نَ وٍَق،
عَ َش ُل عَْل عَ مُ .وٍَق نَشَن ّسيوَِش، عَ َش ُل عَْل عَ مُ .ّسيوَِش نَشَن نَ ٍس سَرٍَق، عَ َش ُل عَْل ٍس مُ عَ .ِي 31 نَشَن نَ َ دُِنح ٍق رَوَلٍِق،
عَ َش ُل عَْل عَ تِدٍ ُ م نَ، ِ مَ بَر ِي َ دُِنح نَ ْحنٍق ّن ِي .ِك 32 عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش ْكنتْقِِل بِرِن .ّبحِن نَشَن مُ قُِت شِرِِش، عَ َش َ بِر عََل َش قٍٍي نَن
قْْش رَ، عَلٌَك مَرِِف َش حّلِّشن عَ َش وَِل .رَ 33 ْكْن نَشَن قُِت شِرِِش، عَ تَن نَن َ مَ بِر َ دُِنح قٍٍي قْْش رَ، عَلٌَك عَ َش فِّن َش حّلِّشن عَ َش
وَِل .رَ 34 نَ تّمُي عَ نَ ٍق قِرِن نَن كُي نَ .ِك فِّن قَن، نَشَن مُ نَ شّّم تَا، عَ قِندِ مّدِ فِنّدِ رَ، عَ َ مَ بِر مَرِِف َش قٍٍي نَن قْْش رَ، عَلٌَك عَ قٍَت نُن
عَ َشِشِل َش .ّسنِيّن ْكْن نَشَن ْدْشِش شّّم تَا، عَ تَن نَن َ مَ بِر َ دُِنح قٍٍي نَن قْْش رَ، عَلٌَك عَ َش ْمرِ َش حّلِّشن عَ َش وَِل .رَ 35 ٱ ِي ٍق َ قَلَم وٌ
َش مُنَقَنِي نَن َش ٍق .رَ ٱ ُ م عَ َ قَلَم َ يَنقَنتٍي َش .مَ عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش ُل ٍق قَنِي نَن كُي، وٌ َش فبَُك مَرِِف مَ، ْكنتْقِِل فبّّت ٌي نََش ُل وٌ .مَ

36 مِِش نَشَن َ بَر فِّن قٍن قْْل، عَ َق عَ كٌلٌن عَ مُ َ ْنم عَ يّّت ُسشُدٍ، عَ عَ َمحْشُنِش ّن عَ عَ َ لَنم عَ َش نَ فِّن ْدْش، عَ َ لَنم عَ َش نَ .رََب عَ مُ
قِندِِش يُنُِب .رَ فِنّقٍنيٍِي َش قُِت شِرِ ٍع نُن عَ َش فِّن .تَِف 37 ْكْن فِنّقٍنِي نَشَن َ ْنم عَ يّّت ُسشُدٍ، نَشَن َ بَر نَّت تٌنٌف عَ يّّت رَ عَ نََش فِّن ْدْش،
نَ َكنِي َ بَر ٍق قَنِي .رََب 38 نَ كُي، نَشَن مّدِ فِنّدِ قٍنِش ْدشْمَ، نَ َ بَر ٍق قَنِي رََب، ْكْن نَشَن مُ عَ ْدشْمَ، نَ َ بَر ٍق قَنِي رََب دَنفٍِق بٌوٍر .رَ

39 فِّن نُن عَ َش ْمرِ َ لُم عَ رَ هَن عَ َش ِسمََي دَنِي .ّن ْكْن َش عَ َش ْمرِ قََش، عَ َ ْنم ْدْشدٍ شّّم فبّّت ْشن .مَ عَ َ ْنم ْدْشدٍ شّّم ْشن عَ نُ وَ
نَشَن ٌي ْشن، ْكْن عَ َش قِندِ عََل َش مِِش نَن .نَ 40 ْكْن ٱ تَن ّب، عَ َش ّسيوّ ُشن مَسَمَ ّن َش عَ َس ُل كَاّح .كُي ٱ لَِش عَ رَ عَ عََل
َشِشِل نَ ٱ ّ ْبح .ِع

8
سّرّّش دٌنٍق نَشَن بَِش كٍُي ّب
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1 وٌن بِرِن َ بَر قَهَامُي ْسْت سّرّّش ُسٍب َش ٍق مَ نَشَن بَِش ُكٍيٍي .ّب قَهَامُي َ ْنم قِندِدٍ يّّت عِفبٌَح رَ، ْكْن َ َشنُنتٍي نَن مِشٍِي َ ِمَنِيَم .رَل 2 مِِش نَشَن

ْحْش عَ مَ عَ َ بَر ّف قَهَامُي ْستْدٍ، ندٍ لُِش عَ َش قَهَامُي .رَ 3 ْكْن مِِش نَشَن عََل َشنُمَ، عََل َ بَر نَ َكنِي .كٌلٌن
4 ٱ َش ٍق ندٍ مٍَسن وٌ ّب سّرّّش ُسٍب دٌنٍق مَ نَشَن بَِش ُكٍيٍي .ّب وٌن عَ كٌلٌن كٍُي ٌي مُ نَ َ دُِنح نَشَن قِندِِش عََل .رَ عََل كٍرٍن ثٍِت نَن .نَ

5 َ دُِنح مِشٍِي ٍق فبٍفٍب مَ قِندِ عَلٍَي رَ ٌكوٍر نُن بِْش .مَ ٍع ٍع َ ِشلِم «َعلٍَي،» ٍع ٍع َ ِشلِم «.َمِرِفٍي» 6 ْكْن وٌن تَن ّب عََل كٍرٍن ثٍِت نَن نَ، بََب عََل
نَشَن ٍس بِرِن دَاِش، وٌن قِندِِش نَشَن فٍب .رَ مَرِِف كٍرٍن ثٍِت نَن نَ، نَشَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس رَ، ٍس بِرِن دَاِش نَشَن َسابُي
رَ، وٌن قَن ّحنفِمَ نَشَن َسابُي .رَ

7 ْكْن مِِش بِرِن مُ فِّش قَهَامُي ْستْدٍ نَ ٍق .مَ مِِش نَشٍٍي نُ َ بَر دَرِ كٍُي قٍٍي رَ، هَن يَْكِس ٍع ّن سّرّّش ُسٍب دٌنمَ، ٍع تَن ّب عَ بَِش كٍُي نَن
.ّب ٍع َشِشِل ٌت مُ فِّش قٍٍي قَهَامُدٍ ِسندٍن، ٍع يُنُِب َ ْستْم نَ ُسٍب دٌنٍق .كُي 8 دٌنٍس مُ مِِش ّ مَ مَكْر عََل .رَ َش وٌن َ بَر عَ دٌن، َش وٌن َ بَر عَ ُل
نَ، عَ بِرِن .كٍرٍن 9 وٌ َش عَ مٌَت عَ قَنِي رَ، عَلٌَك وٌ َش شْرَّي نََش عَ َ نِي قَهَامُتَرٍ َش يُنُِب .ْسْت 10 َش قَهَامُتَرٍ ندٍ َ بَر وٌ تَن قَهَامُي َكنِي ٌت، وٌ
ْدْشِش تٍيبِِل رَ ُكٍيٍي بَنِش كُي، نَ َ ْنم عَ ِيَدٍ ن قَهَامُتَرٍ قَن َش كٍُي سّرّّش ُسٍب .دٌن 11 نَ كُي، قَهَامُتَرٍ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش قََش نَشَن ّب،
عَ قَمَ لْيدٍ ِع تَن نَن مَ قَهَامُي َسابُي .رَ 12 نَ كُي، وٌ َ بَر يُنُِب رََب وٌ نفَشَكٍرٍنِي قَهَامُتَرٍٍي رَ، وٌ مَن َ بَر يُنُِب رََب عََل َش مِِش ُسفَندِِش .رَ 13 نَ
نَن عَ تٌِش، َش دٌنٍس ندٍ عَ َ نِيَم ٱ نفَشَكٍرٍنِي َش يُنُِب تٌنٌف، ٱ تَن َ بَر دِّح نَ دٌنٍس مَ، عَلٌَك ٱ نََش ٱ نفَشَكٍرٍنِي َ َبِر .ر

9
َكوَندِِت َش وَِل

1 لَسِرِ َش مُ نَ ٱ نَ؟ َ ّشير َش مُ نَ ٱ نَ؟ ٱ ُ م وٌن مَرِِف عَِس تٌِش ّش؟ مَرِِف مُ ٱ ّشيِش وٌ ٍ يِر ّش، عَلٌَك وٌ َش دَنشَنِيَ؟ 2 تّمُندٍ بٌوٍرٍي ُ م ٱ

كٌلٌن َ ّشير رَ، ْكْن وٌ تَن ٱ كٌلٌن، ِ مَ بَر وٌ َش َ دَنشَنِي قِندِِش ٱ َ م ّشيرََي تْنشُمَ نَن نَ مَرِِف َش ٍق .رَ 3 ٱ َ م ُشنمَقَّل نَن نَ ِك مِشٍِي ّب نَشٍٍي مَ وَ ٱ

.مَِكيتٍِق
4 عَ مُ دََش مُُش َش مُُش دٍّف، مُُش َش مُُش مِن؟ 5 عَ مُ دََش مُُش َش فِّن دَنشَنِيَِش ْدْش، نَشَن َ لُم مُُش ّسيِت مَ مُُش َش ّحرّ

كُي، عَْل َ ّشير بٌوٍرٍي عَ َ رَبَم ِك نَّش، عَ نُن مَرِِف نفَشَكٍرٍنِيٍي نُن ٍكقَِس؟ 6 كَ ٱ تَن نُن بَرَنَبَِس فبَنسَن نَن لَن مُُش َش وَِل مُُش َش َلٌي ب َش
ٍق رَ؟ 7 ْسورِ مُندُن عَ يّّت َبَلٌمَ؟ ر بِْش رَوَِل مُندُن مُ عَ َش َسنِس بٌِف دٌنمَ؟ ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ مُندُن مُ عَ َش ُ ٍس شُر ِشحّ مِنمَ؟ 8 َ مَ عَد َشِشِل
فبَنسَن نَن نَ ِك؟ عََل َش سّرِّي قَن مُ نَ ْموِل َ مٍَسنم ّش؟

9 عَ ّسبِّش تَوٍُرَت مُنَس كُي، ِننٍف» ّن مّنِف لُشُتَمَ، وٌ مُ لَن وٌ َش عَ دّ «.شِرِ نَ كُي، عََل مَ وَ مّينٍِق ِنٍفٍي ن نَن فبَنسَن مَ، 10 كَ عَ نَ قََل
وٌن تَن نَن قَن مَ ٍق رَ؟ ِعيٌ، عَ نَ ّسّب وٌن تَن نَن مَ ٍق .رَ وَلِّك َ وَلِم ٍق ندٍ نَن .مَ مِِش مَاٍل َ بٌرٌنم ّن عَلٌَك عَ َش َلٌي ب .ْسْت 11 َش مُُش َ بَر
وَكِِل وٌ ّب عَلٌَك وٌ َش عََل كٌلٌن، عَ مُ َ لَنم ّش مُُش َش ٍس ْسْت وٌ ِي رَ؟ 12 َش مِِش فبّتٍّي نَ ْموِل َ ْستْم وٌ رَ، عَ مُ َ لَنم ّش مُُش ِسنٍف َش
نَ ْسْت؟ ْكْن مُُش مُ نَ قِندِِش تٍُك رَ وٌ .مَبِرِ مُُش َ بَر دِّح نَ بِرِن مَ، عَلٌَك عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندٍِق نََش .مَتْوْر

13 وٌ مُ عَ كٌلٌن سّرّّشدُبٍّي قَن َ بَلٌم سّرّشٍّي نَن نَ نَشٍٍي بَِش عََل َش ْ ْمبَنِش هْر ّب؟ سّرّّشدُّب نَشٍٍي سّرّّش سَمَ سّرّّشبَدٍ، ٍع َش َلٌي ب َ مِنِم نَ
سّرّشٍّي نَن .كُي 14 نَ ِك مَرِِف َ بَر ِ يَامَر ِق عَ عََل َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندِتٍِي َش بٌَل ٍع َش َكوَندِ ِت .كُي

15 ٱ تَن مُ نَ قِندِِش تٍُك رَ قٍٍق .مَ ٱ مَن مُ ِي بَتَاّش ّسبِّش ّش عَلٌَك وٌ َش ٱ .ِك َكوَندِ تٍِق ْكبِرِ َشنِب عَ َ بَر قِندِ حّلِّشنِي رَ ٱ .ّب ٱ ُ م تِن
مِِش ٌي َش نَ حّلِّشنِي َب ٱ ِي رَ، هَِل نَ قِندِ قَّش نَن نَ ٱ .ّب 16 ٱ ُ م َ ْنم ٱ يّّت عِفبٌدٍ ٱ َ م َكوَندِ وَِل َش ٍق .رَ َكوَندِ تٍِق قِندِِش عََل َش
يَامَرِ نَن نَ ٱ .ّب َحشَنَكّت نَ ٱ ّب، َش ٱ ُ م عََل َش ِشبَارُ قَنِي .َكوَندِ 17 َش ٱ كٍرٍن نَن عَ َحنِفٍِش نُ، عَ َ لَنم ٱ َش سَرٍ .ْسْت ْكْن َش عَ
مُ قَتَنِش ٱ يّّت َحنٍِف َش رَ، ٱ نَ ّشيرََي نَن نَبٍَق تُن، نَشَن تَشُِش ٱ .نَ 18 نَ كُي، ٱ سَرٍ مَ قِندِ مُنٍس رَ؟ ٱ سَرٍ مَ قِندِ نَ حّلِّشنِي نَن نَ، نَشَن
قَتَنِش عََل َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندٍِق رَ سَرٍ َشنِب ٱ نُ َ ْنم نَشَن .مَشْرِندٍ
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19 هَِل لَسِرِ نَن ٱ نَ، ٱ نَن ٱ يّّت مَ قِندِ مِِش بِرِن َش ٌكنِي نَن نَ عَلٌَك ٱ َش مِِش فبٍفٍب ْسْت عََل .ّب 20 ٱ نَن مَ ّحرّ يُوِِق ِك نَن مَ يُوِقٍِي

َي مَ عَلٌَك ٱ َش ٍع ْسْت عََل .ّب ٱ نَن مَ ّحرّ مُنَس َش سّرِّي ِك نَن مَ، هَِل ٱ ُ م نَ نَ يَامَرِ بُن مَ، عَلٌَك ٱ َش مِشٍِي ْسْت عََل ّب نَشٍٍي نَ نَ
سّرِّي بُن .مَ 21 َش ٱ نَ مِشٍِي َي مَ نَشٍٍي مُ نَ مُنَس َش سّرِّي بُن مَ، ٱ قَن َ لُم ٍع فٍب ِك ّن، عَلٌَك ٱ َش نَ مِِش ْموِل ْسْت عََل .ّب ٱ نَن
مَ ّحرّ نَ ِك ّن هَِل ٱ تَن ٌت نَ عََل َش سّرِّي بُن .مَ ٱ نَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش يَامَرِ نَن بُن .مَ 22 ٱ َ بَر ّحرّ قَهَامُتَرٍَح ِك مَ قَهَامُتَرٍٍي َي مَ،
عَلٌَك ٱ َش ٍع قَن ْسْت عََل .ّب ٱ َ بَر ٍق ْموِل بِرِن نََب، ٱ َ بَر ّحرّ مِِش ْموِل بِرِن فٍب ِك مَ، عَلٌَك ٱ َش مِِش ندٍٍي ْسْت عََل .ّب 23 ٱ ٍق بِرِن
َ نَبَم عَلٌَك عََل َش ِشبَارُ قَنِي َش َكوَندِ، ٱ قَن َش ُل نَ ّ ّنم .كُي

24 وٌ ُ م عَ كٌلٌن ِف مِِش نَشٍٍي َ فبَتَم َحمَ َي شْرِ، مِِش كٍرٍن فبَنسَن نَن فٍينِمَ، عَ سَرٍ ْسْت؟ وٌ قَن َش ّحرّ عَ قَنِي رَ وٌ َش دُِنحّءِفِرِ كُي، عَلٌَك
وٌ َش سَرٍ ْسْت عََل .رَ 25 ِف مِِش نَشٍٍي فبََت رَبَمَ، ٍع ٍق شْرْشْي ْموِل بِرِن نَبَمَ، عَلٌَك ٍع َش فٍينِ، هَِل نَ سَرٍ مُ .ُب وٌن تَن نَن سَرٍ ندٍ َ ْستْم
نَشَن َ بُم .عَبَدَن 26 نَ نَن عَ تٌِش ٱ َ لُم ٱ ّحرّ ِك مٌَت رَ عَ قَنِي رَ، ٱ ُ م َ بْنبْم ٍق قُقَُق .رَ 27 ٱ نَن ٱ يّّت ُسشُمَ ّن ّسنّب رَ، عَلٌَك ٱ تَن َكوَندِِت قَن
نََش َق عََل َش مٍَسنِي مَتَندِ، ٱ َش .لْي

10
َيَِل عِسِر َش مِسَاِل

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ ُ م مَ وَ وٌ َش ُ نّيم عَ مَ وٌن بَبٍَي نَشَن .نَبَِش ٍع نََش ّحرّ نُشُي بُن مَ، ٍع نََش بَا .عِفِرِ 2 ٍع نُن عَننَِب مُنَس، ٍع بِرِن نََش ٍق
كٍرٍن عِدَنِف نُشُي كُي عَ نُن بَا عِفِرِ .كُي 3 ٍع بِرِن نََش دٌنٍس دٌن نَشَن قَتَنِش عََل .رَ 4 ٍع بِرِن نََش مِنٍس مِن، عََل نَشَن نَمِِن قَنٍي .مَ نَ قَنٍي،
عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن عَ رَ، نَشَن نُ بِرَِش ٍع قْْش .رَ 5 ْكْن مِِش فبٍفٍب نُ نَ ٍع َي مَ، نَشٍٍي مُ نُ فِّش رَقَندٍ عََل مَ، نَ نَن عَ ٌت ٍع نََش
قََش فبٍنفبٍرٍنِي .مَ

6 ٍع َش ّحرّ بِرِن قِندِِش مِسَاِل نَن نَ وٌن ّب، عَلٌَك وٌن نََش َ بِر ٍق حَاِش قْْش رَ عَْل ٍع عَ رَبَِش ِك .نَّش 7 وٌ نََش ُكٍيٍي بَُت، عَْل ندٍٍي
عَ رََب ِك نَّش ٍع .تَِف عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، َحَم» نََش ْدْش ٍع دّفٍدٍ، ٍع نََش ٍع مِن، ٍع َق كٍِل يّّن َبَدٍ «.ر 8 وٌن نََش َ بِر يّّن قْْش رَ عَْل ندٍٍي
عَ رََب ِك نَّش ٍع َي .مَ نَ كُي، مِِش وُُل ْمْشّحن مِِش وُُل َسشَن نََش ْسنْت لْشْي كٍرٍن .كُي 9 وٌن نََش مَرِِف مٌَت عَْل ندٍٍي عَ مٌَت ِك
نَّش ٍع َي مَ، بِْشمَسٍٍي نَشٍٍي .قََش 10 وٌ نََش وٌ مَوَ، عَْل ندٍٍي ٍع َ مَو ِك نَّش ٍع َي مَ، َسيَمَلٍّك َق ٍع .قََش 11 نَ ٍق ْموِل ٍع لِِش ّن، عَ َش قِندِ
مِسَاِل رَ وٌن تَن مِشٍِي ّب نَشٍٍي نَ وََشِت .ْدنشْي عَ بِرِن ّسبِّش نَ نَن .مَ

12 نَ كُي، نَشَن لَِش عَ رَ عَ تِِش، عَ َش مّينِ عَ يّّت مَ عَلٌَك عَ نََش َ .بِر 13 مَرَتَنتَنِي ٌي مُ وٌ لِِش، مَدِ عَدَ َمُ ْنم نَشَن .نَ عََل نَ عَ شُي َشنِب
.رَ عَ مُ عَ َ لُم مَرَتَنتَنِي ٌي َش وٌ ِل، نَشَن َ ْنم وٌ .رَ مَرَتَنتَنِي نَ وٌ ِل، عََل قّيرّ ندٍ قِمَ ّن وٌ مَ، عَلٌَك وٌ َش ْن مِنِدٍ عَ كُي، وٌ َش ْن عَ .رَ

14 نَ كُي، ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ َش فبِلٍن كٍُي بَتٍُق قْْش .رَ 15 ٱ نَ يّنٍق ْو َشِشلِمٍَي نَن ّب، وٌ َش وٌ تُِل مَِت ٱ َ م مٍَسنِي .رَ 16 وٌن عََل َ تَنتُم مِنٍس
نَشَن مَ، نَ مِنٍس مُ عَ َ مٍَسنم ّش وٌن نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش وُِل نَ عَ رَ؟ وٌن تَاِم نَشَن َ عِتَشُنم وٌن بٌرٍ مَ، نَ تَاِم مُ عَ َ مٍَسنم ّش وٌن نُن عََل
َش مِِش ُسفَندِِش قٍَت نَ عَ رَ؟ 17 تَاِم كٍرٍن نَن عَ .رَ وٌن قَن، هَِل وٌن وَُي، وٌن َ بَر بٌِن وٌن ٍ بٌر رَ، وٌن َ بَر قِندِ مِِش كٍرٍن نَ، ِ مَ بَر وٌن بِرِن تَاِم
كٍرٍن نَن َ .دٌنم

18 وٌ يِلـَكٍَي َ عِسِر يَِت .مٌَت نَشٍٍي سّرّّش ُسٍب دٌنمَ، ٍع مُ َ لَم ّش نَ وَِل رَ نَشَن َ نَبَم سّرّّشبَدٍ؟ 19 ٱ َ مَ و مُنٍس مٍَسنٍق نَ كُي؟ سّرّّش ُسٍب نَشَن
قِِش كٍُي مَ عَ تِدٍ فٌب؟ َش نَ مُ عَ رَ نَ كٍُي تِدٍ فٌب؟ ِ .عَستْقُلَه 20 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، كٍُي بَتُيٍي َسّرّّش بَم ِحننٍّي نَن ّب، ٍع مُ َعَ بَم عََل َش .ّب

ٱ تَن مُ َ تِنم وٌ نُن ِحننٍّي َش ُل ٍق .كٍرٍن 21 وٌ ُ م َ ْنم مِنٍس مِندٍ مَرِِف ِشِل رَ، وٌ مَن َش مِنٍس مِن ِحننٍّي ِشِل قَن .نَ وٌ مُ َ ْنم تَاِم دٌندٍ مَرِِف
ِشِل رَ، وٌ مَن َش تَاِم دٌن ِحننٍّي ِشِل .رَ 22 وٌ مَ وَ مَرِِف رَْشنٍْق ّن، نَشَن مُ مَ وَ عَ قِرِن ندٍ ْشن؟ وٌ ْحْش عَ مَ وٌن ّسنّب دَنِف عَ فٍب رَ؟
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23 عَ بِرِن دََش، ْكْن عَ بِرِن مُ ٍق قَنِي َ رَ .مِنِم عَ بِرِن دََش، ْكْن عَ بِرِن مُ مَ قِندِ مُنَقَنِي .رَ 24 مِِش نََش عَ يّّت َكن َش مُنَقَنِي فبَنسَن

َش قٍن، عَ َش عَ بٌوٍر َش مُنَقَنِي قَن .قٍن 25 وٌ َ ْنم ُسٍب ْموِل بِرِن دٌندٍ نَشَن َ مَتِم .مَِكيِت هَِل وٌ مُ فَاُش، نَ ٍسٍس مُ قِندِِش يُنُِب رَ، 26 ِ مَ بَر
َعلَتََل» نَن فٍب نَ بِْش نُن عَ عٍِس بِرِن «.نَ

27 َش دَنشَنِيَتَرٍ ندٍ وٌ ِشِل وٌ َش وٌ دٍّف يِرٍ كٍرٍن، َش وٌ مَ وَ ِسفٍَق، وٌ َش ِسَف، وٌ َش دٌنٍس ْموِل بِرِن دٌن عَ نَشَن قِمَ وٌ .مَ نَ ٍسٍس مُ
مَ قِندِ يُنُِب .رَ 28 ْكْن َش عَ َس ِل مِِش ندٍ َق عَ قََل وٌ ّب، ِي» دٌنٍس بَِش سّرّّش نَن «نَ، وٌ نََش نَ دٌن نَ َكنِي َش ٍق رَ، ِ مَ بَر يُنُِب نَن
عَ رَ عَ ّب عَ َشِشِل ِك .مَ 29 يُنُِب ٍق مُ عَ رَ ِع تَن ّب ِع َشِشِل ِك مَ، ْكْن عَ مُ َ لَنم ِع نَشَن َ نَبَم ِع َش يّتّرَُل كُي، ِع بٌوٍر َش نَ َمحْشُن ِع ّب
يُنُِب .رَ 30 عَ مُ َ لَنم مِِش َش ٍق حَاِش َمحْشُن ٱ َ م دٌنٍس َش ٍق رَ، ٱ عََل َ تَنتُم نَشَن مَ ٍق .رَ

31 نَ نَن نَ ِك، وٌ نَشَن ٌي دٌنمَ، وٌ نَشَن ٌي مِنمَ، وٌ نَشَن ٌي رَبَمَ، وٌ َش نَ بِرِن نََب عَلٌَك عََل َش مَتْشْي .ْسْت 32 وٌ نََش مِِش ٌي رَتَنتَن،
فِرِّك ٌي، يُوِِق ٌي، عََل َش دَنشَنِيَتْي .ٌي 33 ٱ قَن مَ ّحرّ نَ ِك ّن، عَلٌَك ٱ َ م ٍق بِرِن َش رَقَن مِِش بِرِن .مَ ٱ ُ م نَ ٱ يّّت َش مُنَقَنِي َش .قٍنٍق ٱ

نَ مِِش فبٍفٍب َش مُنَقَنِي نَن قٍنٍق، عَلٌَك ٍع َش .ِكِس

11
دَنشَنِيَتْيٍي َش مَلَنِي رََب ِك

1 وٌ َش َ بِر ٱ َ م مِسَاِل قْْش رَ، عَْل ٱ قَن بِرَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش مِسَاِل قْْش رَ ِك .نَّش 2 ٱ َ بَر وٌ مَتْْش ِ مَ بَر وٌ َ رَتُم ٱ َ م ٍق مَ تّمُي
بِرِن، وٌ مَن ٱ َ م يَامَرٍِي َ َبَتُم .ر

3 عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش عَ كٌلٌن شّّم بِرِن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش يَامَرِ نَن بُن مَ، فِّن بِرِن نَ شّّم َش يَامَرِ نَن بُن مَ، عَ نُن عََل َش مِِش
ُسفَندِِش قَن نَ عََل َش يَامَرِ نَن بُن .مَ 4 شّّم نَشَن بِرِن َسلِمَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ َ يّنم ْو عََل ِشِل رَ، عَ ُشنِي مٌَكتٌِش، عَ َ بَر عَ مَرِِف .يٍلٍُب 5 فِّن
نَشَن بِرِن َسلِمَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ َ يّنم ْو عََل ِشِل رَ، عَ ُشنِي مُ مٌَكتٌِش، عَ َ بَر عَ َش مَنّف .يٍلٍُب عَ لُِش ّن عَْل عَ ُشنِي َ بَر .ِب

6 فِّن نَشَن مُ عَ ُشنِي مٌَكتٌمَ، هَِل عَ ُشنِي .ِب فِّن ُشنِي بٍِق ٌت قِندِِش يَاِف رَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ ُشنّسّش مَشَبٍَق، عَ َ لَنم ّن عَ َش عَ ُشنِي
.مٌَكٌت 7 شّّم تَن مُ َ لَنم عَ َش عَ ُشنِي مٌَكٌت، ِ مَ بَر عَ قِندِِش عََل مِسَاِل نُن عَ نْرّ نَن نَ، ْكْن فِّن تَن قِندِِش شّّم َش نْرّ نَن .نَ 8 شّّم َش مُ
مِنِِش فِّن .ِع فِّن نَن مِنِِش شّّم .ِع 9 شّّم َش مُ دَاِش فِّن َش ٍق .رَ فِّن نَن دَاِش شّّم َش ٍق .رَ 10 نَ نَن عَ تٌِش فِّن َ لَنم عَ َش عَ ُشنِي مٌَكٌت
ـٍكٍّي مَل َش ٍق .رَ عَ ُشنِي مٌَكتٌٍق قِندِِش تْنشُمَ نَن نَ عَ عَ نَ شّّم َش يَامَرِ نَن بُن .مَ

11 ْكْن مَرِِف َش ٍق كُي، فِّن هَِي نَ شّّم مَ، شّّم قَن هَِي نَ فِّن .مَ 12 فِّن مِنِِش شّّم ِع ِك نَّش، شّّم قَن ِ مَ بَر فِّن نَن َسابُي .رَ نَ بِرِن كٍلِِش
عََل نَن .مَ 13 وٌ َش نَ ِكيِت َس وٌ يّّت .رَ عَ دََش فِّن َش َسِل عَ ُشنِي مُ مٌَكتٌِش؟ 14 وٌ دَا ِك يّّت يَِت عَ مٍَسنِش وٌ ّب عَ شّّم ُشنّسّش نَ
َ كُي عَ قِندِِش يَاِف نَن نَ عَ ّب، 15 ْكْن فِّن تَن ُشنّسّش نَ كُيَ، نَ قِندِِش عَ ّب نْرّ نَن .نَ ُشنّسّش كٍُي قِِش فِّن مَ عَ ُشنِي مٌَكتٌٍس نَن .نَ
16 َش مِِش ندٍ مَ وَ نَ ٍق مَتَندٍِق، عَ َش عَ كٌلٌن مُُش نُن عََل َش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َ مَ بِر نَ سّرِّي نَن قْْش .رَ

17 ْكْن ٍق ندٍ نَ نَ وٌ نَشَن َ نَبَم وٌ َش مَلَنيٍِي كُي، ٱ ُ م َ ْنم نَشَن .مَتْْشدٍ نَ ندٍ َ بَم وٌ َش ٍق قَنِي نَن نَ، عَ قِندِ ٍق حَاِش رَ وٌ .ّب 18 عَ قّْل، ٱ

َ بَر عَ مّ عَ وٌ مُ َ لَنم وٌ ٍ بٌر مَ وٌ وٌ َ مَلَنم تّمُي .نَّش ٱ لَِش عَ رَ نْندِ ندٍ نَ نَ .كُي 19 لَنتَرٍَي نَ مِِن وٌ تَِف، نَ َ ْنم ّن عَ مٍَسندٍ نْندِ نَ نَشٍٍي ّب وٌ َي .مَ
20 وٌ نَ وٌ مَلَن، وٌ نَشَن َ دٌنم عَ مُ قِندِِش مَرِِف َش سّرّّش تْنشُمَ َش رَ، 21 ِ مَ بَر ندٍٍي ٍع دّفٍمَ ٍع بٌوٍرٍي .َشنِب دٌنٍس نُن مِنٍس َ لُم ندٍٍي ِي

رَ، ْكْن ٍع بٌوٍرٍي تَن َ لُم كَامّ .رَ 22 بَنشٍِي مُ نَ وٌ ِي رَ وٌ وٌ دّفٍمَ عَ نُن وٌ وٌ َ مِنم دّننَّش؟ مُنٍق رَ وٌ َ يٌم عََل َش دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ، وٌ َق ٍستَرٍٍي
رَيَاِف؟ ٱ َش مُنٍس قََل وٌ ّب؟ ٱ َش وٌ مَتْْش؟ ٱ ُ م وٌ مَتْشْمَ نَ َش ٍق .رَ

23 مَرِِف نَشَن مٍَسنِش ٱ ّب، ٱ َ بَر نَ دّنتّّف وٌ .ّب ٍع مَرِِف عَِس يَنَق كْي نَشَن نَ، عَ نََش تَاِم تٌنٌف، 24 عَ نََش تَنتُي ِسَف رَ عََل مَ، عَ
َق تَاِم عِفِرَ، عَ عَ ٌس عَ َبِرٍّي قْشِر ِي رَ عَ قَلٍَق رَ، ٌو» ٱ كٌ، وٌ عَ .دٌن ِي قِندِِش ٱ قٍَت نَن نَ، نَشَن قِِش وٌ .ّب وٌ َش رَُت ٱ َ م ِي َسابُي «.رَ
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25 ٍع ٌت ّف ٍع دّفٍدٍ، عَِس مَن نََش تْنبِِل تٌنٌف، عَ عَ قََل، ٱ» وُِل نَن َي، َساّت وُِل نَشَن بَِش مِِش فبٍفٍب .ّب وٌ نَ عَ مِن تّمُي ٌي تّمُي، وٌ
َش رَُت ٱ َ م ِي َسابُي .رَ 26 تّمُي ٌي تّمُي، وٌ ّن نَ تَاِم دٌنمَ، وٌ ّن نَ مِنٍس مِنمَ، وٌ َ لُم مَرِِف َش قَّش نَن مٍَسن نَ هَن عَ فبِلٍن «.وََشِت

27 نَ نَ عَ رَ، مِِش ٌي نَشَن نَ تَاِم دٌن، عَ نَ مِنٍس مِن بِنيّتَرٍَح كُي، عَ َ بَر يُنُِب ْسْت مَرِِف قٍَت نُن عَ وُِل .رَ 28 ٍينُن ب مِِش َش نَ تَاِم
دٌن، ٍينُن ب مِِش َش نَ مِنٍس مِن، عَ َ لَنم عَ َش عَ يّّت مٌَت، 29 ِ مَ بَر نَشَن نَ تَاِم دٌن، عَ نَ مِنٍس مِن، عَ مُ عَ كٌلٌن مَرِِف قٍَت نَن عَ رَ، عَ
َ بَر ِكيِت حَاِش .ْسْت

30 نَ نَن عَ تٌِش مٍَي قُرٍ نُن ّسنبّتَرٍٍي وُيَِش وٌ َي .مَ ندٍٍي َحن َ بَر .بّّل 31 َش وٌن َ لُم وٌن يّّت مٌَت رَ، وٌن مُ قَمَ ِكيِت حَاِش .ْستْدٍ 32 مَرِِف
وٌن َ مَِكيتِم ّن، عَلٌَك عَ َش وٌن مَتِنِشن، وٌن نََش ِكيِت حَاِش ْسْت عَْل َ دُِنح .مِشٍِي 33 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، نَ كُي، وٌ َش وٌ ٍ بٌر مَّم، وٌ وٌ َ مَلَنم تّمُي نَّش
مَرِِف َش سّرّّش تْنشُمَ .دٌندٍ 34 َش كَامّ نَ مِِش مَ، عَ َش عَ دٍّف عَ ْشنِي، عَلٌَك عَ نََش قِندِ ِكيِت حَاِش رَ وٌ َش مَلَنِي .كُي ٱ نَ َق، ٱ َ قَم
نَ ٍق فبّتٍّي يَءِلَندٍ نَشٍٍي َكنَِش وٌ .تَِف

12
عََل َشِشِل دَنشَنِيَتْيٍي مَلٍِق

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش قَهَامُي ْسْت قٍٍي رَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش وٌ َ ِكم نَشٍٍي .رَ 2 وٌ ٌت نُ نَ كَاقِرَِح كُي، ٍق ندٍ نََش عَ َ نِي وٌ َش َ بِر
كٍُي دُندُشٍِي قْْش .رَ 3 نَ نَ عَ رَ، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش نَشَن َ يّنم ْو عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، عَ مُ َ ْنم عَ َلَدٍ، ق ِعَس» «.دَنَكِش مِِش
ٌي قَن مُ َ ْنم عَ َلَدٍ، ق ِعَس» قِندِِش مَرِِف نَن «نَ، َش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي َش مُ عَ .رَ

4 عََل َش ِك ْدشْي وَُي، ْكْن عَ بِرِن قَتَنِش عََل َشِشِل كٍرٍن نَن .نَ 5 عََل َش وَِل ْدشْي وَُي، ْكْن عَ بِرِن قَتَنِش مَرِِف كٍرٍن نَن .نَ 6 عََل
َش ٍق رَبَِش ْدشْي وَُي، ْكْن عَ بِرِن قَتَنِش عََل كٍرٍن نَن .نَ عََل كٍرٍن نَن عَ مَ رَفِرِ وٌ َش ْن نَ قٍٍي َبَدٍ .ر

7 عََل َشِشِل عَ يّّت َ مٍَسنم َكنَكن ّب َحمَ َش مُنَقَنِي َش ٍق .رَ 8 عََل َشِشِل ندٍٍي َ ِكم َشِشلِمََي مٍَسنِي رَ، عَ ندٍٍي َ ِكم ٍق كٌلٌنِي مٍَسنِي رَ، 9 عَ
ندٍٍي َ ِكم ّسنّب رَ نَشَن قَتَنِش َ دَنشَنِي رَ، عَ ندٍٍي َ ِكم ّسنّب رَ نَشَن عَ َ نِيَم ٍع َش ْن مِِش َلَندٍ، ي َ ر 10 عَ ندٍٍي َ ِكم ّسنّب رَ نَشَن مَ قِندِ كَابَنَكٌي رَبٍَق
رَ، عَ ندٍٍي َ ِكم مٍَسنِي رَ ٍع َش يّن ْو عََل ِشِل رَ، عَ ندٍٍي َ ِكم كٌلٌنِي رَ عَلٌَك ٍع َش قََت عََل َش ٍق نُن ٍسنتَّن َش ٍق تَِف َسدٍ، رَ عَ ندٍٍي َ ِكم ّسنّب
رَ ٍع َش ْن شُي فبّتٍّي َلَدٍ، ق عَ ندٍٍي َ ِكم نَ ُشيٍي مَدَنفٍِق .رَ 11 عََل َشِشِل كٍرٍن نَن نَ وَِل ْموِل بِرِن َ .نَبَم عَ َكنَكن َ ِكم عَْل عَ عَ َحنِفٍِش ِك .نَّش

12 مِِش َسلٌنسٍٍي وَُي، ْكْن ٍع قِندِِش قٍَت فُندِ كٍرٍن نَن .نَ ٍع بِرِن نَْدْشِش ٍع ٍ بٌر رَ، ٍع قِندِ كٍرٍن .نَ وٌن نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ نَ
ِك .ّن 13 وٌن تَن دَنشَنِيَتْي بِرِن َ بَر عََل َشِشِل كٍرٍنِي .ْسْت وٌن بِرِن َ بَر قِندِ قٍَت كٍرٍن .نَ يُوِِق ٌي، فِرِّك ٌي، ٌكنِي ٌي، لَسِرِ ٌي، وٌن بِرِن َ بَلٌم
َشِشِل كٍرٍن نَن َسابُي .رَ

14 قٍَت مُ قِندِِش َسلٌنٍس كٍرٍن فبَنسَن َش رَ، ٍع .وَُي 15 َش عَ َس ِل ِع َسنِي عَ قََل، ٱ» ُ م نَ ِع قٍَت مَ، ِ مَ بَر ٱ ُ م قِندِِش بّلّّش «رَ، نَ مُ
عَ َ نِيَم عَ َش َب ِع قٍَت .مَ 16 َش عَ َس ِل ِع تُِل عَ قََل، ٱ» ُ م نَ ِع قٍَت مَ، ِ مَ بَر ٱ ُ م قِندِِش َي «رَ، نَ مُ عَ َ نِيَم عَ َش َب ِع قٍَت .مَ 17 َش
قٍَت بِرِن َس قِندِِش َي نَن نَ، مِِش ٍق مّمَ دِ؟ َش قٍَت بِرِن َس قِندِِش تُِل نَن نَ، مِِش ٍس شِرِ مّمَ دِ؟

18 عََل َ بَر َسلٌنٍس بِرِن ْدْش مِِش قٍَت مَ، عَْل عَ مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش 19 َش نَ بِرِن قِندِ َسلٌنٍس كٍرٍن نَ، قٍَت َق مَ قِندِ عَ رَ دِ؟ 20 َسلٌنسٍٍي
وَُي، ْكْن قٍَت فُندِ كٍرٍن نَ عَ .رَ 21 ِع َي مُ َ ْنم عَ َلَدٍ ق ِع بّلّّش ّب، ٱ» هَِي مُ نَ ِع «.مَ ِع ُشنِي مُ َ ْنم عَ َلَدٍ ق ِع َسنِي ّب، ٱ» هَِي مُ نَ ِع «.مَ

22 نَ َمُ ْنم َبَدٍ ر ٌ !قٍو هَِل قٍَت َسلٌنٍس نَشٍٍي ّسنّب مُ فٌب، قٍَت هَِي نَ ٍع .مَ 23 وٌن وٌن قٍَت َسلٌنٍس نَشٍٍي َمحْشُنِش عَ ٍع تِدٍ شُرُن، وٌن مّينِِش
نٍٍي مَ دَنِف بٌوٍرٍي َ .ر وٌن وٌن قٍَت َسلٌنٍس نَشٍٍي ُستُرَِش، وٌن مّينِِش نٍٍي مَ دَنِف بٌوٍرٍي َ .ر 24 َسلٌنٍس نَشٍٍي مُ ُستُرَِش، ٍع هَِي مُ نَ عَ مَ مِِش
َش مّننِ ٍع مَ عَ فٍب .رَ عََل نََش مِِش قٍَت يَءِلَن عَلٌَك َسلٌنٍس نَشٍٍي َمحْشُنِش عَ ٍع تِدٍ شُرُن، ٍع تِدٍ َش دَنِف بٌوٍرٍي .رَ 25 عَ مُ مَ وَ وٌن َش
قٍَت َسلٌنٍس ندٍ رَقَِس عَ بٌوٍر .ّب عَ مَ وَ ّن وٌن َش مّينِ ٍع بِرِن .مَ 26 َش عَ َس ِل َسلٌنٍس كٍرٍن تْوْر، َسلٌنٍس بٌوٍرٍي قَن مَ تْوْر .ّن َش عَ َس
ِل َسلٌنٍس كٍرٍن َ بَر تِدٍ ْسْت، َسلٌنٍس بِرِن َ مَ ّسيو ّن نَ .كُي
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27 وٌ قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش قٍَت نَن .نَ وٌ بِرِن َ بَر قِندِ َسلٌنسٍٍي رَ نَ قٍَت كٍرٍنِي .مَ َكنَكن َش وَِل نَ .نَ 28 عَ قّْل، عََل َ بَر ندٍٍي ِت

عَِس َش ّشيرٍَي رَ دَنشَنِيَتْي َحمَ َي .مَ نَ دَنِف َشنِب، عَ َ بَر ندٍٍي ِت نَمِْحنمٍّي .رَ عَ َسشَن ندٍ، عَ َ بَر ندٍٍي ِت َ ْمشٍْي كَر .رَ عَ مَن َ بَر عَ َ نِي
ندٍٍي َش ْن كَابَنٌَك َبَدٍ، ر ندٍٍي َش ْن مِِش َلَندٍ، ي َ ر ندٍٍي َش ْن ٍع بٌوٍرٍي مَلِدٍ ِك .فبّّت عَ َ بَر ندٍٍي ِت يَرٍرَتٍِي رَ، عَ َ بَر ندٍٍي ِك عَلٌَك ٍع َش ْن
شُي فبّتٍّي َلَدٍ .ق 29 نٍٍي بِرِن قِندِِش ّشيرٍَي نَن نَ؟ نٍٍي بِرِن قِندِِش نَمِْحنمٍّي نَن نَ؟ نٍٍي بِرِن قِندِِش َ ْمشٍْي كَر نَن نَ؟ نٍٍي بِرِن َ ْنم كَابَنٌَك َبَدٍ؟ ر 30 نٍٍي
بِرِن قََت مِِش َلَندٍ؟ ي َ ر نٍٍي بِرِن َ ْنم شُي فبّتٍّي َلَدٍ؟ ق نٍٍي بِرِن َ ْنم نَ ُشيٍي مَدَنفِدٍ ٍع بٌوٍرٍي ّب؟ 31 وٌ َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك عََل َش وٌ ِك قٍٍي رَ نَشٍٍي
دَنِف ٍق بِرِن .نَ يَْكِس ٱ َش َ كِر قِسَمَنٍت مٍَسن وٌ .ّب

13
َ َشنُنتٍي

1 هَِل ٱ َ ْنم مٍَي عَدَ نُن ـٍكٍّي مَل شُي َلَدٍ، ق َش َ َشنُنتٍي مُ نَ ٱ ّ ْبح كُي، ٱ شُي َ لُم ّن عَْل ثَاِن نُن تْلْنِي بْنْب .شُي 2 هَِل ٱ مٍَسنِي ِت عََل ِشِل رَ، ٱ

فُندٌ بِرِن كٌلٌن، ٱ مَن ٍق تِلِنِش بِرِن قَهَامُ، َش َ َشنُنتٍي مُ نَ ٱ ّ ْبح كُي، مِِش قُقَُق نَن ٱ .نَ هَِل ٱ َ م َ دَنشَنِي فٌب هَن ٱ َق ْن َ فٍي تٌنفٌدٍ عَ تِدٍ، َش
َ َشنُنتٍي مُ نَ ٱ ّ ْبح كُي، ٱ تِدٍ ٌي مُ .نَ 3 هَِل ٱ نَن ٱ هَرٍِف بِرِن عِتَشُن ٍستَرٍٍي بَلٌٍق رَ، هَِل ٱ قََش ّت ْشورَ عََل َش ٍق رَ، َش َ َشنُنتٍي مُ نَ ٱ ّ ْبح
كُي، نَ مُ مَ قِندِ فٍينِ ٌي رَ ٱ .ّب

4 َ َشنُنتٍي عَ َ نِيَم ّن مِِش َش قِندِ مِِش دِّحِش رَ، عَ قِندِ مِِش َ مَلِم .رَ عَ مُ مِلَمَ، عَ مُ عَ يّّت مَتْشْمَ، عَ مُ عَ يّّت عِفبٌمَ، 5 عَ مُ شُرُتَرٍَح رَبَمَ،
عَ مُ عَ يّّت َش فٍينِ قٍنمَ، عَ مُ َ .ْشنْم َ فبّّسنْشننّي مُ َ لُم عَ ّ ْبح كُي، 6 عَ مُ َ حّلِّشنم وٍُل رَ، عَ َ حّلِّشنم نْندِ نَن .نَ 7 َ َشنُنتٍي نَ نَشَن ّب، عَ دِّحمَ ٍق
بِرِن مَ، عَ مُ تّّف قٍٍق، عَ عَ َشِشِل َ ِتم ٍق قَنِي رَ تّمُي بِرِن، عَ تُننَبِّش ٍق بِرِن .مَ

8 َ َشنُنتٍي مُ َ ْحنم .عَبَدَن يّنٍق ْو عََل ِشِل رَ عَ َ ْحنم ّن، شُي فبّتٍّي قَلٍَق َ دَنم ّن، كٌلٌنِي قَن َ ْحنم .ّن 9 وٌن مُ ٍق بِرِن كٌلٌن، وٌن مُ فّمَ ّ نَمِْحنم مٍَسنِي
بِرِن َلَدٍ، ق 10 ْكْن ٍق َكمَلِِش نَ عَ ِل، ٍق َكمَلِتَرٍ َ ْحنم .ّن 11 ٱ مّدِ دِ تّمُي، ٱ َ م يّنِي ْو ٌي، ٱ َ م َمحْشُنِي ٌي، ٱ َشِشِل ٌي، عَ بِرِن نُ قِندِِش مّدَِح دِ
نَن .نَ ْكْن ٱ ٌت ْم، ٱ َ بَر مّدِ دِ قٍٍي ُل .نَ 12 ٌت وٌن مُ قٍٍي َ عِفبّم عَ قَنِي .رَ عَ لُِش عَْل وٌن نَ وٌن يّّت مَتٌٍق كٍِك مَ نَشَن مُ َ عِفبّم عَ قَنِي .رَ ْكْن
وََشِت نَ قٍَق، وٌن قٍٍي َ عِفبّم ّن عَ قَنِي رَ، عَ َ لُم ّن عَْل وٌن نُن نَ قٍٍي نَ ِت يِرٍ .كٍرٍن ٌت ٱ ُ م ٍق بِرِن كٌلٌن، ْكْن وََشِت نَ قٍَق، ٱ َ م قَهَامُي قَمَ
َكمَلِدٍ، ٱ َق ٍق كٌلٌن عَْل عََل ٱ كٌلٌنِش ِك .نَّش

13 ٍق َسشَن نَن بُمَ؛ دَنشَنِيَ، َشِشِل تِدٍ، نُن َ .َشنُنتٍي ْكْن َ َشنُنتٍي نَن دَنِف نٍٍي بِرِن .نَ

14
شُي فبّتٍّي قَلٍَق نُن يّنٍق ْو عََل ِشِل رَ

1 َ َشنُنتٍي َش ُل وٌ ّ ْبح .كُي وٌ َكَت وٌ َش عََل َش كٍِي ْسْت عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ يّنٍق ْو عََل ِشِل رَ، وٌ َش نَ نَن ِسنٍف .قٍن 2 مِِش
نَشَن شُي فبّتٍّي قَلَمَ، عَ مُ يّنٍق ْو مَ عَدَ َش ّب، عَ َ يّنم ْو عََل نَن ّب، ِ مَ بَر مَدِ عَدَ مُ نَ شُي ْموِل .مّمَ نَ شُي نَشَن مَ قِندِ فُندٌ رَ، عََل َشِشِل نَ نَن
َ .قَلَم 3 مِِش نَشَن َ يّنم ْو عََل ِشِل رَ، عَ تَن ٍق نَن َ قَلَم مَدٍِي عَدَ ّب نَشَن َ ْنم ٍع َش َ دَنشَنِي َسبَتِدٍ، رَ عَ ٍع ِمَنِيَ، رَل عَ ُسننُنِي َب ٍع .مَ 4 ْكْن مِِش
نَشَن َ يّنم ْو شُي فبّتٍّي رَ، عَ عَ يّّت فبَنسَن نَن َ .مَلِم نَشَن َ يّنم ْو عََل ِشِل رَ، عَ دَنشَنِيَتْي َحمَ نَن َ .مَلِم

5 عَ ْشِل ٱ َ م وٌ بِرِن َش شُي فبّتٍّي قََل، ْكْن ٱ مَ وَ نَشَن ْشن دَنفٍِق نَ رَ، وٌ َش ْن يّندٍ ْو عََل ِشِل .رَ نَ نَن تِدٍ فٌب دَنفٍِق شُي فبّتٍّي قَلٍَق رَ،
ٌق نَ شُي فبّتٍّي َش مَدَنِف دَنشَنِيَتْي َحمَ ّب، عَلٌَك ٍع َش َ دَنشَنِي َش .َسبَِت 6 يَْكِس، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، َش عَ َس ِل ٱ نََش َق وٌ ٍ يِر ٱ شُي فبّتٍّي
قَلٍَق رَ وٌ مُ نَشٍٍي مّمَ، نَ وٌ َ مَلِم دِ؟ ْكْن َش ٱ َق لَامَتُنِي، كٌلٌنِي، عََل َش مٍَسنِي، نُن شَرَنِي مٍَسندٍ وٌ ّب، نَ نَن مَ قِندِ مُنَقَنِي رَ وٌ .ّب

7 هَِل ُشٍل نُن كْرَ، ٍس نَشٍٍي مُ ّحنفِمَ، َش ٍع ِسِف َس شُي مُ قِيّش، مِِش مُ َ ْنم عَ .كٌلٌندٍ 8 َش َ سَر شُي مُ قِيّش، ْسورِ فَِل مُ َ ْنم عَ كٌلٌندٍ
فٍرٍ وََشِت َ بَر عَ .ِل 9 وٌ تَن قَن، َش وٌ شُي قََل مِشٍِي مُ نَشَن كٌلٌن، ٍع َق قَهَامُي َ ْستْم نَ مَ دِ؟ وٌ َ يّنم ْو .قُقَُق
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10 شُي وُيَِش نَن نَ دُِنحَ، ْكْن ٍع بِرِن مٍَسنِي ندٍ نَن َ .ِتم 11 َش مِِش يّن ْو ٱ ّب شُي ندٍ رَ ٱ ُ م نَشَن كٌلٌن، مُُش بِرِن َ بَر قِندِ ّ ْشح رَ مُُش ٍ بٌر .ّب

12 نَ كُي، وٌ تَن نَشٍٍي مَ وَ عََل َش وٌ ِك، وٌ َش َكَت عَ َش وٌ ِك ِك رَ نَشَن دَنشَنِيَتْي َحمَ َ رَ .َسبَتِم 13 نَشَن شُي فبّتٍّي قَلَمَ، عَ َش عََل مَشَندِ
عَلٌَك عَ مَن َش قََت نَ شُي مَدَنفِدٍ عَ بٌوٍرٍي .ّب 14 َش ٱ َ َسلِم شُي فبّتٍّي رَ، ٱ ّ ْبح َسلِمَ، ْكْن ٱ َ َسلِم قَهَامُتَرٍَح نَن .كُي 15 عَ َ لَنم ٱ َش مُنٍس
رََب؟ عَ َ لَنم ٱ َش َسِل ٱ ّ ْبح رَ، ٱ مَن َش َسِل قَهَامُي .رَ ٱ َش بّيِت َب ٱ ّ ْبح رَ، ٱ مَن َش بّيِت َب قَهَامُي .رَ 16 َش نَ مُ عَ رَ، ِع نَ عََل تَنُت
ِع ّ ْبح رَ، مِِش نَشَن ْدْشِش ِع ّسيِت مَ، عَ مُ َ ْنم «َعِمَن» ِندٍ، رَت ِ مَ بَر عَ مُ ِع َش شُي .قَهَامُمَ 17 ِع تَنتُي قَنِي ِسفَمَ رَ عََل نَن مَ، ْكْن بٌوٍر َش
َ دَنشَنِي مُ َ ْنم َسبَتِدٍ نَ َسابُي .رَ 18 ٱ َ بَر عََل تَنُت، ِ مَ بَر ٱ شُي فبّتٍّي َ قَلَم دَنفٍِق وٌ بِرِن نَ، 19 ْكْن مِِش يّن ْو ُسوِل نَشَن قَهَامُمَ، ٍع تِدٍ فٌب شَرَنِي
ِك مَ دَنفٍِق يّن ْو وُُل رَ، نَشٍٍي قَلَِش شُي فبّتٍّي دَنشَنِيَتْي َحمَ مُ نَشٍٍي .كٌلٌن

20 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ نََش وَِل عَْل مّدٍِي، دِ وٌ َش وَِل ّن عَْل .ُكنتِفٍِي ٍق حَاِش مَ، وٌ َش ُل عَْل دِيْرّ .فبٍيِل ْكْن َشِشِل مَ، وٌ َش ُل عَْل مِِش
.ْمِش 21 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي،
َمِرِف» نََش عَ مٍَسن،
‹ٱ َ قَم يّندٍ ْو ِي َحمَ ّب
شُي فبّّت رَ نَشَن قَتَنِش ْشحٍّي رَ،
ْكْن هَِل ٱ يّن ْو نَ ِك،
ٍع مُ ٱ شُي «›.ُسشُمَ

22 نَ نَن عَ تٌِش، شُي فبّتٍّي قَلٍَق قِندِِش تْنشُمَ رَ دَنشَنِيَتَرٍٍي نَن ّب، دَنشَنِيَتْيٍي َش مُ عَ .رَ ْكْن يّنٍق ْو عََل ِشِل رَ، نَ نَن قِندِِش تْنشُمَ رَ
دَنشَنِيَتْيٍي ّب، دَنشَنِيَتَرٍٍي َش مُ عَ .رَ 23 َش عَ َس ِل دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن نَ ٍ يِر كٍرٍن شُي فبّتٍّي قَلٍَق رَ، دَنشَنِيَتَرٍ ندٍٍي نَ ٌس، َش نَ مُ عَ رَ مِِش
فبّّت نَشٍٍي مَ وَ وٌ َش ٍق مٍّق، رَ ٍع مُ عَ َ قَلَم ّش عَ وٌ َ بَر دَُش؟ 24 ْكْن َش وٌ بِرِن نَ يّنٍق ْو عََل ِشِل رَ، دَنشَنِيَتَرٍ ندٍ نَ ٌس، َش نَ مُ عَ رَ مِِش
فبّّت نَشَن مَ وَ وٌ َش ٍق مٍّق، رَ عَ عَ يّّت َ كٌلٌنم ّن يُنُبِتْي رَ، عَ وٌ َش مٍَسنِي كٌلٌن نْندِ رَ، 25 عَ فُندٌ بِرِن .مَّكنّن نَ كُي، عَ عَ يّّت ٌ عِفٌر بِْش، عَ
عََل بَُت، عَ عَ قََل، َعَل» يَِت نَ وٌ َي «.مَ

26 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ َ لَنم وٌن َش مُنٍس رََب؟ وٌ نَ وٌ مَلَن، ندٍٍي َش بّيِت َب، ندٍٍي َش مِشٍِي شَرَن، ندٍٍي َش لَامَتُنِي مٍَسن، ندٍٍي َش يّن ْو
شُي فبّّت رَ، ندٍٍي َش نَ شُي فبّّت .مَدَنِف نَ بِرِن َش رََب عَلٌَك دَنشَنِيَتْي َحمَ َش .َسبَِت 27 َش مِشٍِي شُي فبّتٍّي قَلَمَ، ٍع نََش دَنِف مِِش
قِرِن نَ، َش نَ مُ عَ رَ مِِش .َسشَن َكنَكن َش يّن ْو عَ يّن ْو تّمُي، َكنَكن َش مِِش ْسْت نَشَن نَ شُي مَدَنفِمَ بٌوٍرٍي .ّب 28 َش مِِش مُ نَ
نَشَن نَ شُي مَدَنفِمَ، نَ َكنِي َش عَ َسبَرِ مَلَنِي كُي، عَ َش يّنِي ْو َش ُل عَ تَن نُن عََل فبَنسَن .تَِف

29 َش مِشٍِي َ يّنم ْو عََل ِشِل رَ، ٍع قَن نََش دَنِف مِِش قِرِن نَ، َش نَ مُ عَ رَ مِِش .َسشَن بٌوٍرٍي َش نَ مٍَسنيٍِي مٌَت عَ قَنِي .رَ 30 َش عََل
مٍَسنِي ِق مِِش ندٍ مَ عَ ِشِل رَ، بٌوٍر نَ يّنٍق ْو تّمُي نَّش، نَشَن نَ يّنٍق ْو عَ َ لَنم عَ َش دُندُ .ِسندٍن 31 َكنَكن َ ْنم يّندٍ ْو عََل ِشِل رَ عَ َش وََشِت،
عَلٌَك بِرِن َش شَرَنِي نُن َ ِمَنِي ل .ْسْت 32 ّ نَمِْحنم تَن، عَ مٍَسنِي َ ِتم عَ َحنٍِف نَن .نَ 33 عََل مُ مَ وَ شُرُتَرٍَح ْشن، عَ مَ وَ ّن ٍق بِرِن َش رََب عَ رََب
ِك مَ ْبحَّس .كُي

ّسنِيّنتْي َحمَ بِرِن َ بَر لَن عَ مَ، 34 عَ فِنٍّي َش ٍع َسبَرِ مَلَنيٍِي .كُي ٍع مُ لَن ٍع َش يّن، ْو ٍع َش ُل مَفٌرٍ كُي عَْل عََل َش سّرِّي عَ مٍَسنِش ِك
.نَّش 35 َش ٍع مَ وَ مَشْرِنِي تٍِق، ٍع َش ٍع َش ْمرِ مَشْرِن بَنِش، ِ مَ بَر عَ مُ دََش فِّن َش يّن ْو مَلَنِي .كُي

36 عََل َش مٍَسنِي قَتَنِش وٌ تَن نَن نَ؟ عَ مٍَسنِش وٌ تَن نَن فبَنسَن ّب؟ 37 َش مِِش ندٍ عَ َمحْشُن عَ ّ نَمِْحنم نَ عَ رَ، َش مِِش ندٍ عَ َمحْشُن
عَ عََل َ بَر عَ ِك، عَ َش ٱ َ م ّسبِّل كٌلٌن مَرِِف َش يَامَرِ .رَ 38 َش عَ مُ نَ كٌلٌن نْندِ رَ، عََل قَن مُ نَ َكنِي َ كٌلٌنم عَ َش مِِش .رَ

39 نَ كُي، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، يّنٍق ْو عََل ِشِل رَ عَ َش رَقَن وٌ .مَ وٌ نََش تْنِي ْدْش شُي فبّتٍّي قَلٍَق رَ، 40 ْكْن وٌ َش نَ رََب عَ رََب ِك مَ سّرِّي .رَ
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مَرَكٍِل
1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َ بَر وٌ رَُت عََل َش ِشبَارُ قَنِي رَ، ٱ نَشَن مٍَسنِش وٌ ّب، وٌ دَنشَنِيَِش نَشَن مَ، وٌ بِرَِش نَشَن قْْش .رَ 2 َش وٌ ُل نَ قْْش رَ عَْل

ٱ عَ مٍَسنِش وٌ ّب ِك نَّش، وٌ قَمَ ّن ِكِسدٍ نَ َسابُي .رَ َش وٌ مُ ُل نَ قْْش رَ، وٌ َش َ دَنشَنِي َ بَر قِندِ ٍق قُقَُق رَ وٌ .ّب

3 ٱ نُ َ بَر مٍَسنِي هَفِّف ِت وٌ ّب، ٱ نَشَن .ْسْت عَ تَن نَن .َي عََل َش مِِش ُسفَندِِش نََش قََش وٌن مَ يُنُبٍِي َشقَرِ ٍق رَ، عَْل عَ نُ ّسبِّش ِك
.نَّش 4 عَ نََش رَفََت فَبُرِ كُي، عَ مَن نََش كٍِل قَّش مَ عَ ِش َسشَن ندٍ، عَْل عَ نُ ّسبِّش ِك .نَّش 5 عَ نََش مِِن ٍكقَِس نُن عَِس َش َ ّشير ُق
نُن قِرِنِيٍي .مَ 6 نَ دَنِف َشنِب، عَ نََش مِِن دَنشَنِيَتْي كّمّ ُسوِل مَ تّمُي .كٍرٍن هَن َي نَ دَنشَنِيَتْي فبٍفٍب َلٌِش، ب ْكْن ندٍٍي َ بَر َ .لَاشِر 7 نَ دَنِف
َشنِب، عَ نََش مِِن يَِك مَ، عَ مَن نََش مِِن عَ َش َ ّشير بِرِن .مَ

8 عَ ْدنشْي رَ، عَ نََش مِِن ٱ قَن .مَ ٱ ُ م نُ قِندِِش عَ َش َ ّشير رَ، عَ بٌوٍرٍي ُسفَندِِش تّمُي .نَّش 9 ٱ تِدٍ ُ م نُ فٌب عَْل َ ّشير .بٌوٍرٍي َ ّشير ِشِل مُ
َ لَنم عَ َش قََل ٱ ُشن، ِ مَ بَر ٱ نُ َ بَر عََل َش دَنشَنِيَتْي َحمَ .َحشَنَكَت 10 ْكْن ٱ َ بَر قِندِ عَِس َش َ ّشير رَ عََل َش هِنّن َسابُي .رَ نَ هِنّن مُ قِندِِش
ٍق قُقَُق رَ ٱ .ّب ٱ َ بَر وَِل دَنفٍِق َ ّشير بِرِن نَ، ْكْن ٱ تَن مُ عَ .رَ عََل َش هِنّن نَن وَلِِش ٱ ّب ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ .كُي 11 َش ٱ تَن نَن نَ َكوَندِ تِِش
َب، َش ٍع تَن نَن نَ َكوَندِ تِِش َب، نَ نَن َكوَندِِش وٌ .ّب وٌ َ بَر ّف دَنشَنِيَدٍ نَ نَن .مَ

12 َش َكوَندِ َس تٍِق عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر كٍِل قَّش مَ، مُنٍق رَ ندٍٍي عَ َ قَلَم وٌ َي مَ عَ مِِش مُ َ كٍلِم قَّش مَ؟ 13 َش مِِش مُ َ كٍلِم
قَّش مَ نُ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَن مُ كٍلِِش قَّش .مَ 14 َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش مُ كٍلِِش قَّش مَ نُ، مُُش َش َكوَندِ نُن وٌ َش َ دَنشَنِي
قِندِِش ٍق قُقَُق نَن .نَ 15 نَ كُي، مُُش َ بَر قِندِ ٍسيدٍ وٍُل قَلٍّي رَ عََل ّب، ِ مَ بَر مُُش َ بَر ٍسيدٍْحشْيَ رََب عَ عََل َ بَر عَ َش مِِش ُسفَندِِش رَكٍِل قَّش
.مَ ْكْن َش نْندِ نَ عَ رَ مِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ نُ، عََل قَن مُ عَ َ رَكٍلِم .نُ 16 َش مِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ نُ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَن مُ كٍلِِش
قَّش .مَ 17 َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش مُ كٍلِِش قَّش مَ نُ، وٌ َش َ دَنشَنِي قِندِِش ٍق قُقَُق نَن نَ، وٌ َش يُنُبٍِي مَن نَ وٌ مَ، 18 عَ نُن عَِس َش
دَنشَنِيَتْي لَاشِرَشٍِي قَن َ بَر .لْي 19 َش وٌن وٌن َشِشِل َ ِتم عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ ِي دُِنحّءِفِرِ فبَنسَن نَن مَ ٍق رَ، عَ َ لِم نُ وٌن مَ ٍق َ بَر مَِكنِِكِن
دَنِف مَدِ عَدَ بِرِن .نَ

20 ْكْن ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن كٍلِِش قَّش .مَ عَ َ بَر قِندِ مِِش ِسنٍف رَ نَشَن كٍلِِش قَشَمِشٍِي َي .مَ 21 قَّش ٌت
ٌس َ دُِنح مَ عَدَ َسابُي رَ، مَرَكٍِل قَن ٌسِش مَ عَدَ ندٍ نَن َسابُي .رَ 22 مِِش بِرِن قَشَمَ بٍنَب مَ عَدَ نَن َش ٍق .رَ مِِش بِرِن مَن َ كٍلِم قَّش مَ عََل َش
مِِش ُسفَندِِش نَن مَ ٍق َسابُي .رَ 23 ْكْن َكنَكن َ كٍلِم عَ وََشِت .ّن عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِسنٍف نَن .كٍِل عَ نَ َق تّمُي نَّش، عَ َش مِشٍِي
قَن َ كٍلِم .ّن 24 عَ نَ مَنّفَي رَفبِلٍن بََب عََل مَ، عَ نَ ّف نْدٍ مَنّفَي نُن ّسنّب بِرِن نَ، َ دُِنح َ ْحنم ّن نَ .وََشِت 25 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِت
مَنّف رَ، هَن عََل َش عَ َسنِي ِت عَ يَشُي بِرِن .مَ 26 عَ يَشُي ْدنشْي عَ نَشَن عِبُتُشُنمَ، نَ قِندِِش قَّش نَن .نَ 27 عََل نَن نَ بِرِن َسِش عَ َش
يَامَرِ بُن .مَ عَ ٌت عَ قََل عَ بِرِن َسِش عَ َش يَامَرِ بُن مَ، عَ كٌلٌنِش عَ عََل نَشَن بِرِن َسِش عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش يَامَرِ بُن مَ، عََل تَن مُ
نَ نَ يَامَرِ بُن .مَ 28 عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ نَ بِرِن نَفبِلٍن عََل مَ، عَ تَن قَن قَمَ لُدٍ عََل َش يَامَرِ نَن بُن مَ، نَشَن ِسنٍف نُ َ بَر ِ يَامَر ٌس عَ
ِي .رَ عََل قَمَ يَامَرِ َبَدٍ ر نَ تّمُي ٍق بِرِن ُشن .مَ

29 َش مَرَكٍِل مُ نَ نُ، مُنٍق رَ ندٍٍي َق ٍع ُشنشَمَ ٍي ْشورَ قَشَمِشٍِي ّب؟ َش قَشَمِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ نُ، مُنٍق رَ ندٍٍي ٍع ُشنشَمَ ٍي ْشورَ ٍع
ّب؟ 30 مُنٍق رَ مُُش تَن َ بَر تِن لُدٍ ٍق شْرْشْي كُي تّمُي بِرِن؟ 31 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ نْندِ ِك مَ، لْْش ٌي لْْش ٱ نَ قَّش نَن دّ .مَ ٱ

عَ َ قَلَم وٌ تَن ّب، ٱ ّسيوَِش وٌ تَن نَشٍٍي َش ٍق رَ، ِ مَ بَر وٌ دَنشَنِيَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن مَ، نَشَن قِندِِش وٌن مَرِِف .رَ 32 مُنَقَنِي
مُندُن نَ ٱ ّب مَ عَدَ ِك مَ، َش ٱ َ بَر ُسٍب َشاّحشٍِي فٍرٍ عٍّقّس؟ َش قَشَمِشٍِي مُ َ كٍلِم قَّش مَ نُ، ٌون» َش وٌن دٍّف، وٌن َش وٌن مِن، ِ مَ بَر تَِن
وٌن قَشَمَ «.ّن

33 وٌ نََش .تَنتَن بٌوٍر ّحرّ ٌكبٍِي نَن يٍُف قَنِي َ .مَ مَسَر 34 وٌ َش ْسوّب ُسُش، وٌ َش يُنُِب ُل .نَ ندٍٍي وٌ َي مَ ٍع مُ عََل .كٌلٌن ٱ َش عَ قََل وٌ
ّب، نَ َ بَر قِندِ يَاِف رَ وٌ .ّب



كٌرِنِت ِع 16:11 212 كٌرِنِت ِع 15:35
35 ندٍ َ ْنم عَ يّّت مَشْرِندٍ، عَ نَّش، ِمِش» قَشَشٍِي َ كٍلِم دِ؟ قٍَت ْموِل مُندُن َ لُم ٍع «مَ؟ 36 َشِشلِتَرٍٍي، وٌ مُ عَ كٌلٌن َسنِس شْرِ مُ َ ْنم قِندِدٍ َسنِس

رَ، ٌق عَ قََش ِسندٍن؟ 37 َسنِس شْرِ نَشَن سِمَ بِْش، عَ نُن عَ ٌسِل نَشَن ٍتمَ، ٍع كٍرٍن مُ عَ .رَ َسنِس شْرِ تَن، عَ شْرِ فبَنسَن نَ عَ رَ، تّمُندٍ مَاٍل
ّشيَت، َش نَ مُ عَ رَ َسنِس شْرِ .فبّّت 38 عََل َسنِس شْرِ بِرِن مَ قِندِ َسنِس رَ عَْل عَ مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش َسنِس شْرِ ْموِل بِرِن عَ ٌسِل نَن َ .نَمِنِم

39 نِمٍَس قٍَت بِرِن مُ َ لُم ِك .كٍرٍن مِِش قٍَت نَ ِك .كٍرٍن ُسٍب قٍَت نَ ِك .فبّّت ْشِن قٍَت نُن يّّش قٍَت قَن نَ ٍع َشِت .مَ 40 ٍس نَشٍٍي نَ
بِْش مَ، عَ نُن ٍس فبّّت نَشٍٍي نَ ٌكوٍر مَ، ٍع تَِف .َس رَ ٍع بِرِن دَاِش ٍع فٍب ِك .ّن 41 ٌسٍف َ يَنبَم ِك نَّش، عَ نُن َكٍِك يَنبَم ِك نَّش، عَ نُن تُنبُيٍي
َ يَنبَم ِك نَّش، ٍع بِرِن كٍرٍن مُ عَ .رَ هَِل تُنبُيٍي نَ عَ رَ ٍع مُ َ يَنبَم ِك .كٍرٍن

42 قَشَمِِش رَكٍلِشٍِي َ لُم نَ ِك .ّن مِِش نَ َ دُِنح تّمُي نَّش، عَ قٍَت َ ْنم َكنَدٍ، ْكْن عَ نَ كٍِل قَّش مَ، عَ قٍَت مُ َ ْنم َكنَدٍ .ْسنْن 43 مِِش رَفَتَِش
فَبُرِ كُي تّمُي نَّش، عَ مَ بْرْ ّن، عَ ّسنّب ْحن، ْكْن عَ َ كٍلِم قَّش مَ ّسنّب نُن ّ نْر نَن .نَ 44 مِِش نَ رَفََت عَ قٍَت نَ َ دُِنح ِك نَن مَ، ْكْن عَ َ كٍلِم عَ
َ لَاشِر ِك نَن .مَ َ دُِنح قٍَت نَ نَ، َ لَاشِر قٍَت قَن .نَ

45 نَ نَن عَ تٌِش عَ ّسبِّش، مََعَد » ِسنٍف قِندِِش نِمٍَس نَن «.نَ َ مَ عَد ْدنشْي قِندِِش َشِشِل نَن نَ نَشَن مِِش .رَِكسِمَ 46 َ مَ عَد ِسنٍف قِندِِش
َ دُِنح مِِش نَن نَ، ٌكوٍر مَ دَاِش مُ عَ .رَ ٌكوٍر مَ دَاِش نَن قَمَ َ دُِنح مَ دَاِش َشنِب .رَ 47 َ مَ عَد ِسنٍف قَتَنِش َ دُِنح بّنّد قُحِ نَن .نَ َ مَ عَد قِرِن ندٍ
قَتَنِش ٌكوٍر نَن .نَ 48 َ مَدٍِي عَد مَنِيَِش وٌن بٍنَب مَ عَدَ نَن نَ، نَشَن دَاِش بّنّد .رَ مِِش نَشٍٍي َ ٍتم ٌكوٍر، ٍع َ مَ مَسَر ّن، ٍع َق ُل عَْل نَ مَ عَدَ نَشَن
كٍلِِش .ٌكوٍر 49 وٌن ٌت َ مَنِي وٌن بٍنَب مَ عَدَ رَ دُِنحَ، وٌن مَن قَمَ مَنِيَدٍ نَ مَ عَدَ نَن نَ نَشَن كٍلِِش ٌكوٍر .مَ

50 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، َ دُِنح قٍَت مُ َ ْنم عََل َش يَننَ عَرِ ْستْدٍ كّ .رَ نِمَسٍٍي قٍَت مُ َ ْنم يَننَ ِ عَر ْستْدٍ كّ .رَ ٍع قٍَت مَ بْرْ ّن، ْكْن قٍَت
بْرِْش مُ َ ْنم ٌسدٍ يَننَ .عَرِ 51 ٱ َش فُندٌ قََل وٌ .ّب وٌن بِرِن مُ قَشَمَ، ْكْن وٌن بِرِن َ مَ مَسَر ّن 52 مَقُرٍن مَقُرٍن َ سَر ْدنشْي شُي .مَ نَ َ سَر نَ ٍق،
قَشَمِشٍِي َ كٍلِم ّن قَّش مَ قٍَت نّينٍّي َ ر ٍع مَ نَشٍٍي مُ مَ بْرْ .ْسنْن وٌن قَمَ ّن .مَسَرَدٍ 53 نَشَن لَن عَ َش بْرْ، نَ مُ مَ بْرْ .ْسنْن نَشَن لَن عَ َش قََش، نَ مُ
قَشَمَ .ْسنْن

54 قٍَت بْرِْش نَ قِندِ قٍَت ٍ بْرْتَر رَ، قٍَت قَشَِش نَ قِندِ قٍَت قَشَتَرٍ رَ، ِي ّسبِّل قَمَ َكمَلِدٍ نَ تّمُي ّن؛
ٌو» َ بَر ُشننَكٍِل ْسْت قَّش .مَ
55 قَّش َش ُشننَكٍِل نَ مِندٍن؟
قَّش َش تْورّ نَ «مِندٍن؟
56 يُنُِب قِندِِش تْورّ نَن نَ نَشَن َ بَر مِِش .قََش ِ يَامَر قِندِِش يُنُِب َش ّسنّب نَن .نَ 57 عََل تَنُت، نَشَن َ بَر وٌن ُشن نَكٍِل وٌن مَرِِف عَِس عََل
َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ 58 نَ كُي، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش َ دَنشَنِي َش .َسبَِت وٌ نََش عَ ُل َ ِمَنِي ل َش َب وٌ ِي .رَ وٌ َش وَكِِل مَرِِف ّب تّمُي
بِرِن، ِ مَ بَر وٌ عَ كٌلٌن عَ وٌ نَشَن َ نَبَم عَ ّب ٍق قُقَُق َش مُ عَ .رَ

16
ثُْل َش ُحنفُي

1 وٌ َش ْكبِرِ مَلَن ّسنِيّنتْيٍي ّب، عَْل ٱ فَلَِت بِْش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي يَمَرِِش ِك .نَّش َكنَكن2 َش ْكبِرِ ندٍ َس عَ َشِت مَ عَ هَرٍِف بّرّ َ ر َسندٍ لْشْي
بِرِن، عَلٌَك ْكبِرِ َش ّف مَلَندٍ ٍينُن ب ٱ َق .تّمُي 3 ٱ نَ َق، ٱ بَتَاّش سٌمَ مِشٍِي ِي رَ وٌ نَشٍٍي مَ ُسفَندِ ْكبِرِ َشنِنٍق رَ .َسلَمُ دَرِ 4 َش عَ َ لَنم ٱ قَن َش
ِسَف، مُُش بِرِن نَ عَ .رَ

5 ٱ نَ دَنِف مٍَسدٌن بِْش رَ، عَْل ٱ َ مَ و عَ ْشن مَ ِك نَّش، ٱ َ قَم ّن وٌ ٍ .يِر 6 تّمُندٍ ٱ َسشَنِي رََب وٌ ْشنِي، َش نَ مُ عَ رَ ٱ ّحّم رَدَنِف نَا، عَلٌَك
وٌ َش ْن ٱ مَلِدٍ ٱ َ م ِيَاِس ب .كُي 7 َش عََل تِن، ٱ ُ م مَ قِندِ دَنفِمِِش تُن .نَ عَ ْشِل ٱ َ م ٱ َش ُل وٌ ٍ يِر .دٌندٌرٌنِت 8 ْكْن ٱ َش ُل ٍب عٍّقّس هَن
ّش َشّب َسِل َش َب عَ رَ، 9 ِ مَ بَر ٱ َ م وَِل نَ ْسونّيٍَق، هَِل ٱ يَشُيٍي ٌت وُيَِش ٱ .ّب

10 َش تِمٌٍت َق وٌ يِرٍ، وٌ عَ ّسّن رَ عَلٌَك عَ نََش َق فَاُش وٌ َي رَ، ِ مَ بَر عَ َ وَلِم مَرِِف نَن ّب عَْل ٱ .تَن 11 مِِش ٌي نََش ٌي عَ .مَ وٌ َش عَ
مَِل عَ َش ِيَاِس ب كُي عَلٌَك عَ َش ٱ ِل ْبحَّس .كُي ٱ تَن نُن ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي نَ عَ .مَمٍّق
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12 وٌ َش عَ كٌلٌن ٱ َ بَر وٌن نفَشَكٍرٍنِي عَثٌلٌِس كَرََشن عَ َش ِسَف وٌ ٍ يِر عَ نُن دَنشَنِيَتْي .ندٍٍي عَ ِسنٍف عَ مُ نُ تِنِش، ْكْن يَْكِس عَ َ بَر نَّت

تٌنٌف عَ َش ِسَف عَ نَ قّيرّ ْسْت تّمُي .نَّش
13 وٌ َش وٌ يّّت مٌَت، وٌ َش وٌ َش َ دَنشَنِي َسبَِت، رَ وٌ َش ِمَنِيَ، ل وٌ َش وٌ ّسنّب .ٌس 14 وٌ َش ٍق بِرِن نََب َ َشنُنتٍي .رَ 15 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َش

ِس مَرَ ندٍ َس نَ ُشن .مَ وٌ عَ كٌلٌن عَ ِستٍقََن َش دٍنبَيَ نَن ِسنٍف َ دَنشَنِي عَكَِي بِْش .مَ ٍع َ بَر وَِل ّسنِيّنتْيٍي ّب ِك قَنِي .رَ 16 وٌ َش ُل نَ مِِش
ْموِل َش يَامَرِ بُن مَ، عَ نُن مِِش نَشَن بِرِن عََل َش وَِل َ .رَبَم

17 ٱ َ بَر حّلِّشن ِستٍقََن، قٌرٌتُنَُت، نُن عَشَيِكُُس قٍَق رَ، ِ مَ بَر ٍع َ بَر ٱ مَِل وٌ .َشنِب 18 ٍع َ بَر َ ِمَنِي ل ِق وٌن بِرِن .مَ وٌ َش نَ كٌلٌن ٍع .ّب
19 دَنشَنِيَتْي َحمَ نَشٍٍي نَ عَِس بِْش مَ ٍع َ بَر وٌ .ّشيُب عَكَِل، ِ ِسَل، ثِر نُن دَنشَنِيَتْي َحمَ نَشَن ٍع َ مَلَنم ٍع ْشنِي، ٍع قَن َ بَر وٌ ّشيُب مَرِِف ِشِل

.رَ 20 نفَشَكٍرٍنِي نَشٍٍي نَ ٍب، ٍع بِرِن وٌ .ّشيُب وٌ َش وٌ ٍ بٌر ّشيُب دَنشَنِيَتْيٍي َش َ َشنُنتٍي .كُي
21 ٱ تَن ثُْل َ بَر ِي ّشيبُي ّسّب ٱ يّّت بّلّّش َ .ر 22 َحشَنَكّت َش ُل مِِش ّب نَشَن مُ مَرِِف َ .َشنُم وٌن مَرِِف َش .َق 23 مَرِِف عَِس َش

هِنّن وٌ .رَ 24 ٱ َ بَر وٌ َشُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس ِشِل .رَ .عَمَِن
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عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
كٌرِنِت دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش عَننَِب ثُْل َش بَتَاّش قِرِن ندٍ نَن نَ دَنشَنِيَتْي َحمَ ّب، نَشَن نُ نَ كٌرِنِت تَا كُي فِرِّك بِْش .مَ عَ نُ َ بَر َكوَندِ ِت نَا عَ َش

ِيَاِس ب قِرِن ندٍ .كُي مِِش فبٍفٍب نََش َ دَنشَنِي عَِس مَ، ْكْن ٍع ّحرّ ِك مُ نُ فِّش .قَندٍ ندٍٍي مُ نُ لَنِش ٍع بٌوٍرٍي مَ، ندٍٍي نُ ٍق حَاشٍِي َ رَبَم فِنٍّي
رَ، ندٍٍي نُ مَ وَ ٍع يّّت عِفبٌٍق دَنشَنِيَتْي بٌوٍرٍي َي .مَ نَ بِرِن قِندِِش يَاِف نَن نَ دِينّلٍَي .تَِف نَ نَن عَ تٌِش عَننَِب ثُْل نََش عَ َش بَتَاّش ِسنٍف
ّسّب ٍع .مَ

كٌرِنتِكٍَي ٌت نَ بَتَاّش ِسنٍف شَرَن، ندٍٍي نََش عَننَِب ثُْل شُي ُسُش، ٍع َق فبِلٍن يُنُبٍِي قْْش .رَ ندٍٍي مُ تِن نَ .رَ ٍع نََش قِندِ ثُْل يَشُيٍي رَ، ٍع
ٍق بِرِن نََب عَ ِشِل َكنٍَق .رَ ٍع نََش ٍع يّّت قِندِ َ ّشير قِسَمَنتٍٍي رَ، ْكْن يّّت عِفبٌي نَن تُن نُ ٍع .رَ نَ كُي، عَننَِب ثُْل نََش عَ َش بَتَاّش قِرِن ندٍ
ّسّب كٌرِنِت دَنشَنِيَتْي َحمَ .مَ

ِي بَتَاّش عَ مٍَسنِش ّن عَ عَننَِب ثُْل نَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش َ ّشير .رَ عَ نََش ٍق فبٍفٍب مٍَسن دَنشَنِيَتْيٍي ّب، عَلٌَك نَ
وٍُل قَلٍّي نََش ٍع مَدَُش عَ قَلٍَق رَ ٍع نََش ٍع تُِل مَِت ثُْل رَ .ْسنْن

بٍَق نَ رَ، ِي بَتَاّش ِس مَرَ قَنِي قِمَ كٌرِنتِكٍَي مَ وَِل ندٍٍي َش ٍق رَ ٍع نُ َ بَر نَشَن قْْل َسلَمُكٍَي دَرِ .ّب دَنشَنِيَتْي ندٍٍي نُ نَ تْورّ كُي كَامّ َش ٍق
رَ َيَِل عِسِر بِْش .مَ نَ كُي، دَنشَنِيَتْي َحمَ نَشٍٍي نُ نَ يِرٍ فبّتٍّي، ٍع نََش ْكبِرِ مَلَن ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي مَلٍِق .رَ كٌرِنتِكٍَي ِسنٍف نَن نَ قْْل، ْكْن ثُْل ٍع سِمَ رَ
ِي بَتَاّش رَ ٍع َش نَ وَِل .رَْحن

ِي بَتَاّش قِندِِش َابُي كِت نَن نَ نَشَن سّرِّي قَنِي َ مٍَسنم ٌت دَنشَنِيَتْيٍي .ّب عَ َ لَنم وٌن َش وٌن تُِل مَِت عََل َش ّشيرٍَي رَ نَشٍٍي نْندِ َ .مٍَسنم َش عَ
َس ِل مِِش ندٍ َق عَ قََل عَ عََل َش مِِش نَ عَ رَ، ْكْن عَ َش مٍَسنِي مُ لَنِش عَِس َش ّشيرٍَي َش مٍَسنِي ِسنٍفٍي مَ، عَ مُ َ لَنم مِِش َش َ بِر نَ
َكنِي قْْش .رَ عََل َش وٌن نَتَنَف نَ َسابُي حَاِش ْموِل .مَ عَ مَن َ لَنم وٌن َش ٍق بِرِن نََب دَنشَنِيَتْي بٌوٍرٍي مَلٍِق رَ ٍع َش تْورّ .كُي عََل َش َ َشنُنتٍي
ْموِل َش ُل وٌن ّ ْبح .كُي

عََل َش وٌن مَِل عَلٌَك وٌن َش ُل عَ .وَْشنِك .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
كٌرِنِت دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

دَنشَنِيَتْي َش َ ِمَنِي ل
1 ٱ تَن ثُْل، عََل َ بَر تِن نَشَن َش قِندِ عَ َش َ ّشير رَ، ٱ نُن ٱ نفَشَكٍرٍنِي تِمٌٍت، مُُش َ بَر وٌ ّشيُب، وٌ تَن عََل َش دَنشَنِيَتْي نَشٍٍي نَ كٌرِنِت، عَ نُن

ّسنِيّنتْي بِرِن نَشٍٍي نَ .عَكَِي 2 وٌن بََب عََل نُن وٌن مَرِِف، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس، ٍع َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ
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3 تَنتُي نَ عََل ّب، نَشَن قِندِِش وٌن مَرِِف عَِس بََب رَ، عَ َش مِِش .ُسفَندِِش بََب ِكنِِكنِنٍت نَ عَ رَ، نَشَن مِشٍِي َ ِمَنِيَم رَل ٍع َش ٍق بِرِن .كُي

4 عََل وٌن َ نَلِمَنِيَم وٌن مَ تْورّ كُي، عَلٌَك وٌن قَن َش ْن مِِش تْوْر فبّتٍّي ِمَنِيَدٍ رَل نَ .ِك 5 وٌن مَ تْورّ ُشن مَسَمَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق رَ ِك
نَّش، وٌن مَ َ ِمَنِي ل قَن ُشن مَسَمَ عَ َسابُي رَ نَ ِك .ّن

6 مُُش نَ تْوْرٍق عَلٌَك وٌ تَن َش َ ِمَنِي ل نُن ِكِس .ْسْت مُُش َش َ ِمَنِي ل عَ َ نِيَم ّن وٌ قَن َش َ ِمَنِي ل ْسْت عَلٌَك وٌ قَن َش ْن وٌ َش تْورّ َ .ر وٌن بِرِن
نَ تْوْرٍق ِك .كٍرٍن 7 مُُش عَ كٌلٌن عَ قَنِي رَ وٌ َش َ دَنشَنِي َ ْسونّيَم ّن، ِ مَ بَر وٌ َ ِمَنِي ل َ ْستْم وٌ َش تْورّ نَن .كُي

8 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش مَ وَ وٌ َش عَ كٌلٌن مُُش َحشَنَكّت نَشَن ْسْت .عَِس عَ نُ فٌب دَنِف مُُش ّسنّب رَ، مُُش َق عَ َمحْشُن مُُش نَ قَشٍَق
.ّن 9 نَ َمحْشُنِي َ بَر ُل مُُش ُشنِي عَلٌَك مُُش نََش مُُش َشِشِل ِت مُُش يّّت رَ، مُُش َش مُُش َشِشِل ِت عََل نَن نَ نَشَن قَشَمِشٍِي َ .رَكٍلِم 10 عَ
تَن نَن فبَنسَن مُُش رَتَنفَِش نَ قَّش حَاِش .مَ عَ مَن قَمَ نَ َبَدٍ ر مُُش .ّب مُُش َ بَر َل عَ رَ عَ مَن قَمَ ّن مُُش .رَتَنفَدٍ 11 وٌ قَن َ ْنم مُُش مَلِدٍ
نَ كُي وٌ َش عََل مَشَندِ .رَ مِِش فبٍفٍب نَ عََل مَشَندِ مُُش ّب، مِِش فبٍفٍب قَمَ ّن عََل تَنتُدٍ عَ َش هِنّن َش ٍق رَ عَ نَشَن قِمَ مُُش .مَ

12 مُُش ّسيوَِش ِي نَن .مَ مُُش عَ كٌلٌن مُُش ّ ْبح كُي عَ مُُش َ بَر ّحرّ َ دُِنح كُي وٌ َي مَ ّسنِيّنِي نُن ّ ْبح قِيّش كُي، نَشَن قَتَنِش عََل .رَ مُُش
ّحرِّش نَ ِك ّن وٌ َي مَ دَنفٍِق ٍ يِر بِرِن .نَ نَ ّحرّ ْموِل مُ كٍلِِش مَدِ عَدَ َش لْننِ َش .مَ عَ كٍلِِش عََل َش هِنّن نَن .مَ 13 مُُش مُ ٍسٍس ّسّب وٌ مَ
وٌ مُ َ ْنم نَشَن تٌدٍ نُن عَ كٌلٌندٍ عَ قِيّش .رَ عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش قَهَامُي َش َكمَِل نَ َش ٍق .رَ 14 وٌ َحن َ بَر ندٍ كٌلٌن، ْكْن وٌ َش قَهَامُي قَمَ ّن َكمَلِدٍ عَ
كٌلٌنٍق رَ عَ وٌن بِرِن بِنّي َ ْستْم ّن وٌن مَرِِف عَِس َق تّمُي وٌن ٍ بٌر َش ٍق .رَ

15 ٱ ٌت نَ كٌلٌن، ٱ نََش وَ ِسفٍَق وٌ ٍ يِر عَلٌَك وٌ مَن َش هِنّن .ْسْت 16 ٱ نََش وَ دَنفٍِق وٌ ٍ يِر ٱ َ ِسفَم مٍَسدٌن تّمُي نَّش، ٱ مَن َش دَنِف وٌ ٍ يِر ٱ

َ كٍلِم مٍَسدٌن تّمُي .نَّش نَ ِك وٌ َ ْنم ٱ مَلِدٍ ٱ َ م ِيَاِس ب كُي ِسفٍَق رَ .يُدََي 17 وٌ ْحْش عَ مَ نَّت تٌنفٌِش نَ عَ رَ مَدِ عَدَ ِك مَ، نَشَن يّن ْو قِرِن قَلَمَ؟
18 ٱ َ بَر عَ قََل وٌ ّب عََل تِنِشنِش ِشِل رَ، ٱ ُ م وٍُل َ قَلَم ٱ َ م مٍَسنِي .كُي 19 عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس، نَشَن قِندِِش عََل َش دِ رَ، مُُش نَشَن
مٍَسنِش وٌ ّب، عَ قَن مُ عَ يّّت .مَ مَتَندِ ٱ تَن، ِسلَِس، نُن تِمٌٍت، مُُش نَشَن َكوَندِِش وٌ ّب، نَ بِرِن قِندِِش نْندِ نَن .نَ

20 عََل قَمَ عَ َش لَايِدِ بِرِن نََكمَلِدٍ عَِس َسابُي .رَ نَ نَن عَ رَ وٌن «َعِمَن» َ رَتِنم عَِس ِشِل رَ عََل َش نْرّ َش ٍق .رَ 21 عََل نَن وٌن بِرِن مَ
َ دَنشَنِي َسبَتِِش رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ عَ َ بَر وٌن ُسفَندِ، 22 عَ َق عَ َش تْنشُمَ َس وٌن مَ، نَشَن عَ مٍَسنِش عَ وٌن قِندِِش عَ فٍب نَن
.نَ عَ َ بَر عَ يّّت َشِشِل ٌس رَ وٌن ّ ْبح ِع نَشَن عَ َ مٍَسنم عَ قَمَ ّن وٌن كٍِد يَننَ عَرِ .رَ

23 عََل نَ ٱ ٍسيدٍ .رَ ٱ ُ م فبِلٍنِش كٌرِنِت، عَلٌَك عَ نََش قِندِ تْورّ َ ر وٌ .ّب 24 مُُش مُ مَ وَ دَنشَنِيَتْيٍي يَمَرٍِق، ْكْن مُُش مَ وَ َكقٍُق ّن وٌ مَ عَلٌَك وٌ
َش َ ّسيو ِ مَ بَر وٌ َسبَتِِش َ دَنشَنِي .كُي

2
ثُْل َش ِيَاسٍِي ب

1 نَ كُي، ٱ نُ َ بَر نَّت تٌنٌف عَ مُ َ لَنم ٱ َش ِسَف وٌ ٍ يِر ُسننُنِي .كُي 2 َش ٱ َ بَر وٌ تَن تْوْر، ندٍ َ ْنم ٱ نَّسيوَدٍ ْسنْن؟ ٱ وٌ تَن نَشٍٍي َ ُسننُنِش، ر وٌ تَن نَن
َق َ ْنم نَ رَ؟ 3 ٱ نُ َ بَر نَ بَتَاّش ّسّب عَلٌَك وٌ ّحرّ ِك، ٱ نَشَن َ لِم وٌ ِي رَ، عَ نََش قِندِ ُسننُنِي رَ ٱ .ّب عَ َ لَنم وٌ َش قِندِ ّسيوّ نَن نَ ٱ .ّب ٱ عَ كٌلٌن
نَشَن نَ قِندِ ّسيوّ رَ ٱ ّب، عَ مَ قِندِ ّن ّسيوّ رَ وٌ قَن .ّب 4 ٱ ٌت نَ بَتَاّش ّسّب وٌ مَ، ٱ ّ ْبح نُ ٱ تْوْرِش، ٱ يٍَي نُ َ .مِنِم ٱ ُ م نَ ّسبِّش ّش عَلٌَك ٱ َش
وٌ .تْوْر ٱ عَ ّسبِّش ّن عَلٌَك وٌ َش عَ كٌلٌن ٱ وٌ َشنُِش ّن .يَِت

5 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش نَشَن قِندِِش ِي تْورّ َسابُي رَ، عَ مُ ٱ تَن َش .تْوْرِش عَ وٌ تَن نَن تْوْرِش، َش نَ مُ عَ رَ عَ َ بَر ندٍٍي تْوْر وٌ َي .مَ
6 مِِش فبٍفٍب وٌ َي مَ ٍع َحن َ بَر نَ َكنِي .َحشَنَكَت نَ َ بَر .َسّك وَ 7 وٌ دِّح عَ مَ، وٌ َش عَ ِمَنِيَ، رَل عَلٌَك نَ تْورّ نََش فٌب ّي، عَ َق ْن عَ .رَ 8 وٌ
نَشَن نَبَمَ، وٌ َش َ َشنُنتٍي مٍَسن عَ .ّب

9 ٱ َ بَر نَ بَتَاّش ّسّب وٌ مَ، عَلٌَك ٱ َش عَ كٌلٌن َش وٌ َ تِنم ٱ َ م يَامَرِ بِرِن .ُسشُدٍ 10 َش وٌ َ بَر دِّح مِِش ندٍ مَ، ٱ قَن َ بَر دِّح نَ َكنِي .مَ َش ٍق
ندٍ َ بَر ُل وٌ تَِف، ٱ َ بَر دِّح نَ بِرِن مَ وٌ َش ٍق رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َي شْرِ 11 عَلٌَك ٍسنتَّن نََش ْن وٌن .نَ وٌن َ بَر عَ وَِل ِك .كٌلٌن
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12 ٱ ٌت ِسَف ٌيَِس تِر عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندِدٍ، ٱ نََش عَ ٌت مَرِِف نُ َ بَر َ ْسونّي رََب ٱ .ّب 13 ْكْن ٱ ّ ْبح ُ م نُ َسِش،

ِ مَ بَر ٱ ُ م ٱ نفَشَكٍرٍنِي تٌِت لِِش .نَا نَ نَن عَ تٌِش ٱ نََش ُحنُف َ َبِر ر ٍع مَ، ٱ َق ِسَف .مٍَسدٌن
14 تَنتُي نَ عََل ّب، نَشَن وٌن ُشن َ نَكٍلِم عَ َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ عَِس كٌلٌنٍق قَن عَْل لَبُنّد شِرِ .قَنِي عََل وٌن تَن نَن ّشيِش عَلٌَك ٍ يِر

بِرِن َش رَكٌلٌن نَ مٍَسنِي .رَ 15 وٌن لُِش ّن عَْل لَبُنّد شِرِ قَنِي عََل نَشَن َ نَيٍنٍسنم ِكِس مِشٍِي نُن ِكِستَرٍٍي .تَِف 16 وٌن قِندِِش مِِش شِرِ حَاِش نَن
نَ ِكِستَرٍٍي ّب نَشٍٍي نَ َ يَهَننَم َ كِر ْشن .مَ وٌن قِندِِش مِِش شِرِ ّ ْحشُنم نَن نَ ِكِس مِشٍِي ّب نَشٍٍي نَ يَننَ عَرِ َ كِر ْشن .مَ ْكْن مَدِ عَدَ مُندُن َ ْنم
نَ وَِل ْموِل َبَدٍ؟ ر 17 مُُش تَن مُ عََل َش مٍَسنِي َ مٍَسنم ْكبِرِ َش ٍق رَ عَْل َكوَندِِت .ندٍٍي مُُش َكوَندِ َ ِتم ّ ْبح قِيّش نَن نَ عََل َي شْرِ نَشَن مُُش
.ّشيِش مُُش نَ َ رَبَم عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن َسابُي .رَ

3
عََل َش وَلـِكٍّي

1 عَ َ لَنم مُُش مَن َش مُُش يّّت ُشنمَقََل؟ .عَدٍ مُُش هَِي نَ بَتَاشٍّي نَن مَ نَشٍٍي مُُش َ ُشنمَقَلَم وٌ ّب؟ .عَدٍ مُُش هَِي نَ وٌ َش بَتَاشٍّي نَن مَ نَشٍٍي
مُُش َ ُشنمَقَلَم مِِش فبّتٍّي ّب؟ .عَدٍ 2 وٌ نَشَن َ نَبَم وٌ َش دُِنحّءِفِرِ كُي عَ لُِش ّن عَْل بَتَاّش نَشَن مُُش َ ُشنمَقَلَم مِِش بِرِن .ّب نَ مٍَسنِي رَفَتَِش مُُش
ّ ْبح كُي، عَْل مٍَسنِي ّسبِّش بَتَاّش كُي ِك نَّش عَلٌَك مِِش بِرِن َش عَ .كٌلٌن 3 وٌ تَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش بَتَاّش نَن .نَ مُُش َش
وَِل َ بَر عَ َ نِي نَ بَتَاّش َش ّسّب وٌ ّ ْبح .مَ عَ مُ ّسبِّش دُّب َش رَ، عَ ّسبِّش عََل َشِشِل نَن نَ، نَشَن نَ .نَ عَ مُ ّسبِّش فّّم وَلَّش َش مَ، عَ
ّسبِّش وٌ ّ ْبح نَن .مَ

4 َ لَنلَنتٍي نَ مُُش ّب عََل َي ِع، عَ َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ 5 وٌن مُ قََت قٍٍق رَ وٌن يّّت ّسنّب .رَ وٌن مَ قَّت قَتَنِش عََل نَن .نَ 6 عََل
نَن عَ نِيَِش وٌن َش ْن عَ َش َساّت نّيّن .َكوَندِدٍ نَ َساّت مُ قَتَنِش عََل َش يَامَرٍِي َش رَ نَشٍٍي .ّسبِّش عَ قَتَنِش عََل َشِشِل نَن نَ، نَشَن مِِش
.رَِكسِمَ عََل َش يَامَرِ ّسبّشٍِي مُ مِِش .رَِكسِمَ

7 عََل َش يَامَرٍِي ٌت ّسّب فّّم وَلَشٍّي مَ، عَننَِب مُنَس يَتَِف نََش نْرْ هَن يِلـَكٍَي َ عِسِر مُ ْن ٍع َي تِدٍ عَ .رَ هَِل نَ يَامَرٍِي ٌت َق قِندِِش قَّش
نَن نَ مِشٍِي ّب، ٍع َش نْرّ نُ .فٌب ْكْن ندٍ نُ َ لُم َب رَ نَ نْرّ َ .ر 8 عََل َشِشِل نَشَن نَبَِش، نَ وَِل مَ نْرْ دَنفٍِق نَ نْرّ ِسنٍف رَ نَشَن قَتَنِش نَ يَامَرِ
ّسبّشٍِي .رَ 9 نَ يَامَرٍِي ّسبِّش فّّم وَلَشٍّي نَن مَ، نَشٍٍي نُ نْرِْش، ْكْن ٍع قِندِ قَّش نَن نَ مِشٍِي .ّب عََل َشِشِل نَشَن نَبَِش، نَشَن عَ َ نِيَم مِشٍِي َش
تِنِشنِي ْسْت، نَ نْرّ فٌب نَ نْرّ ِسنٍف .ّب 10 نَشَن ِسنٍف نُ نْرِْش، عَ َش نْرّ َ بَر ْحن نْرّ قِسَمَنٍت ّسيِت .مَ 11 نَ ٍق ِسنٍف نُ نْرِْش، ْكْن عَ مُ
.ُب عََل َشِشِل نَشَن نَبَِش، نَ َ بُم ّن .عَبَدَن نَ نْرّ فٌب نَ نْرّ ِسنٍف ّب !ثٌن

12 وٌن ٌت وٌن َشِشِل تِِش نَ رَ، وٌن َ بَر َ ِمَنِي ل ْسْت عَ قَنِي .رَ 13 وٌن مُ لُِش عَْل عَننَِب مُنَس نَشَن عَ يَتَِف مٌَكٌت مَقٍلٍنِي رَ عَلٌَك يِلـَكٍَي َ عِسِر
نََش ٍع َي ِت نَ نْرّ رَ، نَشَن نُ َ لُم َب .رَ 14 ْكْن ٍع َشِشِل .شْرْْش هَن ٌت ٍع مُ ٍق قَهَامُمَ عَ قَنِي رَ، ٍع َساّت قٌرِ َ شَرَنم تّمُي .نَّش عَ لُِش ّن
عَْل نَ مَقٍلٍنِي، نَشَن نُ عَننَِب مُنَس يَتَِف مٌَكتٌِش، عَ مَن نَ ٍع يَتَِف مَ، ٍع مُ قٍٍق َ .عِفبّم نَ قَهَامُتَرٍَح مُ َ ْنم بَدٍ، ٌق مِِش نَ َل عََل َش مِِش
ُسفَندِِش .رَ 15 هَن ٌت ٍع لُِش عَْل نَ مَقٍلٍنِي نَ ٍع يَتَِف مٌَكتٌٍق، ٍع مُ قَهَامُي ْسْت ٍع ّ ْبح كُي، ٍع تَوٍُرَت مُنَس َ شَرَنم تّمُي .نَّش

16 ْكْن مِِش نَ عَ َي رَقِندِ مَرِِف مَ، نَ لُِش ّن عَْل نَ مَقٍلٍنِي َ بَر َب نَ َكنِي يَتَِف مَ، عَ َق قَهَامُي .ْسْت 17 وٌن مَرِِف قِندِِش عََل َشِشِل
ّسنِيّنِش نَن .نَ مَرِِف َشِشِل نَن شْرَّي قِمَ مِِش .مَ 18 َش نَ مَقٍلٍنِي بَِش وٌن يَتَِف مَ، مَرِِف َش نْرّ نَشَن َ يَنبَم وٌن مَ، وٌن قَمَ ّن نَ نْرّ مٍَسندٍ
مِِش فبّتٍّي .ّب وٌن مَرِِف َشِشِل وٌن َ مَ مَسَر ّن عَ مِسَاِل رَ، وٌن مَ نْرّ ُشن نُ .مََس

4
َكوَندَِل وَِل ِك

1 عََل ٌت عَ َش وَِل ٌسِش مُُش ِي رَ عَ َش هِنّن َسابُي رَ، َ ِمَنِي ل ُ م َ بَم مُُش ِي .رَ 2 مُُش وَِل ِك مُ نْشُنِش، يَاِف ٌي مُ نَ عَ .كُي مُُش
مُ مِِش مَدَشُمَ، مُُش مُ عََل َش مٍَسنِي .مَ مَقِندِ مُُش نْندِ نَن َ مٍَسنم مِِش بِرِن ّب، عَلٌَك ٍع َش َل مُُش رَ عََل َي .ِع 3 مُُش َش ِشبَارُ قَنِي
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قِيّش مِِش بِرِن ّب، ٌق ِكِستَرٍٍي، 4 ِ مَ بَر ٍع مُ .دَنشَنِيَِش ِي وََشِت مِشٍِي مَرِِف َ بَر عَ رَفِرِ ٍع َشِشِل نََش قَهَامُي ْسْت ِشبَارُ قَنِي مَ عََل َش مِِش
ُسفَندِِش نْرِْش َش ٍق رَ، نَشَن قِندِِش عََل مِسَاِل .رَ

5 مُُش مُ مُُش يّّت َكن َش ٍق َش .مَ َكوَندِ مُُش َش َكوَندِ عَ َ مٍَسنم ّن عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن قِندِِش مُُش مَرِِف رَ، عَ نُن
مُُش قَن قِندِِش وٌ َش ٌكنيٍِي نَن نَ عَِس َش ٍق .رَ 6 عََل نَشَن عَ مٍَسنِش، َنِءيَلَنِي» َش يَنَب ِم دِ «كُي، عَ تَن َ بَر عَ َش نْرّ مٍَسن مُُش ّب
عَ َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ 7 ْكْن نَ نْرّ هَفِّف َسِش مُُش ّ ْبح مَ، ّ ْبح نَشَن ّسنّب شُرُن عَْل ّقحّ، عَلٌَك مِشٍِي َش عَ كٌلٌن نَ ّسنّب ُشنفٍب
قَتَنِش عََل نَن نَ، عَ مُ قَتَنِش مُُش تَن َش .رَ

8 ْكنتْقِِل َ بَر مُُش ّشتّن، ْكْن مُُش مُ .بُتُشُنِش عَ َ بَر مُُش َشِشِل عُِق، ْكْن َ ِمَنِي ل ُ م بَِش مُُش ِي .رَ 9 مُُش َ بَر َحشَنَكّت ْسْت، ْكْن عََل
مُ مُُش َبٌلٌِش .ر ٍق شْرْشْي َ بَر مُُش َبِرَ، ر ْكْن عَ مُ نِْش مُُش .رَ 10 مُُش َش تْورّ مُُش َش دُِنحّءِفِرِ كُي، عَ مَنِيَِش عَِس فٍب نَن نَ نَشَن قََش
وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ مُُش نَ تْورّ ْستِْش ّن عَلٌَك مُُش َش عَِس َش ُشننَكٍِل قَن مٍَسن مُُش َش دُِنحّءِفِرِ .كُي 11 مُُش نَ تْوْرٍق عَِس َش ٍق نَن
نَ مُُش َش دُِنحّءِفِرِ كُي، عَلٌَك عَِس َش ُشننَكٍِل قَن َش مَّكنّن مُُش َش ِسمََي .كُي

12 نَ نَن نَ ِك مُُش نَ سَيَ َ كِر نَن ْشن مَ، عَلٌَك وٌ تَن َش ِكِس .ْسْت 13 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، ٱ» ٌت دَنشَنِيَ، نَ نَن عَ ٌت ٱ نََش يّن «.ْو
مُُش قَن ٌت دَنشَنِيَِش، مُُش يّنِش ْو نَ نَن .مَ 14 مُُش نَ رَبَِش ّن، ِ مَ بَر مُُش َ بَر عَ كٌلٌن نَشَن مَرِِف عَِس رَكٍلِِش قَّش مَ، عَ قَمَ ّن مُُش
قَن نَكٍلِدٍ قَّش مَ عَِس َش ٍق رَ، عَ وٌن بِرِن َشنِن عَ ٍ .يِر 15 مُُش تِنِش نَ تْورّ بِرِن نَ وٌ َش ٍق .رَ مُُش مَ تْوْر ّن عَلٌَك مِِش فبٍفٍب َش عََل
َش هِنّن كٌلٌن، ٍع َق تَنتُي نُن مَتْشْي ِسَف رَ عَ .مَ

16 نَ كُي، َ ِمَنِي ل ُ م َ بَم مُُش ِي .رَ هَِل مُُش قٍَت ٌت نَ َكنٍَق، مُُش ّ ْبح نَ قَنٍق لْْش ٌي لْْش، 17 ِ مَ بَر مُُش َش تْورّ ُشنشُرِ نَشَن مُ بُمَ، عَ نَ
ُشننَكٍِل ُشنفٍب مِنٍِق رَ مُُش ّب، ُشننَكٍِل نَشَن مَنِيّ مُ نَ، نَشَن مُ َ ْحنم .عَبَدَن 18 مُُش َشِشِل مُ تِِش ٍق تٌِش َش .رَ مُُش َشِشِل تِِش ٍق نَن
نَ نَشَن مُ َ .تٌم ٍق تٌِش مُ بُمَ، ْكْن ٍق نَشَن مُ َ تٌم نَ تَن َ بُم ّن .عَبَدَن

5
يَننَ ِ عَر َ كِر

1 وٌن عَ كٌلٌن، وٌن قٍَت لُِش ّن عَْل بٍَف، وٌن نِي َسبَتِِش .دّننَّش نَ بٍَف نَ َكَن، وٌن بَنِش فبّّت َ ْستْم ّن يَننَ، عَرِ وٌن َ لُم دّننَّش .عَبَدَن
عََل نَن نَ بَنِش يَءِلَنِش وٌن ّب، مَدِ عَدَ مُ نَشَن .تِِش 2 وٌن وَ شُي َ مِنِم ِي بٍَف كُي، ِ مَ بَر وٌن َسبَتِدٍ نَشَن نَ ٌكوٍر، نَ ْشِل نَ وٌن مَ، تَا قَنِي نَشَن
نَ يَننَ .عَرِ 3 نَ بَنِش نّيّن مِسَالِِش َ دٌنم نَن .نَ وٌن مَ وَ َ دٌنم نّيّن رَفٌرٌٍق وٌن مَ، عَلٌَك وٌن نََش ُل وٌن مَفٍِل .رَ 4 دَنِم وٌن نَ ِي بٍَف كُي، وٌن وَ
شُي مِنِمَ، رَ ِ مَ بَر وٌن مُ مَ وَ َ دٌنم َش َب وٌن .مَ وٌن مَ وَ ّن َ دٌنم نّيّن َش ٌ رَفٌر وٌن مَ، عَلٌَك ِكِس َش ْن قَّش .رَ 5 عََل وٌن دَاِش نَ ِكِس نَن مَ
ٍق .رَ عَ َ بَر عَ يّّت َشِشِل ٌ رَفٌر وٌن مَ نَشَن عَ َ مٍَسنم عَ قَمَ ّن وٌن كٍِد يَننَ عَرِ .رَ

6 نَ نَن عَ تٌِش وٌن ِمَنِيَِش .ل وٌن عَ كٌلٌن، دَنِم وٌن نِي َسبَتِِش ِي قٍَت ِع، وٌن َ مَكُي مَرِِف .رَ 7 وٌن مَ ّحرّ كُي وٌن َشِشِل تِِش ٍق نَن نَ وٌن
مُ نَشَن تٌِش .ِسندٍن 8 وٌن مَ َ ِمَنِي ل َش ٍق رَ، وٌن مَ وَ كٍلٍِق ِي قٍَت كُي، وٌن َش َسبَِت مَرِِف .ْشنِي 9 نَ كُي، َش وٌن نِي نَ وٌن قٍَت كُي، َش
نَ مُ عَ رَ وٌن نِي َ بَر كٍِل وٌن قٍَت كُي، وٌن ٍق بِرِن َ نَبَم عََل َسٌف رََكمَلٍِق نَن .نَ 10 وٌن نَ َ رَبَم ّن ِ مَ بَر عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَمَ ّن وٌن بِرِن
مَِكيتِدٍ، عَلٌَك َكنَكن َش عَ سَرٍ ْسْت عَ َش ٍق قَنيٍِي نُن عَ َش ٍق حَاشٍِي مَ، عَ نَشٍٍي رَبَِش عَ َش دُِنحّءِفِرِ .كُي

11 مُُش ٌت مَرِِف َش يَرَفَاشُي كٌلٌن، مُُش َ َكتَم مِشٍِي نَن نَقَدٍ عََل .مَ عََل مُُش ّحرّ ِك .كٌلٌن ٱ مَ وَ لٍَق عَ رَ، وٌ قَن مُُش ّحرّ ِك كٌلٌن وٌ ّ ْبح
.كُي 12 مُُش مُ مَ وَ فبِلٍنٍق مُُش ُشنمَقَلٍَق رَ وٌ .ّب مُُش مَ وَ ّن تُن وٌ َش حّلِّشن مُُش َش ٍق رَ، عَلٌَك وٌ َش ْن مِشٍِي يَابِدٍ نَشٍٍي ٍع يّّت َ عِفبٌم
قٍٍي قُقَُق رَ، نَشٍٍي مُ َ كٍلِم ٍع ّ ْبح .كُي 13 َش مُُش َ بَر ٌس ٍق ندٍٍي كُي نَشَن لُِش عَْل َ دَُشح َ دُِنح مِشٍِي ّب، مُُش نَ رَبَِش عََل نَن .ّب ْكْن َش
مُُش َ بَر ّحرّ َشِشِل قَنِي ّ بّر رَ، مُُش نَ رَبَِش وٌ تَن نَن .ّب

14 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش َ َشنُنتٍي نَن مُُش َ .تُتُنم مُُش َ بَر عَ كٌلٌن مِِش كٍرٍن َ بَر قََش مَ عَدَ بِرِن .ّب نَ كُي، مِِش بِرِن َ بَر .قََش 15 عَ َ بَر
قَشَمِِش بِرِن ّب، عَلٌَك نَشٍٍي ّ ِحح عَ رَ ٍع َش ٍع يّّت وَْشنٍق ُل نَ، ٍع َش وَِل عَِس ّب نَشَن قََش ٍع ّب، نَشَن مَن كٍِل قَّش مَ ٍع .ّب 16 نَ



كٌرِنِت ِعِ 7:4 218 كٌرِنِت ِعِ 5:17
نَن عَ تٌِش، كٍلٍِق يَْكِس، وٌن مُ مِِش َ تٌم عَْل َ دُِنح مِشٍِي ٍع َ تٌم ِك .نَّش ِسنٍف وٌن نُ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ تٌم ّن عَْل َ دُِنح مِشٍِي عَ تٌِش ِك
نَّش، ْكْن يَْكِس وٌن مُ عَ كٌلٌنِش نَ ِك .ْسنْن

17 مِِش نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ ُل ٍق كٍرٍن كُي، عَ مَ قِندِ مِِش نّيّن نَن .نَ عَ َش ٍق قٌرِ َ بَر َ مَسَر ٍق نّيّن َ .ر 18 نَ بِرِن قَتَنِش عََل نَن
نَ، نَشَن وٌن نَفبِلٍنِش عَ يّّت مَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ عَ مَن َ بَر وَِل تَُش وٌن نَ مَدٍِي عَدَ رَفبِلٍنٍق رَ عَ .مَ 19 عََل َ بَر َ دُِنح رَفبِلٍن عَ مَ عَ
َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي رَ، عَ دِّح مَدٍِي عَدَ َش يُنُبٍِي .مَ عَ مَن َ بَر نَ مٍَسنِي ٌس وٌن ِي رَ نَشَن عَ َ نِيَم مِشٍِي َش فبِلٍن عَ .مَ 20 نَ كُي، وٌن َ بَر
قِندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ّشيرٍَي .رَ عَ لُِش ّن عَْل عََل نَ َكوَندِ تٍِق وٌن تَن نَن َسابُي .رَ مُُش َ بَر وٌ مَيَندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل
رَ، وٌ َش فبِلٍن عََل .مَ 21 عَِس نَشَن مُ يُنُِب ٌي رَبَِش، عََل َ بَر عَ قِندِ وٌن مَ يُنُِب سَرٍ .رَ نَ نَن عَ تٌِش وٌن قِندِِش تِنِشن مِشٍِي رَ عََل َي تٌدٍ َ ر
عَِس َسابُي .رَ

6
عََل َش وَلـِكٍّي َش ِس مََر

1 مُُش تَن، عََل َش وَلـِكٍّي، مُُش َ بَر وٌ ِس رَ وٌ نََش عََل َش هِنّن ْسْت ُق .رَ 2 عََل َ بَر عَ مٍَسن َابُي كِت كُي، ٱ» َ بَر وٌ َش دَُب ُسُش ٱ َ م هِنّن
وََشِت، ٱ َ بَر وٌ مَِل وٌ َش ِكِس «.لْشْي وٌ َش عَ كٌلٌن عََل َش هِنّن وََشِت َ بَر عَ .ِل ٌت نَن قِندِِش ِكِس لْشْي رَ وٌ .ّب

3 مُُش تَن مُ ٍسٍس َ رَبَم نَشَن َ ْنم مِِش رَتَنتَندٍ، مِشٍِي َق عَ قََل عَ مُُش وَِل ٌكِب نَن .نَبَِش 4 مُُش َ بَر ٍق بِرِن نََب ِشِل قَنِي ْستٍْق رَ عََل َش
وَلِّك َ لَنم عَ َش نَشَن .نََب مُُش َ بَر تُننَبّشِيَ رََب َحشَنَكّت، ٍستَرٍَح، نُن ْكنتْقِِل .كُي 5 ٍع َ بَر مُُش بْنْب، ٍع مُُش ٌس رَ فٍيِل كُي، ٍع فَِل ّ ْبح رٍَت
مُُش ِشِل .مَ مُُش َ بَر وَِل شْرْشْي رََب، مُُش مُ ِش، مُُش َ بَر .كَامّ 6 مُُش َ بَر مُُش تُننَبِّش ّسنِيّنِي، قَهَامُي، دِّح، ٍق قَنِي، َشِشِل ّسنِيّنِش، نُن
َ َشنُنتٍي قِيّش .كُي 7 مُُش مُ َب نْندِ قَلٍَق، مُُش ٍق بِرِن َ نَبَم عََل ّسنّب َسابُي نَن .نَ مُُش َ بَر عََل َش فٍرٍ قَنِي ُسُش تِنِشنِي كُي مُُش بّلّّش قِرِن
.نَ 8 مُُش َ وَلِم بِنّي نُن يٍلٍبُي ْستْي نَن .كُي مُُش َ بَر ِشِل قَنِي نُن ِشِل َكّن .ْسْت ندٍٍي َ بَر مُُش قِندِ وٍُل قَلٍّي رَ، ْكْن مُُش نْندِ فبَنسَن نَن َ .قَلَم
9 هَِل ٍع مُُش كٌلٌن، ٍع ٍق َ رَبَم مُُش رَ عَْل ٍع مُ مِِش نَشَن .كٌلٌن مُُش َ مَنِيَم مِِش رَ نَشَن نَ سَيَ َ كِر ْشن مَ، ْكْن مُُش مُ .قَشَِش مُُش َ بَر
َحشَنَكَت، ْكْن مُُش مُ .قَشَِش 10 ُسننُن مِشٍِي نَن مُُش رَ، ْكْن ّسيوّ نَ مُُش ّ ْبح .كُي ٍستَرٍٍي نَن مُُش رَ، ْكْن َ بَننَي نَ مُُش ِي .رَ مِِسِكينٍّي
نَن مُُش رَ، ْكْن ٍق بِرِن نَ مُُش ِي .رَ

11 مُُش مُ مٍَسنِي ٌي نْشُنِش وٌ .مَ وٌ َش ٍق َ بَر ُل مُُش ٌسندٌنِي .مَ 12 مُُش ّ ْبح مُ َلَنِش ب وٌ مَ، ْكْن وٌ تَن َ بَر وٌ ّ ْبح َلَن ب مُُش .مَبِرِ 13 ٱ َ م دٍِي،
يَندِ، وٌ قَن َش َ َشنُنتٍي ُشن َش مََس مُُش .مَبِرِ

14 لَنِي نََش ُل وٌ نُن دَنشَنِيَتَرٍٍي .تَِف مُنٍس نَ تِنِشنِي نُن تِنِشنتَرٍَي تَِف؟ نَءِيَلَنِي نُن ِم دِ َ ْنم لُدٍ ٍ يِر كٍرٍن؟ 15 عََل َش مِِش ُسفَندِِش نُن ٍسنتَّن
َ لَنم ٍق كٍرٍن مَ؟ دَنشَنِيَتْي نُن دَنشَنِيَتَرٍ َ لَنم مُنٍس مَ؟ 16 كٍُي َ تٌم عََل َش ْ ْمبَنِش هْر كُي؟ وٌن تَن نَن قِندِِش عََل ّ ِحح َش ْ ْمبَنِش هْر .رَ عََل يَِت عَ
قََل ّن، ٱ» مَ ّحرّ ّن وٌ َي .مَ وٌ مَرِِف عََل نَن ٱ نَ، وٌ قَن مَ قِندِ ّن ٱ َ م َحمَ «.رَ 17 نَ نَن عَ تٌِش مَرِِف نََش عَ قََل، ٌو» َش مِِن ٍع َي مَ، وٌ
َش ُل وٌ َشِت .مَ وٌ نََش دِن ٍق ّسنِيّنتَرٍ رَ، عَلٌَك ٱ َش وٌ «.ّسّن رَ 18 عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش مٍَسنِي نَن َي، ٱ» مَ قِندِ وٌ بََب نَن نَ، وٌ تَن
قَن قِندِ ٱ َ م دٍِي «.رَ

7
ثُْل َش َ َشنُنتٍي كٌرِنتِكٍَي ّب

1 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، عََل ٌت نَ لَايِدِ ْمولٍِي تٌنٌف وٌن ّب، وٌن قٍَت نُن وٌن ّ ْبح َش ُل ّسنِيّنِي .كُي وٌن مَ ّسنِيّنِي َش َكمَِل عََل َش يَرَفَاشُي .كُي
2 وٌ َش تِن مُُش َش ٍق .رَ مُُش مُ ٍق حَاِش ٌي رَبَِش وٌ رَ، مُُش مُ وٌ ُشن نََكَن، مُُش مُ وٌ .رَوَِل 3 ٱ ُ م مَ وَ ِكيِت حَاِش َسٍق وٌ .مَ ٱ

َحن َ بَر عَ قََل وٌ ّب َ َشنُنتٍي نَ وٌن تَِف هَن مُُش َ بَر تِن ٍق بِرِن نَبَدٍ وٌ ّب، هَِل نَ مَ قِندِ قَّش نَن .نَ 4 َ لَنلَنتٍي قَنِي نَ وٌن .تَِف ٱ َ بَر حّلِّشن وٌ َش
ٍق رَ، نَ قَن َ بَر قِندِ َ ِمَنِي ل َ ر ٱ .ّب هَِل ٱ نَ تْورّ كُي، وٌ َ بَر عَ َ نِي ٱ َ م ّسيوّ َش .َكمَِل
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5 مُُش ٌت َق مٍَسدٌن، مُُش مُ مَلَبُي ْسْت، مُُش تْورّ ْموِل بِرِن نَن ِل نَا؛ فٍرٍ نَ مُُش َبِلِنِي، ر فَاشُي قَن نَ مُُش ّ ْبح .مَ 6 ْكْن عََل، نَشَن

مِِش ِمَنِيَتَرٍ ل ِمَنِيَمَ، رَل عَ َ بَر مُُش قَن َ نَلِمَنِي تٌِت قٍَق َسابُي .رَ 7 عَ قٍَق فبَنسَن َش مُ عَ .رَ وٌ مّينِِش عَ مَ ِك نَّش، نَ قَن َ بَر قِندِ َ ِمَنِي ل َ ر مُُش .ّب عَ
َ بَر عَ قََل مُُش ّب ٱ ْشِل َ بَر وٌ ُسُش، هَن نَ َ بَر قِندِ يٍَي رَ وٌ .ّب عَ َ بَر وٌ َش مَرَقَنِي َش ٍق قََل مُُش ّب ٱ تَن .مَبِرِ نَ َ بَر ٱ َ نَّسيو عَ قَنِي .رَ

8 ٱ عَ كٌلٌن ٱ َ م بَتَاّش َ بَر وٌ ُسننُن، رَ ْكْن عَ مُ حَاُش ٱ .ّب هَِل ٱ ٌت مُ نُ مَ وَ ٱ َ م بَتَاّش َش وٌ ُسننُن، رَ ٱ عَ كٌلٌن نَ ُسننُنِي ْشن مُ َ كُي .َق
9 يَْكِس ٱ َ بَر حّلِّشن نَ َش ٍق .رَ ٱ ُ م حّلِّشن وٌ َش ُسننُنِي َش رَ، ْكْن ٱ حّلِّشنِش ّن ِ مَ بَر نَ ُسننُنِي َ بَر عَ َ نِي وٌ َش .تُوِب نَ كُي، ٱ عَ كٌلٌن نَ
ُسننُنِي قَتَنِش عََل نَن نَ، عَ مُ قَتَنِش مُُش تَن َش .رَ 10 عََل مِشٍِي َ رَ ُسننُنم ّن عَلٌَك ٍع َش تُوِب، ٍع َق .ِكِس نَ ُسننُنِي ْموِل مُ مَ قِندِ ْمّن رَ،
ْكْن ُسننُنِي نَشَن قَتَنِش َ دُِنح رَ، نَ مَ قِندِ قَّش نَن .نَ

11 عََل َ بَر نَ ُسننُنِي رَوَِل وٌ َش ٍق رَ، عَلٌَك وٌ َش وٌ تُننَبِّش، وٌ َش وٌ يّّت ُشنمَقََل، وٌ َش ْشْن ٍق حَاِش مَ، وٌ َش فَاُش عََل َي رَ، وٌ َش ٍق
قَنِي ُسُش ّسنّب رَ، وٌ َش ٍق حَاِش .مَِكيِت وٌ َ بَر عَ مٍَسن وٌ ّ ْبح قِيّش رَ ٍق دَنفِِش .كُي 12 ٱ ٌت بَتَاّش ّسّب وٌ مَ، ٱ ُ م عَ ّسبِّش نَ ٍق حَاِش
رَبٍَي َش ٍق َش رَ، ٱ ُ م عَ ّسّب نَ مِِش َش ٍق رَ نَشَن َ بَر ٍق حَاِش .ْسْت ٱ عَ ّسّب ّن عَلٌَك مُُش َش مَرَقَنِي نَشَن نَ وٌ ّب عَ َش مِِن ّكّن مَ
عََل .ّب 13 نَ بِرِن َ بَر مُُش َ ِمَنِي .رَل مُُش مَن َ بَر حّلِّشن تٌِت َش ّسيوّ َش ٍق رَ، وٌ نَشَن ّ ْبح ِمَنِيَِش رَل عَ قَنِي .رَ 14 ٱ نُ َ بَر ٍق قَنِي قََل عَ ّب وٌ َش
ٍق .رَ وٌ مُ ٱ نَيَافِِش نَ .كُي مُُش نَشَن قَلَِش وٌ ّب، عَ بِرِن قِندِِش نْندِ نَن .نَ مُُش نَشَن قَلَِش تٌِت ّب وٌ َش ٍق رَ، نَ قَن بِرِن قِندِِش نْندِ نَن
.نَ 15 وٌ َش مَرَقَنِي عَ ّب، عَ ُشن َ بَر مََس، ِ مَ بَر وٌ ٌت عَ ّسّن، رَ عَ َ بَر وٌ َش بَتُي نُن وٌ َش يَرَفَاشُي .ٌت 16 ٱ َ بَر حّلِّشن نَ َ لَنلَنتٍي َ ر نَشَن نَ وٌن
تَِف، عَ مُ َ َكنَم قٍٍق .مَ

8
دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَِل

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عََل هِننِّش مٍَسدٌن دَنشَنِيَتْي حَمٍَي رَ ِك .نَّش 2 هَِل ٍع ٌت نُ نَ َحشَنَكّت شْرْشْي كُي، ٍع َش ّسيوّ ُشنفٍب
نُن ٍع َش ٍستَرٍَح شْرْشْي عَ نِيَِش ّن ٍع َش ِك ِت عَ قَنِي .رَ 3 ٱ َ بَر قِندِ ٍع َش ٍسيدٍ .رَ ٍع َ بَر مِِش ِك عَْل ٍع نُ َ ْنم نَشَن نَ، ٍع مَن دَنِف نَ .رَ
4 ٍع نََش مُُش مَيَندِ ٍع يّّت َحنٍِف رَ، عَ ٍع قَن َش ّسنِيّنتْيٍي مَِل عَْل بٌوٍرٍي عَ َ رَبَم ِك .نَّش 5 نَ َ بَر دَنِف مُُش وَْشنٍق .رَ عَ ِسنٍف ٍع نََش ٍع
يّّت ِق مَرِِف .مَ نَ دَنِف َشنِب، ٍع مَن نََش ٍع يّّت ِق مُُش مَ عَْل عََل نُ مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش

6 مُُش َ بَر تٌِت ِس، رَ عَ َش نَ وَِل قَنِي رََكمَِل وٌ ّب عَ نَشَن .قْلِْش 7 وٌ َ بَر ُشننَكٍِل ْسْت ٍق بِرِن كُي، عَْل وٌ َش دَنشَنِيَ، وٌ َش مٍَسنيٍِي، وٌ
َش لْننِ، وٌ َش تُننَبِّش، نُن وٌ َش َ َشنُنتٍي مُُش َش ٍق .رَ وٌ َش ُشننَكٍِل ْسْت ِي وَِل قَنِي قَن َش ٍق .رَ 8 ٱ ُ م وٌ يَمَرٍِق .ّش ٱ مَ وَ عَ كٌلٌنٍق ّن
َش وٌ َش َ َشنُنتٍي قِيّش عَْل بٌوٍرٍي فٍب قِيّشِش ِك .نَّش

9 وٌ عَ كٌلٌن وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، عَ هِننِّش وٌن نَ ِك .نَّش ٍق بِرِن نُ نَ عَ ِي رَ، ْكْن عَ نََش دِّح نَ بِرِن مَ وٌ تَن
ّب، عَلٌَك وٌ َش بَننَ عَ َش ٍستَرٍَح َسابُي .رَ 10 ٱ َ بَر وٌ ِس رَ نَ مَ عَلٌَك عَ َش قِندِ ٍق قَنِي رَ وٌ .ّب يَاَل وٌ تَن نَن ِسنٍف نَ نَّت تٌنٌف، وٌ تَن نَن
ِسنٍف ْكبِرِ مَلَن .قْْل 11 يَْكِس َق، وٌ َش نَ رَْحن، عَلٌَك وٌ َحنٍِف قَنِي َش َكمَِل وٌ َش قّيرّ ّ بّر َ .ر 12 َش وٌ مِشٍِي َ ِكم َحنٍِف قَنِي رَ، وٌ ٍع مَِل وٌ
َ ْنم نَشَن نَ، نَ مَ قِندِ ٍق قَنِي .رَ َش نَ قّيرّ مُ نَ وٌ ِي رَ، قٍٍق مُ عَ .رَ

13 مُُش مُ مَ وَ وٌ تَن َش تْوْر عَلٌَك بٌوٍرٍي َش ٍس .ْسْت وٌ بِرِن َش .لَن 14 ِي وََشِت، وٌ هَرٍِف قَنِي َ ْنم ّن ٍع مَلِدٍ ٍع َش ٍستَرٍَح .كُي وََشِت
فبّّت، ٍع تَن قَن هَرٍِف قَنِي َ ْنم ّن وٌ قَن مَلِدٍ وٌ َش ٍستَرٍَح .كُي نَ كُي، وٌ بِرِن َ بَر لَن، 15 عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش، نََشن» عَ فبٍفٍب
مَلَنِش، عَ مُ دَنِف عَ .ِع نَشَن دٌندٌرٌنِت مَلَنِش، عَ عَ هَِي لِِش «.ّن

16 عََل تَنُت، ِ مَ بَر عََل َ بَر عَ َ نِي وٌ َش ٍق َش ُل تٌِت ّ ْبح كُي، عَْل مُُش .تَن 17 عَ َ بَر مُُش َش ِس مَرَ .ُسُش عَ مَن َ بَر نَّت تٌنٌف عَ يّّت رَ
حّلِّشنِي كُي، عَ َش ِسَف وٌ ٍ .يِر 18 مُُش نَ مُُش نفَشَكٍرٍنِي ندٍ ّشيٍق عَ مَتِدٍ، دَنشَنِيَتْي َحمَ نَشَن بِرِن مَتْشْمَ عَ َش َكوَندِ َش ٍق .رَ 19 دَنشَنِيَتْي
حَمٍَي َ بَر عَ ُسفَندِ عَ َش مُُش قَن مَِت نَ ْكبِرِ .َشنِندٍ مُُش نَ بِرِن َ نَبَم ّن عَلٌَك عََل َش مَتْشْي ْسْت، عَ نُن مَن مُُش َش َحنٍِف قَنِي َش .رََب
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20 مُُش مُ مَ وَ مِِش ٌي َش ٍق حَاِش ٌت مُُش وَِل ِك مَ، مُُش نَ ْكبِرِ َي رَقَنِي َ رَوَلِم ِك .نَّش 21 مُُش ٍق قَنِي نَن تُن َ قٍنم نَ وَِل كُي مَرِِف
نُن مَدٍِي عَدَ َي .شْرِ

22 مُُش نَ وٌن نفَشَكٍرٍنِي فبّّت قَن ّشيٍق بٌوٍرٍي .مَتِدٍ مُُش َ بَر عَ ٌت َسنيَ وُيَِش، مُُش َش ٍق نَ عَ ّ ْبح مَ ّسنّب .رَ يَْكِس، ندٍ َ بَر َس نَ
ّسنّب قَرِ، ِ مَ بَر عَ مَن َ بَر َل وٌ تَن .نَ 23 ٱ وَلِبٌوٍر تٌِت قِندِِش ٱ تَن نَن مَ َ ّشير رَ وٌ .ّب عَ مَتِمٍَي قِندِِش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي نَن مَ ّشيرٍَي رَ عََل َش
مِِش ُسفَندِِش َش بِنّي َش ٍق .رَ 24 نَ كُي، وٌ َش وٌ َش َ َشنُنتٍي مٍَسن ِي مِشٍِي ّب عَلٌَك دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن َش عَ كٌلٌن مُُش ٍق قَنِي نَشٍٍي
قَلَِش وٌ َش ٍق رَ، عَ نْندِ نَ عَ .رَ

9
دَنشَنِيَتْيٍي مِِش َ مَلِم ِك نَّش

1 هَِل ٱ ُ م بَتَاّش ّسّب وٌ مَ ّسنِيّنتْيٍي مَلٍِق َش ٍق .رَ 2 ٱ َحن َ بَر وٌ َحنٍِف قَنِي .كٌلٌن ٱ َ بَر وٌ مَتْْش مٍَسدٌنكٍَي ّب، عَ قَلٍَق رَ وٌ تَن عََكيِكٍَي رّدِِش
نَ ْكبِرِ مَلَنٍق رَ َكِب .يَاَل وٌ ٌت نَ نَّت ُسُش ّسنّب رَ، ٍع قَن َ بَر وَ ٌسٍق نَ .كُي 3 يَْكِس ٱ نَ ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي ّشيٍق وٌ يِرٍ، عَلٌَك ٱ مَتْشْي نَشَن نَبَِش
وٌ َش ٍق رَ، عَ نََش قِندِ وٍُل .رَ وٌ َش ْكبِرِ مَلَن ِسننَنِي مَ، عَلٌَك ٍع َش عَ ِل نَا عَْل ٱ وٌ َش ٍق قََل ٍع ّب ِك .نَّش 4 َش عَ َس ِل ٱ نُن مٍَسدٌنكٍَي
مُ وٌ َش لَايِدِ تٌنفٌِش رََكمَلِِش َ لِم نَا، نَ مَ قِندِ يَاِف نَن نَ ٱ ّب، عَ مَ قِندِ يَاِف بٍلٍبٍٍل نَن نَ وٌ قَن .ّب 5 نَ كُي، ٱ َ بَر ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي شّي وٌ ٍ يِر ِسننَنِي
مَ، عَلٌَك وٌ َش لَايِدِ َش .َكمَِل نَ ِك وٌ َ ْنم نَ َبَدٍ ر وٌ وَْشنِك، عَلٌَك عَ نََش قِندِ ٍق شْرْشْي رَ وٌ .ّب

6 وٌ َش رَُت عَ مَ، عَ نَشَن َسنِس شْرِ شُرِ رَوَلِمَ، عَ قَن َسنِس شُرِ دِ نَن َ .ْستْم نَشَن َسنِس شْرِ فبٍفٍب رَوَلِمَ، عَ قَن َسنِس فبٍفٍب َ ْستْم .ّن
َكنَكن7 َش مِِش ِك عَ يّّت َحنٍِف .رَ تٍُك مُ عَ .رَ عَ نََش مِِش ِك نِمِّس .كُي نَشَن مِِش َ ِكم ّسيوّ كُي، نَ نَن نَقَن عََل .مَ 8 عََل َ ْنم بَرَكّ ْموِل
بِرِن نَفٌرٌدٍ وٌ .مَ نٍٍي وٌ هَِي َ لِم ّن، ٍع مَن دَنِف عَ رَ، عَلٌَك وٌ َش ْن وَِل قَنِي ْموِل بِرِن .نَبَدٍ 9 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، َع» َ بَر ٍستَرٍٍي ِك عَ قَنِي .رَ عَ
َش تِنِشنِي َ بُم «.عَبَدَن 10 عََل نَشَن َسنِس شْرِ قِمَ َسنِسِس مَ، عَ عَ رَبٌَل تَاِم رَ، عَ مَن وٌ تَن مَ قّيرّ َ ُيَم رَو ّن، عَلٌَك وٌ َش وَِل تِنِشنشٍِي قَن
َش .وَُي 11 عََل وٌ َ ِكم قّيرّ فبٍفٍب نَن نَ، عَلٌَك وٌ قَن َش مِشٍِي ِك عَ قَنِي .رَ مِشٍِي قَمَ ّن عََل تَنتُدٍ وٌ َش مَِل َش ٍق رَ، مُُش نَشَن سٌمَ ٍع ِي رَ
وٌ ِشِل .رَ 12 وٌ نَشَن قِمَ ّسنِيّنتْيٍي مَ، عَ ٍع هَِي َ لِم ّن، عَ مَن قِندِ تَنتُي فبٍفٍب رَ عََل .ّب 13 مِشٍِي نَ وٌ َش وَِل ٌت، ٍع عََل َ تَنتُم ّن، ِ مَ بَر وٌ َش
َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ، عَ َ بَر قِندِ بَتُي َ .ر ٍع عََل َ تَنتُم ّن وٌ َش مَِل َش ٍق رَ، وٌ هِننِّش ٍع رَ نَشَن نَ، عَ نُن مِِش .بِرِن 14 ٍع قَمَ ّن
عََل مَشَندِدٍ وٌ ّب َ َشنُنتٍي رَ، ِ مَ بَر ٍع عَ كٌلٌن عََل َ بَر هِنّن وٌ رَ عَ قَنِي .رَ 15 عََل تَنُت عَ َش هِنّن َش ٍق رَ نَشَن دَنِف ٍق بِرِن .نَ

10
ثُْل يّن ْو ِك

1 ٱ تَن ثُْل، ٱ َ مَ و وٌ ِسٍق رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش دِّح نُن عَ َش قَنِي نَن َسابُي .رَ وٌ نَّش عَ ٱ ّسنّب مُ فٌب ٱ نَ وٌ َي مَ تّمُي نَّش، ٌق ٱ

نَ َ مَكُي وٌ رَ، ٱ َق يّن ْو شْرْشْي قََل وٌ .ّب 2 ٱ َ بَر وٌ مَيَندِ، وٌ نََش عَ َ نِي ٱ َ م يّنِي ْو َش شْرْْش ٱ َق تّمُي وٌ ٍ .يِر ندٍٍي ْحْش عَ مَ مُُش نَ ّحرٍّق مَ عَدَ
ِك نَن تُن .مَ ٱ َ يّنم ْو عَ شْرْشْي رَ نَ مِشٍِي نَن .ّب

3 َ مَدِ عَد نَن مُُش رَ، ْكْن مُُش مُ فٍرٍ سٌمَ مَ عَدَ ِك َش .مَ 4 مُُش مُ فٍرٍ سٌمَ مَدِ عَدَ َش ٌسسٍٍي فٍرٍ َش .رَ مُُش فٍرٍ سٌمَ عََل َش ٌسسٍٍي فٍرٍ نَن
نَ نَشٍٍي َ ْنم ٍسنتَّن ّسنبٍّي .َكنَدٍ مُُش َمحْشُنِي بِرِن ُشن َ نََكنَم ّن 5 نَشَن عََل َش ٍق كٌلٌنِي مَ مَتَندِ يّّت عِفبٌَح .كُي َمحْشُنِي بِرِن َش ُل عََل َش مِِش
ُسفَندِِش َش يَامَرِ بُن .مَ 6 وٌ نَ وٌ َش بَتُي رََكمَِل، نَشَن نَ تٌندِ نَ رَ، مُُش قَمَ ّن نَ َكنِي .َحشَنَكتَدٍ

7 وٌ َش نَ ٍق مٌَت عَ قَنِي .رَ َش مِِش َل عَ رَ عَ قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن فٍب رَ، عَ َش عَ كٌلٌن مُُش تَن قَن نَ نَ ِك .ّن 8 ٱ ُ م
يَافِمَ يّنِي ْو ُشنفٍب قَلٍَق رَ وٌ ّب مَرِِف َش يَامَرِ َش ٍق رَ، عَ نَشَن قِِش ٱ َ م عَلٌَك ٱ َش وٌ مَِل ّسنّب .ْستْدٍ عَ مُ ٱ ّشيِش وٌ ُشن نََكنَدٍ .ّش 9 ٱ

ُ م قِندِِش مِِش َش رَ نَشَن َ ْنم وٌ مَفَاُشدٍ ٱ َ م ّسبِّل رَ، عَْل وٌ عَ َمحْشُنِش ِك .نَّش 10 ندٍٍي عَ قَلَمَ، َع» َش بَتَاشٍّي ّسنّب فٌب، ٍع شْرْْش، ْكْن
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عَ فُندِ يَِت نَ َق، عَ ّسنّب مُ فٌب، عَ َش مٍَسنِي يُِس ٌي مُ «.نَ 11 نَ َكنيٍِي َش عَ كٌلٌن مُُش نَشَن َ قَلَم مُُش َش بَتَاشٍّي كُي، مُُش قَمَ ّن نَ
بِرِن نََكمَلِدٍ مُُش َق .تّمُي

12 مُُش مُ سَمَ ُسو مُُش يّّت مِسَالِدٍ يّّت عِفبٌي .رَ مُُش مُ مَ وَ مُُش يّّت مَنِيٍَق ٍع .رَ ٍع نَ ٍع يّّت عِفٌب ٍع يّّت َش َمحْشُنِي رَ، ٍع َ بَر ّف ٍع
َش لْننِتَرٍَح .مٍَسندٍ 13 مُُش مُ مَ وَ مُُش يّّت َش ٍق قَلٍَق هَن !ثٌن عََل يَامَرِ نَشَن قِِش مُُش مَ مِشٍِي ّب مُُش نَشٍٍي شَرَنمَ، مُُش نَ نَن َ قَلَم وٌ
.ّب 14 عَ مُ لُِش عَْل مُُش مُ ِسَف وٌ ٍ .يِر مُُش ِسنٍف نَن وٌ لِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي .رَ 15 مُُش مُ مَتْشْي َ قٍنم هَن عَ دَنِف
عَ ِع مِِش فبّتٍّي َش وَلٍِي َش ٍق رَ، ٌق وَِل نَشَن ٌسِش مُُش تَن ِي .رَ مُُش مَ وَ نَشَن ْشن، وٌ َش َ دَنشَنِي ُشن َش مََس، مُُش َش وَِل َش
فٌب وٌ َي .مَ 16 نَ ِك َمُُش ْنم ّن عََل َش ِشبَارُ قَنِي مٍَسندٍ ٍ يِر فبّّت نَشٍٍي دَنِف وٌ .رَ مُُش مُ مَتْشْي َ قٍنم مِِش فبّتٍّي َش وَِل قْشٍِي .رَ 17 َش مِِش
وَ عَ يّّت مَتْْشٍق، مَرِِف وَِل نَشَن نَبَِش عَ َش دُِنحّءِفِرِ كُي، عَ َش عَ يّّت مَتْْش مَرِِف َش ٍق ّن .ِع 18 ِ مَ بَر يّّت مَتْشْي َش مُ رَقَن مَرِِف مَ،
ٌق مَرِِف يّّت نَشَن .مَتْشْمَ

11
ثُْل َش وَِل

1 وٌ َش وٌ هَاكّ ٌت ٱ ّب، عَْل وٌ َحن نَ عَ رَبٍَق ِك نَّش، ٱ َش ٱ َ م َ دَُشح ندٍ قََل وٌ .ّب 2 وٌ رَقَن ٱ َ م عََل َش َ َشنُنتٍي رَ، نَشَن مُ مَ وَ عَ قِرِن
ندٍ .ْشن ٱ وٌ ٌسِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش فبَنسَن نَن ِي رَ، عَْل فِّن نَشَن قِِش شّّم مَ عَ .مّدِ دِ 3 ْكْن ٱ فَاُشِش ّن مِِش ندٍٍي َق وٌ مَدَُشٍق،
ٍع َق وٌ َشِشِل َ مَكُي عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق رَ، وٌ بِرَِش نَشَن قْْش رَ ّ ْبح قِيّش .رَ نَ كُي، وٌ َ لُم ّن عَْل نّيّن َ مَهَو بِْشمٍَس نَشَن مَدَُش يُنُِب
َش ٍق .رَ 4 ٱ عَ َ قَلَم نَ ٍق نَن مَ، وٌ وٌ تُِل َ مَتِم مِِش نَن نَ، نَشَن عَِس َش ٍق َ مٍَسنم وٌ ّب ِك فبّّت، بٍَق مُُش فٍب ِك .رَ وٌ مَن َ تِنم َشِشِل فبّّت
ُسشُدٍ، بٍَق عََل َشِشِل ّسنِيّنِش رَ وٌ نَشَن .ْستِْش وٌ مٍَسنِي ندٍ َ َبَتُم ر نَشَن مُ لَنِش مُُش َش مٍَسنِي مَ، وٌ لَِش نَشَن ِسنٍف .رَ

5 ْكْن ٱ عَ كٌلٌن ٱ ُ م شُرُن نَ مِشٍِي ّب، نَشٍٍي ٍع يّّت قِندِِش وٌ ّب َ ّشير قِسَمَنتٍٍي .رَ 6 هَِل ٱ يّن ْو ِك مُ تٌقَن عَ فٍب رَ، ْكْن ٱ َشِشِل تَن .فٌب
مُُش َ بَر نَ مٍَسن وٌ ّب عَ قَنِي .رَ 7 ٱ ٌت ٱ يّّت ٌ مَفٌر عََل َش ِشبَارُ قَنِي مٍَسنٍق رَ وٌ ّب سَرٍ َشنِب، عَلٌَك وٌ تَن َش ٍق َش مٍَت، نَ قِندِِش تَنتَنِي
نَن نَ وٌ ّب؟ 8 ٱ َ بَر دَنشَنِيَتْي َحمَ فبّتٍّي مَكَُل، عَلٌَك ٱ َش ْن وَلِدٍ وٌ ّب سَرٍ .َشنِب ٱ ُ م ٱ َ م ْكنتْقِِل ْدْشِش مِِش ٌي ُشن مَ وٌ َي .مَ 9 مٍَسدٌن
دَنشَنِيَتْيٍي نَن َق ٱ مَلِدٍ ٱ َ م تْورّ .كُي ٱ نَ بِرِن نََب ّن عَلٌَك ٱ نََش قِندِ ٌكٍت رَ وٌ .ّب هَن َي نَ َشِشِل نَ ٱ ِي .رَ 10 ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب عََل َش
مِِش ُسفَندِِش ِشِل رَ، ٱ وَلِِش وٌ ّب سَرٍ َشنِب ِك نَّش، ٱ مَن َ وَلِم نَ ِك ّن عَكَِي بِْش بِرِن مَ، ِ مَ بَر نَ قِندِِش ُشننَكٍِل نَن نَ ٱ .ّب 11 مُنٍق رَ؟ ٱ

ُ م نَ رَبَِش وٌ تَن ّب َ َشنُنتٍي َش رَ؟ عََل عَ .كٌلٌن 12 ٱ نَشَن نَبَِش، ٱ مَن َ فبِلٍنم ّن نَ رََب رَ، عَلٌَك مِِش ٌي نََش ْن ٍع مِسَالِدٍ مُُش .رَ ندٍٍي مَ وَ
نَ بِنّي نَن .ْشن 13 نَ مِشٍِي ٍع يّّت قِندِِش وٌ ّب َ ّشير قِسَمَنتٍٍي رَ، ْكْن وٍُل قَلٍّي نَن ٍع رَ، نَشٍٍي مِِش مَدَشُمَ، عَ قَلٍَق رَ ٍع تَن نَن قِندِِش عََل َش
مِِش ُسفَندِِش َش ّشيرٍَي .رَ 14 ْكْن نَ مُ مَ قِندِ دّ عِشَرّ رَ، ِ مَ بَر هَِل ٍسنتَّن عَ مِِش مَدَشُمَ، عَ عَ يّّت َكن مِسَاِل مَلٍّك نْرِْش .رَ 15 ٍسنتَّن َش
وَلـِكٍّي قَن َ مَ بِر نَ مِسَاِل نَن قْْش رَ، ٍع َق ٍع يّّت مٍَسن وَلِّك تِنِشنشٍِي .رَ ٍع قَمَ ّن ٍع سَرٍ .ْستْدٍ

16 وٌ َش وٌ هَاكّ ٌت ٱ ّب، ٱ قَن َش ٱ يّّت مَتْْش دٌندٌرٌنِت، ْكْن وٌ نََش عَ َمحْشُن َ دَُشح رَ !دٍ هَِل وٌ عَ َمحْشُن دَشُي نَ ٱ نَ، وٌ َش دِّح
عَلٌَك ٱ َش ٱ فٍب قََل وٌ .ّب 17 نَ كُي، ٱ ُ م َ يّنم ْو مَرِِف وَْشنِك .مَ ٱ َ يّنم ْو دَشُي ِك نَن مَ نَشَن مَ وَ عَ يّّت .مَتْْشٍق 18 مِِش فبٍفٍب ٌت ٌس يّّت
عِفبٌَح كُي مَدِ عَدَ ِك مَ، ٱ قَن َش ٱ َكن .مَتْْش 19 وٌ تَن َشِشلِمٍَي، وٌ َ تِنم َشِشلِتَرٍٍي رَ تّمُي .بِرِن 20 وٌ تَن َ تِنم وٌ َش قِندِ ٌكنيٍِي رَ، مِشٍِي َش وٌ
رَوَِل عَ حَاِش رَ، ٍع َش ٍس بِرِن َب وٌ ِي رَ، ٍع َش ٍع َي ٌ رَفٌر وٌ مَ، ٍع مَن َش وٌ دّ .رَفَرِن

21 ٱ َ بَر عَ قََل وٌ ّب يَاِف رَ، مُُش تَن مُ نَ ّسنّب ْموِل مٍَسنِش وٌ .ّب ْكْن ٍع َسِش ُسو ٍع يّّت َكن مَتْشْي نَشَن نَ، ٌق ٱ قَن َش َس ُسو
نَ رَ، هَِل عَ قِندِ َشِشلِتَرٍَح رَ ٱ .ّب 22 ُ عٍبُر مِشٍِي نَن ٍع رَ؟ ٱ تَن قَن قِندِِش ُ عٍبُر مِِش نَن .نَ يِلـَكٍَي َ عِسِر نَن ٍع رَ؟ ٱ تَن قَن قِندِِش يِلََك َ عِسِر نَن
.نَ عِبُرَهِمَ بْنسْي نَن ٍع رَ؟ ٱ تَن قَن عِبُرَهِمَ بْنسْي نَن ٱ .نَ 23 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش وَلـِكٍّي نَن ٍع رَ؟ وٌ وٌ هَاكّ ٌت ٱ ّب دٍ، ٱ تَن دَنِف
ٍع .رَ ٱ َ بَر وَِل دَنِف ٍع رَ، ٱ َ بَر َس فٍيِل دَنفٍِق ٍع رَ، ٱ َ بَر بْنبْي ْسْت دَنفٍِق ٍع رَ، ٱ َ بَر ّ مَكْر قَّش دّ رَ دَنفٍِق ٍع .رَ
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24 َسنمََي ُسوِل يُوِقٍِي ٱ َ بْنبْم ّسبّرّ َي تٌنٌف َسشَن نُن ٌسلٌمَنَاِن .رَ 25 َسنمََي َسشَن ٍع ٱ َ بْنبْم فبٍنفبٍَت .رَ َسنمََي كٍرٍن ٍع َ بَر ٱ مَْفْن فّمٍّي َ .ر َسنمََي

َسشَن ٱ َ م ُكنكُي َ دُلَم بَا .مَ َسنمََي كٍرٍن ٱ َ بَر ِش كٍرٍن نُن كْي كٍرٍن نَدَنِف ٍي ْشورَ بَا .مَ 26 ٱ َ م ِيَاِس ب وُيَِش كُي، ٱ َ بَر تْوْر شُرٍ عِفِرٍِق رَ، ٱ َ بَر
تْوْر ُمحّتٍِي َش ٍق رَ، ٱ يّّت َكن بْنسْي مِشٍِي َ بَر ٱ تْوْر، كَاقِرٍِي قَن نُ َ بَر ٱ .تْوْر ٱ َ بَر تْوْر تَاٍي، فبٍنفبٍرٍنِي، نُن بَا .مَ دَنشَنِيَتْي وٍُل قَلٍّي قَن َ بَر ٱ .تْوْر
27 ٱ َ بَر تْوْر وَِل شْرْْشيٍي َش ٍق .رَ َسنمََي وُيَِش ٱ ُ م ِش، ٱ ُ م َلٌي ب ْسْت، ٱ ُ م ٍي مِن، ٱ ُل كَامّ رَ، ٱ ُ م ٌسٍس ْسْت ّحّم .رَ 28 نَشَن َسِش نَ بِرِن
قَرِ، لْْش ٌي لْْش ٱ َ ْكنتْقِلِم دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َش ٍق .رَ 29 ّسنّب نَ َب مِِش ندٍ، عَ َ بَر َب ٱ قَن .نَ دَنشَنِيَتْي نَ يُنُِب ٍق رََب، عَ ٱ ٌسندٌنِي مَ تْوْر
ّن عَْل ّت نَ َس عَ .مَ

30 ِعيٌ، َش عَ َ لَنم ٱ َش ٱ يّّت مَتْْش ٍق ندٍ رَ، ٱ نَن ٱ يّّت مَتْشْمَ ٱ َ م ّسنبّتَرٍَي نَن .نَ 31 عََل، نَشَن قِندِِش مَرِِف عَِس بََب رَ، نَشَن مَتْشْمَ
عَبَدَن، عَ عَ كٌلٌن ٱ ُ م وٍُل َ .قَلَم

32 مَِس دَ ٌمَِن، ف نَشَن نُ نَ مَنّف عَرٍتَِس َش يَامَرِ بُن مَ، عَ نََش تَا نَادٍّي َلَن ب عَلٌَك عَ َش ٱ ُسُش، 33 ْكْن دَنشَنِيَتْيٍي نََش ٱ ٌ نَفٌر تَا تّّت
وُنّدرِ رَ دٍٍب كُي، ٱ َق ٱ َب عَ ِي .رَ

12
ثُْل َش مَتْشْي

1 ٱ َ لَنم ٱ َش ندٍ َس نَ مَتْشْي قَرِ؟ نَ يُِس مُ نَ، ْكْن ٱ مَن َش لَامَتُنيٍِي نُن مٍَسنيٍِي َش ٍق قََل وٌ ّب مَرِِف نَشٍٍي قِِش ٱ َ .م 2 عِسَيَنَك ندٍ نُ
نَ، نَشَن َشنِن ٌكوٍر وَلَّش َسشَن .ندٍ نَ ّح ُق نُن نَاِن نَن ِي .ِك ٱ ُ م عَ كٌلٌن َش عَ قٍَت يَِت نَن ِسَف، َش نَ مُ عَ َشِشِل .فبَنسَن عََل عَ
.كٌلٌن 3 هَِل عََل فبَنسَن نَن ٌت عَ كٌلٌن، َش عَ قٍَت يَِت نَن ِسَف، َش نَ مُ عَ رَ عَ َشِشِل فبَنسَن، ٱ ٍق كٍرٍن نَن كٌلٌن، 4 نَ شّّم َشنِنِش ّن
يَننَ .عَرِ مّننِ عَ نََش قٍٍي مّ، نَشٍٍي مُ دََش مَ عَدَ َش ٍع مٍَسن عَ بٌوٍر .ّب 5 ٱ َ بَر نَ شّّم .مَتْْش ٱ تَن نَن لَنِش نَ شّّم مَ، ْكْن ٱ ُ م مَ وَ ٱ يّّت .مَتْْشٍق
ٱ نَن ٱ َ م ّسنبّتَرٍَي فبَنسَن نَن .مَتْشْمَ

6 ْكْن َش ٱ َ بَر وَ ٱ يّّت مَتْْشٍق، نَ مُ مَ قِندِ َشِشلِتَرٍَح رَ، ِ مَ بَر ٱ نَشَن بِرِن َ قَلَم عَ قِندِِش نْندِ نَن .نَ ٱ ُ م نَ بِرِن َ قَلَم ّش، عَلٌَك مِشٍِي نََش ٱ َ م
ٍق عٍِت دَنفٍِق ٍع نَشَن َ تٌم عَ نُن ٍع نَشَن مّمَ ٱ ُشن .مَ 7 نَ لَامَتُنيٍِي ٌت مَفَاُش، ٱ نََش .دُندُ

عََل نََش تْورّ ندٍ ْدْش ٱ مَ، نَشَن قَتَنِش ٍسنتَّن َش مَلٍّك رَ، عَلٌَك ٱ نََش ٱ يّّت عِفٌب نَ لَامَتُنِي مَفَاُششٍِي َش ٍق .رَ 8 ٱ نََش عََل مَشَندِ َسنمََي
َسشَن عَ َش نَ تْورّ َب ٱ مَ، 9 ْكْن عَ نََش عَ مٍَسن ٱ ّب، ٱ» َ م هِنّن َ بَر ِع .رَِل ِع ٱ َ م ّسنّب َكمَلِِش َ كٌلٌنم ِع َش ّسنبّتَرٍَي نَن «.كُي نَ نَن عَ
تٌِش ٱ نَن ٱ َ م ّسنبّتَرٍَي مَتْشْمَ، عَلٌَك عََل َش مِِش ُسفَندِِش ّسنّب َش ُل ٱ .ّب 10 نَ نَن عَ تٌِش ّسنبّتَرٍَي رَقَنِش ٱ َ .م هَِل نَ قِندِ ٌكنِب رَ،
هَِل نَ قِندِ ٍق شْرْشْي رَ، هَِل نَ قِندِ َحشَنَكّت نُن تْورّ رَ ٱ ّب عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق رَ، نَ بِرِن نَقَن ٱ مَ، ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن ٱ ّسنّب َ ْستْم ٱ

َ م ّسنبّتَرٍَي نَن .كُي
11 وٌ َ بَر عَ َ نِي ٱ َش يّن ْو عَْل .دَشُي عَ نُ َ لَنم ّن وٌ تَن يَِت َش ٍق قَنِي قََل ٱ َ م ٍق .رَ هَِل ٱ َ م ٍق ٌت فٌرٌِش، ٱ ُ م شُرُن نَ َ ّشير قِسَمَنتٍٍي َي .ِع

12 ٱ َ بَر ٱ َ م ّشيرََي قْشٍِي مٍَسن وٌ ّب، ٱ ٌت تْنشُمٍَي، ٍق مَفَاُششٍِي، نُن كَابَنَكٌي رََب وٌ تَِف دُلُْشتْي ُشنفٍب .كُي 13 ٍق كٍرٍن فبَنسَن نَن نَ، ٱ ُ م
نَشَن نَبَِش وٌ رَ عَْل ٱ عَ رََب دَنشَنِيَتْي َحمَ فبّتٍّي رَ ِك .نَّش ٱ ُ م تِن قِندِدٍ ٌكٍت رَ وٌ تَن .ّب َش نَ مُ رَقَن وٌ مَ، وٌ َش .دِّح

14 ٱ رّدِِش ٱ َ م ِيَاِس ب َسشَن ندٍ َبٍَق ر رَ وٌ .ْشنِي ٱ ُ م مَ قِندِ ٌكٍت رَ وٌ ّب دٍ، ِ مَ بَر ٱ ُ م مَ وَ وٌ هَرٍِف ْشن .مَ ٱ َ مَ و وٌ تَن يَِت نَن ْشن .مَ عَ مُ
َ لَنم دٍِي َش قّيرّ قٍن ٍع ِ مِشٍِي بَر .ّب عَ َ لَنم ِ مِشٍِي بَر نَن َش قّيرّ قٍن ٍع َش دٍِي .ّب 15 ٱ تَن َ بَر تِن قّيرّ قٍندٍ وٌ .ّب ٱ َ بَر تِن ٱ يّّت قِدٍ وٌ .ّب ٱ ٌت وٌ
َشنُِش عَ فٍب رَ، وٌ تَن ندٍ َ بَم نَ َ َشنُنتٍي نَن نَ ٱ تَن ّب؟

16 َ عَو يِرٍ، ْكْن ٱ ُ م قِندِِش ٌكٍت رَ وٌ .ّب ندٍ عَ َ قَلَم عَ ْكوَت مِِش نَن ٱ نَ، عَ ٱ َ بَر وٌ مَْسْت ْكوَت وَِل .رَ 17 ْكْن ٱ َش وٌ مَشْرِن، ٱ َ بَر
وٌ رَوَِل ٱ َ م ّشيرٍَي َسابُي رَ؟ 18 ٱ نََش تٌِت مَيَندِ عَ َش ِسَف وٌ ٍ .يِر ٱ مَن نََش ٱ نفَشَكٍرٍنِي فبّّت شّي نَشَن عَ َ .مَتِم تٌِت وٌ رَوَِل ّن؟ ٱ نُن تٌِت مُ
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ّحرّ َشِشِل كٍرٍن َش قَرِ؟ عَ مُ ٱ تَن َش قِْش رََب؟ 19 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، َكِب تّمُي ْشننَكٍُي وٌ ْحْش عَ مَ مُُش نَ مُُش يّّت نَن ُشنمَقَلٍَق، ْكْن مُُش نَ
عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش مٍَسنِي نَن تٍِق وٌ ّب عََل َي شْرِ عَلٌَك وٌ َش َ دَنشَنِي َش .َسبَِت

20 ْكْن ٱ َ بَر فَاُش ٱ وٌ ّحرّ ِك ندٍ لٍِق نَا نَشَن مُ رَقَن ٱ َ .م تّمُندٍ ٱ قَن ّحرّ ِك مُ قَمَ رَقَندٍ وٌ .مَ ٱ َ بَر فَاُش ٱ نَ ِسَف وٌ ْشنِي ٱ ِي قٍٍي نَن َ لِم نَا؛
لَنتَرٍَي، تْوّن، ْشننَنتٍيَ، بٌوٍر مَتَندِ، يّن ْو حَاِش، نَاقِشِيَ، يّّت عِفبٌَح، نُن .َحشَِس 21 ِي ِيَاِس ب ٱ َ بَر فَاُش عََل قَمَ ّن ٱ َ م ٍق رَفٌرٌدٍ وٌ َسابُي رَ، ٱ

َق نِمَِس وٌ َش يُنُبٍِي َش ٍق رَ، مِِش ندٍٍي مُ فبِلٍن نَشٍٍي قْْش رَ، عَْل ّسنِيّنتَرٍَح، يّّن، نُن .لَنفٌيَح
13

ثُْل َش ِيَاِس ب َسشَن ندٍ
1 ٱ َ م ِيَاِس ب َسشَن ندٍ نَن ِي ِك وٌ .ْشنِي ٍق» بِرِن َ مَِكيتِم ٍسيدٍ قِرِن، َش نَ مُ، ٍسيدٍ َسشَن نَن شُي «.مَ 2 ٱ ٌت ٱ َ م ِيَاِس ب قِرِن ندٍ رََب وٌ

ْشنِي، ٱ نََش عَ قََل وٌ ّب، ٱ» نَ َق، ٱ ُ م دِّحمَ مِِش ٌي «.مَ يَْكِس، هَِل ٱ نَ ٍ يِر مَكٍُي، ٱ مَن َ بَر فبِلٍن نَ يّنِي ْو مَ مِشٍِي ّب، نَشٍٍي نُ َ بَر يُنُِب
رََب، عَ نُن مِِش .فبّتٍّي 3 وٌ مَ وَ عَ كٌلٌنٍق َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ يّنٍق ْو ٱ َسابُي نَن .نَ وٌ قَمَ نَ كٌلٌندٍ، ِ مَ بَر عَ ّسنّب مُ شُرُن وٌ .ّب عَ
ّسنّب فٌب وٌ َي .مَ 4 مِشٍِي نََش عَ مَبَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ عَ َش ّسنبّتَرٍَي كُي، ْكْن عََل نََش عَ رَكٍِل قَّش مَ ّسنّب .رَ مُُش تَن قَن، مُُش
ّسنّب مُ فٌب، ْكْن مُُش قَمَ ّن لُدٍ عَ ّسيِت مَ وٌ مَلٍِق رَ عََل ّسنّب َسابُي .رَ

5 وٌ َش وٌ يّّت مٌَت عَ كٌلٌنٍق رَ َش وٌ .دَنشَنِيَِش وٌ َش نَ مٌَت عَ قَنِي .رَ وٌ مُ عَ كٌلٌن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَ وٌ ّ ْبح ِع؟ ْكْن َش
وٌ َ بَر عَ ٌت وٌ مُ دَنشَنِيَِش، عَِس مُ نَ وٌ ّ ْبح ِع !دٍ 6 وٌ َش عَ كٌلٌن مُُش تَن .دَنشَنِيَِش 7 مُُش عََل مَ مَشَندِ وٌ ّب عَلٌَك وٌ نََش ٍق حَاِش ٌي
.رََب مُُش مُ مَ وَ وٌ َش ُل تِنِشنِي كُي عَلٌَك مُُش َش ِشِل قَنِي .ْسْت مُُش مَ وَ نَ نَن ْشن وٌ تَن ّب، عَلٌَك وٌ َش ُل َ كِر قَنِي ْشن، هَِل مِِش
ندٍ ِكيِت حَاِش ْدشْمَ مُُش .مَ 8 مُُش تَن مُ َ ْنم نْندِ مَتَندِدٍ، ٌق مُُش َش َ بِر عَ قْْش .رَ 9 َش مُُش ّسنّب شُرُن، ْكْن وٌ فٍب نََش فٌب، مُُش َ بَر
.حّلِّشن مُُش عََل مَ مَشَندِ ّن عَلٌَك وٌ َش َ دَنشَنِي َش .َكمَِل 10 ٱ نَ بَتَاّش ّسبٍّق وٌ مَ ٍ يِر مَكٍُي ِ مَ بَر ٱ ُ م مَ وَ ٍق شْرْشْي قَلٍَق وٌ ّب وٌ َي .شْرِ مَرِِف
َ بَر ٱ شّي عَ ِشِل رَ عَلٌَك ٱ َش وٌ مَِل، وٌ ُشن نََكنٍَق مُ نَ نَشَن .نَ

11 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ ْدنشْي رَ، عََل، َ َشنُنتٍي نُن ْبحَّس َكنِي َش ُل وٌ ّسيِت مَ، وٌ َش ّسيوَ، وٌ َش َكمَِل، وٌ َش وٌ ٍ بٌر ِمَنِيَ، رَل وٌ َش لَن وٌ ٍ بٌر مَ، وٌ
َش ُل ْبحَّس .كُي 12 وٌ َش وٌ ٍ بٌر ّشيُب ُسنبُي ّسنِيّنِش .رَ ّسنِيّنتْي بِرِن َ بَر وٌ .ّشيُب 13 عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش هِنّن وٌ رَ، عََل
َش وٌ َشُن، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش ُل وٌ ّ ْبح .ِع
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
فَلَِت دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش نَن نَ عََل َش َ ّشير ثُْل نَشَن ّسّب دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ، نَشٍٍي نُ َسبَتِِش فَلَِت بِْش .مَ تّمُي دَنفِِش، ثُْل نُ َ بَر َكوَندِ ِت

نَا، عَلٌَك مِشٍِي َش َ دَنشَنِي عَِس .مَ نَ بِرِن ّسبِّش عَِس َش ّشيرٍَي َش تَرُشُي كُي، َ سٌر ١٣ نُن ١٤.
عَِس َش وَِل ٌت قْْل َيَِل عِسِر بِْش مَ، دَنشَنِيَتْي ِسنٍفٍي يُوِقٍِي نَن نُ فٌب ٍع َي .مَ يُوِِق ِشِل َب، َيَِل عِسِر ِشِل َب، بْنسْي كٍرٍن نَن ِشِل عَ .رَ

ٍع نََش َل عَ رَ عَ عَِس نَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، ٍع َش نَمِْحنمٍّي نَشَن َش ٍق مٍَسن ٍع َش َابُي كِت .كُي ٍع مُ عَِس َش سّرِّي تٌنفٌِش
عَْل دِيّن نّيّن، ِ مَ بَر ٍع عَ تٌِش ِك نَّش، عَِس َش سّرِّي َ بَر يُوِقٍِي َش دِيّن رََكمَِل، عَْل عََل نُ َ بَر عَ مٍَسن ِك .نَّش نَ كُي، ٍع ٌت قِندِ عِسَيَنكٍَي رَ،
ٍع مُ ٍع َش دِيّن سّرِّي رَّبحِن نَشَن نُ ّسبِّش تَوٍُرَت مُنَس نُن َ يَبُر َ دَوُد .كُي ٍع نََش عَِس َش سّرِّي َس سّرِّي بٌوٍر .قَرِ

نَ ٍسٍس مُ نُ قِندِِش ٍق شْرْشْي رَ نَ َكوَندِ نُ َ ِتم تّمُي نَّش يُوِقٍِي نَن فبَنسَن ّب، ْكْن عَِس َش ّشيرٍَي ٌت نَ مٍَسنِي َكوَندِ ِس فبّتٍّي ّب، ٍق
ندٍٍي نََش .مِِن ِس فبّتٍّي تَن ٌت قِندِ عِسَيَنكٍَي رَ، ٍع تَن مُ نُ تِنِش يُوِقٍِي َش نَامُنيٍِي َش َس عَِس َش سّرِّي قَرِ، ِ مَ بَر عَِس َش سّرِّي نُ َ بَر ٍع
.َس وَ

نَ كُي، يُوِِق عِسَيَنَك ندٍٍي نََش ِس فبّّت عِسَيَنكٍَي ِشِل َكَن ٍع َش ُسننَتَرٍَي َش ٍق .رَ ٍع نََش عَ قََل عَ عِسَيَنَك نَشَن مُ ُسننَِش، عَ مُ فِّش
ِكِس .ْستْدٍ ثُْل ٌت نَ َشِشِل مّ، عَ نََش نَ ٍق مَتَندِ، عَ قَلٍَق رَ َش ِكِس َ ْستْم عَِس َش سّرّّش َسابُي نَن نَ، مِِش هَِي مُ نَ ُسنّن مَ ِكِس َش
ٍق .رَ عَ مُ عَ قََل ُسنّن مُ .قَن عَ عَ قََل ّن ُسنّن، َش نَ مُ عَ رَ يَامَرِ فبّّت، عَ مُ َ ْنم مِِش .رَِكِسدٍ عَِس َش سّرّّش نَن فبَنسَن َ ْنم نَ َبَدٍ .ر

نَ فَلَنبُي نَشَن ٌس يُوِِق عِسَيَنكٍَي نُن ِس فبّتٍّي عِسَيَنكٍَي تَِف، عَ َ ْنم َشِشِل فبٍفٍب قِدٍ وٌن قَن .مَ دِيّن قٍٍي نَ نَ، عَ َ لَنم وٌن َش نَشٍٍي رََب، ْكْن
ٍع مُ وٌن .نَِكسِمَ نَامُنِي ندٍٍي نَ نَ، وٌن َ ْنم نَشٍٍي َبَدٍ، ر ْكْن عَ مُ َ لَنم وٌن َش ٍع قِندِ تٍُك رَ ِكِس َش ٍق .رَ نَ بِرِن تَِف َسٍق رَ ندٍدِ شْرْْش، ْكْن
عََل َش َابُيٍي كِت َ ْنم لْننِ قِدٍ وٌن مَ نٍٍي َش ٍق .رَ

بٍَق نَ ٍق رَ، عَننَِب ثُْل َش َابُي كِت فَلَِت دَنشَنِيَتْيٍي ّب، عَ مَن دَنشَنِيَتْي ّحرّ ِك َ مٍَسنم وٌن .ّب َ َشنُنتٍي نَن قِندِِش عِسَيَنكٍَي َش يَامَرِ ِسنٍف .رَ
عََل َشِشِل ّسنِيّنِش، نَشَن َسبَتِِش دَنشَنِيَتْي ّ ْبح كُي، نَ نَن عَ مَ رَّحرّ عََل ََش كِر ْشن .مَ نَ تِدٍ فٌب، ِ مَ بَر َش نَ مُ عَ رَ ٍسنتَّن ٍق بِرِن َ نَبَم ّن عَلٌَك
عَ َش عَ رَّحرّ َ كِر فبّّت ْشن مَ، نَشَن قِندِِش يُنُِب َ كِر .رَ عََل َش وٌن نَتَنَف نَ .مَ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
فَلَِت دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

ّشيبُي
1 -2 ٱ تَن ثُْل نُن ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش َ بَر دَنشَنِيَتْي حَمٍَي ّشيُب نَشٍٍي نَ فَلَِت بِْش .مَ مِِش ٌي مُ ٱ .ّشيِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نُن بََب

عََل نَشَن عَ رَكٍلِِش قَّش مَ، ٍع تَن نَن ٱ .ّشيِش 3 وٌن بََب عََل نُن وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، ٍع َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ
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4 عَِس عَ يّّت بَِش سّرّّش رَ وٌن مَ يُنُبٍِي َشقَرٍِق نَن نَ، عَ َش وٌن نَتَنَف ِي وََشِت حَاِش مَ، عَْل وٌن بََب عََل مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش 5 تَنتُي
نَ عََل ّب .عَبَدَن .عَمَِن

فَلَتِكٍَي فبِلٍنٍق عََل َش َ كِر قْْش رَ
6 ٱ دّ َ بَر َ عِشَر وٌ ٌت فبِلٍنٍق وٌ َ ِشلِم قْْش رَ ِي عِكْرِّش رَ، نَشَن َ بَر وٌ ِشِل عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش هِنّن َسابُي .رَ وٌ نَ بِرٍَق مٍَسنِي فبّّت نَن

قْْش رَ، 7 نَشَن مُ قِندِِش مٍَسنِي قَنِي .رَ مِِش ندٍٍي مَ وَ وٌ َشِشِل عِقٍُق، ٍع َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي .مَقِندِ
8 ْكْن َش عَ َس ِل مُُش تَن، َش نَ مُ عَ رَ عََل َش مَلٍّك ندٍ نََش مٍَسنِي ِت وٌ ّب، نَشَن مُ لَنِش نَ مٍَسنِي قَنِي مَ نَشَن مٍَسنِش وٌ ّب عَ

ِسنٍف رَ، ِ دَنكَر نَ نَ َكنِي .ّب 9 ٱ َش فبِلٍن نَ مَ عَ قِرِن .ندٍ َش مِِش ٌي َق مٍَسنِي ندٍ تِدٍ وٌ ّب، نَشَن مُ لَنِش نَ مٍَسنِي قَنِي مَ نَشَن مٍَسنِش
وٌ ّب عَ ِسنٍف رَ، ِ دَنكَر نَ نَ َكنِي .ّب

ثُْل َش ّشيرََي
10 نَ كُي، ٱ نَ ندٍ َسٌف رَبٍَق، مَ عِبُنَدَ َب كَ عََل؟ وٌ ْحْش عَ مَ عَ ٱ مَ وَ مَدِ عَدَ َسٌف نَن نَبٍَق؟ َش نَ نَ عَ رَ نُ، ٱ ُ م مَ قِندِ عََل َش مِِش

ُسفَندِِش َش ٌكنِي .رَ 11 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عَ ٱ ُ ِشبَار قَنِي نَشَن َ عِبَم عَ مُ قَتَنِش مَ عَدَ َشِشِل َش .رَ 12 ٱ ُ م عَ ْسْت مِِش َش .رَ
مِِش ٌي مُ ٱ شَرَنِش عَ .رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس يَِت نَن عَ مٍَسنِش ٱ .ّب

13 وٌ َ بَر عَ مّ عَ ِسنٍف ٱ نُ بِرَِش يُوِقٍِي َش دِيّن قْْش رَ ّسنّب رَ ِك .نَّش ٱ نُ عََل َش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َ َحشَنَكتَم ّن عَ حَاِش رَ عَلٌَك ٱ َش ٍع
.ْسنْت 14 ٱ شَرَنِي نَشَن نَبَِش يُوِقٍِي َش دِيّن كُي، عَ دَنِف ٱ بٌوٍرٍي َش شَرَنِي .رَ ٱ نُ َ مَ بِر ٱ بٍنبٍَي َش نَامُنيٍِي قْْش رَ ّسنّب نَن .نَ

15 ْكْن عََل نُ َ بَر ٱ ُسفَندِ َكِق ٱ ِ بَر .تّمُي عَ نََش ٱ ِشِل عَ َش هِنّن رَ، 16 عَ َق عَ َش دِ مٍَسن ٱ ّب، عَلٌَك ٱ َش عَ َش ٍق َكوَندِ ِت ِس
فبّتٍّي .تَِف عَ ٌت ٱ ِشِل نَ مَ، ٱ ُ م ِس مَرَ قٍن مِِش ٌي رَ، 17 ٱ ُ م ِسَف َسلَمُ دَرِ مِشٍِي ٍ يِر نَشٍٍي ِسنٍف قِندِ عَِس َش ّشيرٍَي رَ ٱ تَن .ّب ٱ نََش
ِسَف كٍرٍن نَ عَرَُب بِْش .مَ نَ دَنِف َشنِب ٱ نََش فبِلٍن مَِس دَ تَا .كُي

18 ّح َسشَن ٌت دَنِف، ٱ نََش ِسَف َسلَمُ، دَرِ عَلٌَك ٱ َش ثِيّرِ .كٌلٌن ٱ نََش ُل عَ ْشنِي ِش ُق نُن .ُسوِل 19 ٱ ُ م عَِس َش َ ّشير فبّّت ٌت نَ
تّمُي، ٌق عَِس ُشنيَ .يَِك 20 ٱ َش عَ قََل وٌ ّب عََل َي شْرِ، ٱ نَشَن ّسبٍّق وٌ مَ، وٍُل ٌي مُ نَ عَ .كُي

21 نَ ّحرّ دَنِف َشنِب، ٱ نََش ِسَف سِرَِي نُن ِسلِِس بِْش .مَ 22 عِسَيَنَك حَمٍَي نَشٍٍي نُ نَ يُدََي، نٍٍي مُ نُ ٱ كٌلٌنِش نَ تّمُي، 23 ْكْن ٍع نُ َ بَر
عَ مّ عَ مِِش نَشَن نُ ٍع مَ، تْوْر عَ عَ َ بَر قِندِ َ دَنشَنِي َكوَندَِل .رَ ِسنٍف» عَ نُ مَ وَ نَ َ دَنشَنِي ُشن نََكنٍَق، ْكْن يَْكِس عَ نَ عَ «.َكوَندٍِق 24 نَ
كُي، ٍع نََش عََل مَتْْش ٱ َ م ٍق .رَ

2
ثُْل نُن عَِس َش ّشيرٍَي

1 ّح ُق نُن نَاِن ٌت دَنِف كٍلٍِق نَ ِيَاِس ب ِسنٍف مَ، ٱ مَن نََش فبِلٍن .َسلَمُ دَرِ بَرَنَبَِس نُن تٌِت نُ نَ ٱ قْْش .رَ 2 عََل نُ َ بَر عَ مٍَسن ٱ ّب ٱ

َش ِسَف نَا عَلٌَك ٱ َش دّنتّّف َس ٍع ّب ٱ ُ ِشبَار قَنِي نَشَن َ عِبَم ِس فبّتٍّي .تَِف ٱ ُ م نَ دّنتّّف َس ٍع بِرِن َش ّب، ٌق دَنشَنِيَتْي ُكنتِفٍِي، ِ مَ بَر ٱ ُ م
نُ مَ وَ ٱ َ م وَِل ُشن َش .رََكَن

3 ْكْن هَِل تٌِت فِرّكَِك نَشَن نُ نَ ٱ قْْش رَ، ٍع مُ عَ كَرََشن عَ َش .ُسننَ 4 مِِش ُسننٍَق نُ َ بَر قِندِ ْحْشنْسسْي رَ مُُش تَِف، ِ مَ بَر مِِش ندٍ نَشٍٍي
مُ قِندِِش دَنشَنِيَتْيٍي رَ، نٍٍي نََش ٌس مُُش َي مَ فُندٌ .كُي ٍع نُ مَ وَ وٌن مَ شْرَّي نَن نَبّنٍق، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَشَن قِِش وٌن مَ، عَلٌَك
وٌن مَن َش فبِلٍن َ ٌكنيِي .كُي 5 ْكْن مُُش مُ تِن نَ َشِشِل رَ قٍٍق مَ، عَلٌَك وٌ نََش َب عَِس َش نْندِ َ كِر ْشن .مَ

6 ٱ ُ م ٱ َشِشِل تِِش مِشٍِي رَ َحمَ بِرَِش نَشٍٍي قْْش رَ، ِ مَ بَر عََل مُ مِِش ٌي رَقِسَمَ عَ بٌوٍر .ّب ٍع تَن مُ ٍسٍس َس ٱ َ م مٍَسنِي .قَرِ 7 ٍع نََش عَ
ٌت عََل نَن نَ ّشيرََي تَشُِش ٱ نَ، ٱ َش عَِس َش ِشبَارُ قَنِي عَِب ِس فبّتٍّي ّب، عَْل ثِيّرِ عَ َ رَبَم يُوِقٍِي ّب ِك .نَّش 8 عََل نَشَن ثِيّرِ شّي عَ َش وَِل
َبَدٍ ر يُوِقٍِي تَِف، عَ تَن نَن ٱ قَن شّي عَ َش وَِل َبَدٍ ر ِس فبّتٍّي .تَِف 9 يَِك، ثِيّرِ، نُن َ يَي نَشٍٍي قِندِِش ُكنتِِف ُشنفبٍٍي رَ دَنشَنِيَتْيٍي تَِف، ٍع نََش ٱ
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نُن بَرَنَبَِس َ ّسّن ر عَ نفَشَكٍرٍن ِك مَ ٍع ٌت عَ كٌلٌن عََل هِننِّش ٱ نَ ِك .نَّش ٍع نََش لَن عَ مَ عَ مُُش َش ّشيرََي رََب ِس فبّتٍّي تَِف، ٍع تَن قَن
َش عَ رََب يُوِقٍِي .تَِف 10 ٍع مَن نََش مُُش مَيَندِ مُُش َش ٍستَرٍٍي مَِل مُُش َش وَِل .كُي ٍق نَن نَ ِك ٱ نُ مَ وَ نَشَن نَبٍَق عَ قَنِي .رَ

يُوِقٍِي نُن ِس فبّتٍّي
11 ِ ثِيّر ٌت َق عَنتِيِْك، ٱ نََش عَ مَتَندِ، ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر .تَنتَن 12 ٍينُن ب يَِك َش مِِش ندٍٍي َش ِسَف عَ يِرٍ، عَ نُ عَ دّفٍمَ عَ نُن ِس .فبّتٍّي ْكْن ٍع

ٌت عَ ْشنِي ِل، عَ نََش فبِلٍن مِشٍِي قْْش رَ نَشٍٍي قِندِِش ِس فبّتٍّي .رَ عَ نُ َ بَر فَاُش يَِك َش مِشٍِي َي رَ، ِ مَ بَر ٍع نُ لَِش عَ رَ عَ دَنشَنِيَتْيٍي لَنِش ّن
ٍع َش .ُسننَ 13 يُوِِق فبّتٍّي نََش َ بِر عَ َش قِلَنَكقُيَح قْْش رَ، هَن ٍع نََش بَرَنَبَِس قَن .نَتَنتَن

14 ٱ ٌت ٍع َش تِنِشنتَرٍَي ٌت، نَشَن مُ لَنِش عََل َش نْندِ مَ، ٱ نََش عَ قََل ثِيّرِ ّب ٍع بِرِن َي شْرِ، َهِل» ِع ٌت قِندِِش يُوِِق رَ، ِع نَ ّحرٍّق
ِس فبّتٍّي َش نَامُنِي ِك نَن مَ، نَشَن مُ قِندِ يُوِِق َش نَامُنِي .رَ مُنٍق رَ ِع عَ َ قَلَم ِس فبّتٍّي ّب ٍع َش ّحرّ يُوِقٍِي ّحرّ ِك «مَ؟

15 وٌن تَن نَشٍٍي بَرِِش َ يُوِقِي كُي، نَشٍٍي مُ قِندِِش يُنُبِتْيٍي رَ ِس فبّتٍّي تَِف، 16 وٌن عَ كٌلٌن مِِش ٌي مُ َ ْنم عََل َش سّرِّي بِرِن نَبَتُدٍ، عَ َق ُل
عَ مُ تَنتَن نَ َش عَ قِندِ تِنِشنتْي .رَ عَ مَ قِندِ تِنِشنتْي رَ عَ ٌت دَنشَنِيَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .مَ نَ كُي، وٌن َ بَر َ دَنشَنِي عََل َش مِِش
ُسفَندِِش عَِس مَ، عَلٌَك وٌن َش تِنِشن نَ َ دَنشَنِي َسابُي .رَ وٌن مُ َ ْنم عََل َش سّرِّي بِرِن نَتِنمّدٍ، هَن وٌن َش قِندِ تِنِشنتْيٍي .رَ مِِش ٌي مُ َ ْنم عََل
َش سّرِّي بِرِن نَتِنمّدٍ، هَن عَ َق قِندِ تِنِشنتْي .رَ

17 َش وٌن نَ تِنِشنِي قٍنٍق عََل َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي رَ، وٌن َق يُنُِب ندٍ رََب، نَ َعَ مٍَسنم يُنُِب رَقَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ؟ ِ .عَستْقُلَه
18 ٱ ُ م َ لَم عَ رَ ْسنْن ٱ َ ْنم عََل َش يَامَرِ بِرِن نَتِنمّدٍ، هَن ٱ َش قِندِ تِنِشنتْي .رَ َش عَ َس ِل ٱ َ بَر فبِلٍن نَ َشِشِل مَ، نَ مُ قِندِ عََل َش سّرِّي .رَ
19 ٱ ٌت عَ ٌت ٱ ُ م َ ْنم عََل َش سّرِّي بِرِن نَتِنمّدٍ، ٱ نََش نَ َشِشِل ُل نَ، عَلٌَك ٱ َ م ّحرّ ِك قَنِي َش قِندِ تَنتُي رَ عََل .ّب 20 عََل َش مِِش ُسفَندِِش
قََش ِك نَّش وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، ٱ وَْشنٍق قَن َ بَر قََش نَ .ِك يَْكِس ٱ ُ م َ مَ بِر ٱ وَْشنٍق قْْش .رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ .مَ رَّحرّ ٱ ٱ َ م
دُِنحّءِفِرِ مَ رَّحرّ َ دَنشَنِي نَن َسابُي .رَ ٱ َ بَر َ دَنشَنِي عََل َش دِ مَ نَشَن عَ يّّت بَِش سّرّّش رَ ٱ ّب عَ َش َ َشنُنتٍي َش ٍق .رَ 21 ٱ ُ م َ تِنم عََل َش هِنّن
ٌلٌدٍ َب .ر َش عَ َس ِل ٱ َ ْنم عََل َش يَامَرٍِي رَتِنمّدٍ هَن ٱ َش قِندِ تِنِشنتْي رَ، عَ َ لِم عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش قَّش تِدٍ ٌي مُ نَ وٌن مَ ِكِس َش ٍق
.رَ

3
دَنشَنِيَتْيٍي قِندِِش عِبُرَهِمَ َش دٍِي نَن نَ

1 وٌ تَن فَلَتَِك َشِشلِتَرٍٍي، ندٍ وٌ مَدَُشِش؟ عَ مٍَسنِش ّن وٌ ّب عَ قِيّش رَ عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش بَنبَن ّن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ 2 وٌ عَ قََل ٱ ّب
مُنٍس عَ نِيَِش وٌ َش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .ْسْت وٌ عَ ْستِْش عََل َش سّرِّي رَتِنمٍّق نَن َسابُي رَ، كَ وٌ عَ ْستِْش ّن ِ مَ بَر وٌ دَنشَنِيَِش عََل َش مٍَسنِي
مَ وٌ نَشَن مِّش؟ 3 وٌ َشِشِل مُ نَ؟ ِسنٍف وٌ َشِشِل نُ تِِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن نَ، ْكْن يَْكِس وٌ لَِش وٌ يّّت َكن ّسنّب نَن .نَ مُنٍق رَ؟ 4 وٌ
َ بَر تْوْر عََل َشِشِل ْستٍْق رَ، يَْكِس مُنٍق رَ وٌ مَ وَ نَ ّبحِنٍق؟ نَ َ بَر قِندِ ٍق قُقَُق رَ وٌ ّب؟ 5 عََل عَ َشِشِل ّسنِيّنِش قِمَ وٌ مَ، عَ مَن كَابَنَكٌي َ رَبَم وٌ
.تَِف عَ وٌ َ ِكم ّن، ِ مَ بَر وٌ َ بَر عَ َش يٍّي سّرِ رَبَُت، كَ عَ وٌ َ ِكم ّن ِ مَ بَر وٌ َ بَر َ دَنشَنِي عََل َش مٍَسنِي مَ وٌ نَشَن مِّش؟

6 وٌ َش عِبُرَهِمَ َش ٍق .مٌَت عَ ٌت َ دَنشَنِي عََل مَ، عَ نََش تِنِشنِي ْسْت عََل .مَبِرِ 7 نَ نَن نَ ِك، مِِش نَشَن َ دَنشَنِي عََل مَ، نَ َ بَر قِندِ عِبُرَهِمَ
َش دِ .رَ 8 َابُي كِت نَ نَن يَِت قََل ٍينُن ب عَ َش رََب، عَ قَلٍَق رَ عََل قَمَ ِس فبّتٍّي رَتِنِشندٍ ٍع َش َ دَنشَنِي َسابُي .رَ عَ نََش نَ مٍَسنِي قَنِي مٍَسن ِسنٍف
نُ، عَ ٌت عَ قََل عِبُرَهِمَ ّب، ِس» بِرِن قَمَ ّن دَُب ْستْدٍ ِع تَن َسابُي «.رَ 9 نَ كُي، دَنشَنِيَتْي بِرِن دَُب َ ْستْم ّن عَْل عِبُرَهِمَ .دَنشَنِيَتْي 10 مِِش
نَشَن َ َكتَم عََل َش يَامَرٍِي رَتِنمّدٍ عَلٌَك عَ َش ِكِس ْسْت، نَ قِندِِش مِِش دَنَكِش نَن نَ، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، ِمِش» نَشَن مُ يَامَرِ بِرِن
نَبَمَ، نَشٍٍي ّسبِّش عََل َش سّرِّي َابُي كِت كُي، عَ «.دَنَكِش 11 مِِش ٌي مُ َ ْنم عََل َش يَامَرٍِي بِرِن نَبَتُدٍ، نَ َش عَ قِندِ تِنِشنتْي .رَ عَ ّسبِّش َابُي كِت
كُي، ِتنِشنتْي» َ ِكسِم عَ َش َ دَنشَنِي نَن َسابُي «.رَ
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12 عَ مَن ّسبِّش، ِمِش» نَشَن عََل َش يَامَرٍِي بِرِن نَبَتُمَ، عَ ِكسِمَ نٍٍي نَن َسابُي «.رَ َشِشِل قِرِن نَن عَ .رَ نَشَن عَ َشِشِل َ ِتم َ دَنشَنِي رَ، عَ مُ

َ ْنم عَ َشِشِل تِدٍ يَامَرٍِي رَتِنمٍّق .رَ 13 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر وٌن َ ُشنسَر دَنّك مَ، وٌن نَشَن ْسْت ِ مَ بَر وٌن مُ عَ َش يَامَرِ بِرِن .نَتِنمِّش عَ وٌن
َ ُشنسَر ّن، عَ ٌت وٌن مَ دَنّك تٌنٌف عَ َش ٌكٍت .رَ عَ قِندِ مِِش دَنَكِش رَ عَ قََش ِك نَن مَ، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، َدنّك» نَ مِِش ّب نَشَن
فبَكُمَ وُرِ «.مَ 14 عَ َ بَر وٌن َ ُشنسَر عَلٌَك عََل هّيرِ نَشَن قِِش عِبُرَهِمَ مَ، عَ َش دَنِف ِس فبّتٍّي مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ نَ كُي،
وٌن مَ َ دَنشَنِي َسابُي رَ، وٌن َ ْنم عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْستْدٍ نَشَن لَايِدِِش وٌن .ّب

عََل َش َساّت نُن مَ عِبُنَدَ َش وَِل
15 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َش مِسَاِل ندٍ مٍَسن وٌ .ّب مِِش مُ َ ْنم َساّت مَسَرَدٍ، َش نَ مُ عَ رَ عَ َكنَدٍ، َساّت نَشَن تٌنفٌِش مَ عِبُنَدَ َش سّرِّي ِك .مَ

عَننَِب عِبُرَهِمَ َش َساّت َ لُم نَ ِك .ّن 16 عََل نََش لَايِدِ ندٍٍي تٌنٌف عِبُرَهِمَ نُن عَ َش دِ .ّب َابُي كِت مُ عَ َ قَلَم «ِدٍي،» يّنِي ْو نَشَن مَ وَ عَ قَلٍَق
ِمِش» «.وُيَِش َابُي كِت عَ َ قَلَم َع» نُن عَ َش «.دِ يّنِي ْو نَ عَ رَ نَشَن مَ وَ عَ قَلٍَق ِمِش» «.كٍرٍن نَ مِِش كٍرٍن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش
نَن .نَ 17 ٱ مَ وَ نَشَن قَلٍَق وٌ ّب، عَ عََل َش سّرِّي، نَشَن ّسبِّش ّح كّمّ نَاِن ّح تٌنٌف َسشَن دَنِف َشنِب عََل َش َساتّتٌنٌفي عِبُرَهِمَ ّب، نَ
سّرِّي مُ َ ْنم نَ لَايِدِ ِسنٍف .َكنَدٍ 18 َش وٌن ِكِس َ ْستْم كّ رَ، ِ مَ بَر وٌن عََل َش يَامَرٍِي رَتِنمّمَ، وٌن مُ عَ َ ْستْم ْسنْن عََل َش لَايِدِ َسابُي .رَ عََل
عَ ِق عِبُرَهِمَ مَ لَايِدِ نَن نَ عَ يّّت َش هِنّن َش ٍق .رَ

19 َش نَ نَن عَ رَ، مُنٍق رَ عََل عَ َ نِي عَ َش يَامَرٍِي َش ّسّب َابُي كِت كُي؟ عَ عَ َش يَامَرٍِي ّسّب ّن يُنُبٍِي َش ٍق رَ، ٍينُن ب عَ َش دِ لَايِدِِش
َش .َق ـٍكٍّي مَل نََش َق نَ سّرِّي رَ، ٍع نَ ٌس َسابُي ندٍ ِي .رَ 20 َسابُي تَن َ لُم مِِش قِرِن نَن تَِف، ْكْن عََل تَن، كٍرٍن نَن عَ .رَ

21 عََل َش سّرِّي نُن عََل َش لَايِدٍِي ٍع بٌوٍر مَ؟ مَتَندِ عَدٍ !دٍ َش وٌن َنُ ْنم ِكِس ْستْدٍ عََل َش يَامَرٍِي َبَتُي ر نَن نَ نُ، نَ َنُ ْنم ّن وٌن قِندِدٍ
تِنِشنتْيٍي .رَ 22 ْكْن عََل َش َابُي كِت عَ مٍَسنِش ّن وٌن ّب عَ َ دُِنح مِِش بِرِن عََل َش يَامَرٍِي مَ، مَتَندِ ٍع قِندِ يُنُبِتْيٍي .رَ نَ كُي، عََل نَشَن لَايِدِِش
مِشٍِي ّب، نَشٍٍي َ لَم عَ رَ، ٍع َق َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مَ، ٍع َ ْنم نَ .ْستْدٍ

23 ٍينُن ب مِِش َش ْن ِكِس ْستْدٍ َ دَنشَنِي َسابُي رَ، وٌن نُ نَ َكتٍَق عََل َش يَامَرٍِي رَتِنمّدٍ، عَلٌَك وٌن َش ِكِس، ْكْن وٌن مُ .ْن 24 نَ كُي،
سّرِّي َ بَر وٌن ُ شُر هَن ٍينُن ب عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش َق عَلٌَك وٌن َش تِنِشنِي ْسْت َ دَنشَنِي َسابُي .رَ 25 ْكْن َ دَنشَنِي ٌت َ بَر َق، وٌن مُ نَ سّرِّي
َش شُرُي بُن مَ ْسنْن، 26 ِ مَ بَر وٌ بِرِن َ بَر قِندِ عََل َش دٍِي رَ، وٌ ٌت دَنشَنِيَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .مَ 27 وٌ تَن نَشٍٍي َ بَر وٌ ُشنَش ٍي
ْشورَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل رَ، وٌ نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن َق عَ .رَ 28 يُوِِق نُن فِرِّك، ٌكنِي نُن شْرّ، شّّم نُن فِّن، وٌ بِرِن كٍرٍن عََل
َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .ِع 29 َش وٌ َ بَر قِندِ عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش فٍب رَ، وٌ َ بَر قِندِ عِبُرَهِمَ َش دٍِي نُن ّكتٌنٌفي رَ عَْل عََل عَ لَايِدِِش
ِك .نَّش

4

ٌكنِي نُن دِ
1 ٱ َ مَ و نَشَن قَلٍَق، كّ تٌنفٌمَ، عَ مّدِ دِ تّمُي، هَِل عَ بََب كّ ٌت قِندِِش عَ فٍب رَ، عَ لُِش عَْل ٌكنِي نَشَن مُ فِّش عَ يّّت .ْستْدٍ 2 عَ َ لُم يَتِفٍِي

نُن َ ْمشٍْي كَر َش يَامَرِ نَن بُن مَ، هَن عَ بََب نَ تِن تّمُي نَّش عَ َش عَ يّّت .ْسْت 3 وٌن تَن قَن ٌت مُ نُ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس كٌلٌن،
وٌن نُ لُِش ّن عَْل .مّدٍِي دِ وٌن نُ نَ َ دُِنح ٍق ٌكبٍِي َش َ ٌكنيِي نَن بُن .مَ 4 وََشِت ٌت َكمَِل، عََل نََش عَ َش دِ شّي َ دُِنح مَ فِّن ندٍ َسابُي .رَ عَ
نََش ِ بَر عََل َش سّرِّي بُن مَ، 5 عَلٌَك عَ َش مِشٍِي َ ُشنسَر نَشٍٍي نُ نَ عََل َش سّرِّي َش ِكيِت بُن .مَ عَ نََش وٌن َ ُشنسَر عَلٌَك وٌن َش قِندِ عََل
َش دٍِي .رَ 6 وٌ ٌت قِندِ عَ َش دٍِي رَ، عََل نََش عَ َش دِ َشِشِل ٌس رَ وٌ ّ ْبح ِع، َشِشِل نَشَن ِشِل ِتمَ، ن» «.َب 7 نَ نَن عَ رَ وٌ َ بَر مِِن َ ٌكنيِي
كُي، وٌ َ بَر قِندِ عََل َش دٍِي .رَ وٌ ٌت قِندِِش عَ َش دٍِي رَ، عََل مَن َ بَر وٌ قِندِ عَ ّكتٌنٌفي .رَ
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8 ِسنٍف وٌ مُ نُ عََل .كٌلٌن َ دُِنح ٍق ٌكبٍِي نَن نُ قِندِِش وٌ مَرِِف رَ، عَ َق ِل نٍٍي نُن عََل تَِف َ .عِكُي 9 يَْكِس وٌ َ بَر عََل .كٌلٌن عََل َ بَر وٌ قَن

.كٌلٌن مُنٍس َق عَ نِيَِش ْسنْن وٌ مَن َ فبِلٍنم نَ َ دُِنح قٍٍي مَ نَشٍٍي ّسنّب نُن تِدٍ ُ م فٌب؟ وٌ مَن مَ وَ لٍُق ٍع َش َ ٌكنيِي بُن مَ؟ 10 وٌ مَن َ بَر َ بِر يَامَرٍِي قْْش
رَ، نَشٍٍي عَ َ قَلَم لْشْي ندٍٍي نُن كٍِك ندٍٍي تِدٍ فٌب ٍع بٌوٍر .ّب وٌ وََشِت ندٍٍي نُن ّح ندٍٍي رَقَِس ٍع بٌوٍر .ّب 11 ٱ فَاُش ّن وٌ نََش ٱ َ م شَرَنِي رَبٌٌل،
ٱ َ م وَِل َش ُل ٱ َ م .ُق

12 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ َ بَر وٌ مَيَندِ، وٌ ُل عَْل ٱ تَن، ِ مَ بَر ٱ قَن لُِش ّن عَْل وٌ .تَن وٌ مُ ٍق ٌكِب ٌي رََب ٱ .نَ 13 وٌ عَ كٌلٌن عَ ٱ َ م قُرٍ نَن عَ نِيَ، عَ
ِسنٍف ِسنٍف ٱ َش وٌ َكوَندِ عَِس َش مٍَسنِي قَنِي .رَ 14 نَ نُ شْرْْش وٌ ّب، ْكْن ٱ َ م ٍق مُ وٌ ّ ْبح رَحَاُش وٌ مَ، وٌ مُ وٌ َ مَكُي ٱ .نَ وٌ ٱ نَّسّن ّن
عَْل عََل َش مَلٍّك ندٍ، َش نَ مُ عَ رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش .عَِس 15 وٌ َش نَ ّسيوّ قٌرِ نَ مِندٍن؟ ِسنٍف ٱ َ م ٍق نُ رَقَن وٌ مَ هَن وٌ نُ َ ْنم ِندٍ ت
وٌ يٍَي يَِت بَدٍ ٱ .ّب 16 ٱ نْندِ قَلٍَق وٌ ّب، نَ َ بَر عَ َ نِي ٱ َش قِندِ وٌ يَشُي رَ؟ 17 نَ مِشٍِي مَ وَ وٌ َش َ بِر ٍع قْْش رَ، ْكْن نَ مُ مَ قِندِ ٍق قَنِي رَ وٌ .ّب

ٍع مَ وَ وٌن تَِف عِسٌٍق، عَلٌَك وٌ َش ُل ٍع تَن .مَبِرِ 18 َش وٌ فبََت ٍق قَنِي َبٍَق ر رَ، نَ مُ .حَاُش وٌ َش نَ ْموِل رََب تّمُي بِرِن، هَِل ٱ ُ م نَ وٌ ٍ .يِر
19 ٱ َ م دٍِي، ٱ مَن نَ تْوْرٍق وٌ ّب عَْل فِّن َش تْورّ دِتِنِي رَ، هَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش ّحرّ ِك َ َسبَتِم وٌ ِع تّمُي .نَّش 20 عَ ْشِل ٱ َ م وٌن بِرِن َش
ُل ٍ يِر كٍرٍن، عَلٌَك وٌن َش وٌن بٌرٍ قَهَامُ، ِ مَ بَر يَْكِس ٱ َ بَر ّ هَنم وٌ َش ٍق .رَ

َ هَفَر نُن َ سَر َش مِسَاِل
21 وٌ تَن نَشٍٍي مَ وَ ِكِس ْستٍْق عََل َش يَامَرٍِي رَتِنمٍّق َسابُي رَ، وٌ مُ عَ كٌلٌن عََل َش سّرِّي نَشَن قَلَِش؟ 22 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي عَ دِ قِرِن نَن

نُ نَ عِبُرَهِمَ ِي .رَ ٌكنِي فِّن نََش كٍرٍن ِ بَر عَ ّب، شْرّ فِّن قَن نََش دِ فبّّت ِ بَر عَ .ّب 23 عَ نَشَن ْسْت ٌكنِي فِّن َسابُي رَ، نَ بَرِِش ّن عَْل مَ عِبُنَدَ
بِرِن بَرِِش ِك نَّش، ْكْن عَ نَشَن ْسْت شْرّ فِّن َسابُي رَ، عَ بَرِِش لَايِدِ نَن .كُي 24 نَ فِّن قِرِنِي مِسَالِِش َساّت قِرِن نَن .نَ َساّت نَشَن شِرِِش
ِسنَِي َ فٍي قَرِ نَن عَ َ نِيَم مِِش َش ُل َ ٌكنيِي .كُي َ هَفَر مِسَالِِش نَ َساّت نَن نَ، 25 نَشَن شِرِِش ِسنَِي َ فٍي قَرِ عَرَُب بِْش .مَ عَ مِسَالِِش َسلَمُ دَرِ قَن
نَ، نَشَن نَ َ ٌكنيِي كُي عَ نُن عَ َش .دٍِي 26 ْكْن َسلَمُ دَرِ نَشَن نَ يَننَ، عَرِ شْرّ تَا نَن عَ .رَ وٌن نَف نَن نَ .ِك 27 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي،
ِع» تَن نَشَن مُ دِ ِ مَ، بَر ِع َش .حّلِّشن
ِع تَن نَشَن مُ دِ ِ بَر تْورّ كٌلٌن،
ِع شُي مِِن، رَ عَ عٍِت حّلِّشنِي كُي،
ِ مَ بَر فِّن نَشَن َش شّّم َ بَر مّي عَ رَ،
عَ َش دِ َ وُيَم ّن،
دَنِف شّّم تَا عِْدشْي «.رَ

28 وٌ تَن نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َ بَر قِندِ لَايِدِ دٍِي رَ عَْل .عِِسيََف 29 نَ وََشِت، دِ نَشَن بَرِِش مَ عِبُنَدَ ِك مَ، عَ نََش دِ بٌوٍر تْوْر، نَشَن بَرِِش عََل َشِشِل
ّسنّب َسابُي .رَ هَن َي عَ نَ نَ ِك .ّن 30 مُنٍس ّسبِّش َابُي كِت كُي؟ عَ ّسبِّش، ِع» َش ٌكنِي فِّن نُن عَ َش دِ كٍرِ، ِ مَ بَر ٌكنِي فِّن َش دِ نُن شْرّ
فِّن َش دِ مُ كّ َ «.عِتَشُنم 31 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، نَ نَن عَ رَ وٌن مُ قِندِِش ٌكنِي فِّن َش دٍِي َش .رَ وٌن قِندِِش شْرّ فِّن َش دٍِي نَن .نَ

5
دَنشَنِيَتْي َش شْرَّي

1 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر وٌن ُشنسَرَ، عَلٌَك وٌن َش شْرَّي .ْسْت نَ كُي، وٌ َش ِت عَ قَنِي .رَ وٌ نََش تِن َ ٌكنيِي ندٍ ٌي َش ْدْش وٌ قَرِ .ْسنْن
2 ٱ تَن ثُْل، ٱ َش نْندِ قََل وٌ ّب، َش وٌ تِن نَ مِشٍِي َش وٌ ُسننَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش وَِل تِدٍ ٌي مُ نَ وٌ ّب .ْسنْن 3 ٱ مَن َش عَ

قََل وٌ ّب، شّّم نَشَن َ تِنم ٍع َش عَ ُسننَ، عَ َ لَنم عَ َش عََل َش يَامَرِ بِرِن ّ .نَتِنم 4 وٌ تَن نَشٍٍي مَ وَ تِنِشنِي ْستٍْق يَامَرٍِي رَتِنمٍّق َسابُي رَ، وٌ نُن عََل َش
مِِش ُسفَندِِش تَِف َ بَر َ .عِكُي عََل مُ َ هِننّم وٌ رَ .ْسنْن 5 وٌن وٌن ََشِشِل ِتم عََل َشِشِل رَ وٌن مَ َ دَنشَنِي كُي، عَلٌَك وٌن َش تِنِشنِي ْسْت وٌن ََشِشِل ِتم
نَشَن .نَ 6 َش مِِش بِرَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس قْْش رَ، ُسنّن نُن ُسننَتَرٍَي تِدٍ ٌي مُ نَ عَ .ّب ٍق كٍرٍن نَن تِدٍ فٌب؛ مِِش َش َ دَنشَنِي
عََل مَ، عَ َش مِِش .َشُن
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7 وٌ نُ نَ ّحرٍّق عَ قَنِي .رَ ٍث، ندٍ عَ نِيَِش وٌ َش نْندِ رَبٌٌل؟ 8 نَشَن وٌ بّندُنِش نَ ِك، نَ مُ قِندِِش عََل رَ نَشَن وٌ .ِشِل 9 لّبِنِ دٌندٌرٌنِت َ ْنم

قَرِن فبٍفٍب .رَتٍدٍ 10 ٱ َ بَر َل وٌ رَ عََل َسابُي رَ، مِِش ٌي َق عَ َش َق وٌ َي عٌِس، وٌ مُ َ تِنم نَ َشِشِل ْموِل .رَ نَ َكنِي قَمَ ّن عَ سَرٍ .ْستْدٍ 11 ٱ

نفَشَكٍرٍنِيٍي، َش عَ ِل نُ هَن َي ٱ نَ َكوَندِ تٍِق مِشٍِي َش ُسننَ، مُنٍق رَ يُوِقٍِي َ لُم ٱ َحشَنَكَت رَ؟ َش عَ َس ِل نُ ٱ نَ َكوَندِ ْموِل ِتمَ، عَِس َش
سّرّّش وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، عَ مُ مَ قِندِ يّن ْو شْرْشْي رَ مِشٍِي ّب .نُ 12 ٱ مَ وَ ّن نَشٍٍي نَ وٌ َي عِسٌٍق، هَِل ٍع مُ عَ دَن ُسنّن ٍق فبَنسَن .مَ ٍع َش ٍع
ّشمَّي بِرِن َب .نَ

دَنشَنِيَتْي ّحرّ ِك
13 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عََل مَ وَ وٌ َش ُل شْرَّي كُي، ْكْن وٌ نََش نَ شْرَّي مَقِندِ يُنُِب .رَ وٌ وٌ ٍ بٌر مَِل َ َشنُنتٍي .كُي 14 عََل َش سّرِّي بِرِن نَ ِي يَامَرِ

كٍرٍنِي نَن كُي؛ وٌ َش وٌ بٌوٍر مَدِ عَدَ َشُن عَْل وٌ .يّّت 15 َش وٌ َ لُم وٌ ٍ بٌر تْوْر رَ، وٌ نُ وٌ ٍ بٌر َحشَنَكَت، وٌ عَ َ نِي ْديِن، َش نَ مُ عَ رَ وٌ وٌ ٍ بٌر َش ٍق
ُشن َ نََكنَم .ّن

16 ٱ مَ وَ نَشَن قَلٍَق وٌ ّب، وٌ َش عَ ُل عََل َشِشِل َش وٌ .رَّحرّ وٌ نََش َ بِر وٌ يّّت وَْشنٍق حَاشٍِي قْْش .رَ 17 َ مَ عَد وَْشنٍق حَاِش نُن عََل َشِشِل
ّسنِيّنِش، عَ كٍرٍن مُ عَ .رَ نَ قِرِنِي نَ ٍع ٍ بٌر فٍرٍٍق، عَلٌَك وٌ نََش وٌ وَْشنٍق .رََب 18 َش عََل َشِشِل نَ وٌ رَّحرٍّق، وٌ َشِشِل مُ َ ِتم وٌ َش يَامَرِ رَتِنمّشٍِي
رَ .ْسنْن

19 يُنُبِتْي وَْشنٍقٍي نَن َي؛ لَنفٌيَح، ّسنِيّنتَرٍَح، ْسن ٌكِب، 20 كٍُي بَتٍُق، دُوٍرَي، ْشننَنتٍيَ، لَنتَرٍَي، تْوّن، ّ ْبح تٍٍق، فٍينِ قٍنٍق ِع يّّت ّب، ْسنْشٍق،
بٌوٍر رَقِسٍَق عَ بٌوٍر ّب، 21 مِلَنتٍيَ، ِسيِسٍق، ُشلُنِي حَاشٍِي، نُن نَ .مَنِيٍّي ٱ مَن َش عَ قََل وٌ ّب، مِِش نَشٍٍي مَ ّحرّ نَ ِك، ٍع مُ يَننَ عَرِ َ ْستْم كّ رَ
.مُُك

22 ْكْن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش ّكوَلٍِي نَن َي؛ َشنُنتٍيَ، ّسيوّ، ْبحَّس، دِّح، َ ّس، يَرَو قَنِي، لَنلَنتٍيَ، 23 ّ ْبح بّشِيَ، نُن يّّت .ُسشُي تْنِي ٌي مُ نَ نَ
ٍق ْمولٍِي .مَ 24 عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َبِرٍّي قْشِر َ بَر يُنُبِتْي وَْشنٍق رَّبحِن عَ نُن ٍق حَاِش .بِرِن 25 وٌن ٌت ِكِس ْسْت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش
َسابُي رَ، وٌن َش َ بِر عَ قْْش .رَ 26 وٌن نََش وٌن يّّت عِفٌب، وٌن نََش وٌن ٍ بٌر رَْشْن، وٌن نََش مَِل وٌن بٌرٍ .مَ

6
دَنشَنِيَتْيٍي َش مَِل

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، َش وٌ َ بَر مِِش ندٍ ُسُش يُنُِب كُي، وٌ تَن نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي تِلِنِش، وٌ َش عَ مَقُرُكُ عَلٌَك عَ َش فبِلٍن عََل .مَ ْكْن وٌ َش وٌ
ّحنِف َس وٌ يّّت ْشن مَ، عَلٌَك وٌ قَن نََش َ بِر نَ يُنُِب .كُي 2 وٌ وٌ ٍ بٌر مَِل وٌ َش ٌكٍت .َشنِندٍ نَ كُي، وٌ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش سّرِّي نَن
.نَتِنمّمَ 3 َش مِِش عَ يّّت عِفبٌمَ، عَ نَ عَ يّّت .مَدَُشٍق َكنَكن4 َش عَ يّّت ّحرّ ِك مٌَت، َش عَ قَن، َش عَ مُ .قَن عَ نََش عَ بٌوٍر ّحرّ ِك مٌَت،
عَ َق عَ قََل، ٱ» قَن بٌوٍر «.ّب نَ كُي، عَ َش عَ يّّت كٍرٍن فبَنسَن مٌَت، 5 عَلٌَك َكنَكن َش عَ يّّت َش ٌكٍت .َشنِن

6 مِِش نَشَن شَرَنِي َ ْستْم عََل َش مٍَسنِي َش ٍق رَ، عَ َ لَنم عَ َش عَ َ ْمْش كَر ِك ٍق قَنِي ْموِل بِرِن .نَ
7 مِِش ٌي نََش وٌ .مَدَُش َ مَدِ عَد مُ َ ْنم عََل .مَدَُشدٍ َكنَكن قَمَ عَ يّّت َش وَِل سَرٍ ْستْدٍ .ّن 8 مِِش نَشَن َ مَ بِر عَ يّّت وَْشنٍق حَاِش قْْش رَ،

عَ قَمَ ّن ْسنتْدٍ نَ َشِشِل ٌكِب َش ٍق .رَ ْكْن مِِش نَشَن َ مَ بِر عََل َشِشِل وَْشنٍق قْْش رَ، عَ قَمَ ِكِسدٍ عََل َشِشِل نَن َسابُي .رَ 9 وٌن نََش تَفَن
ٍق قَنِي َبٍَق ر .رَ َش وٌن مُ تَفَن، وٌن قَمَ ّن سَرٍ قَنِي ْستْدٍ عَ .وََشِت 10 َش وٌن َ ْنم ٍق قَنِي ندٍ َبَدٍ، ر وٌن َش عَ رََب مِِش بِرِن .ّب عَ فبٍنفبٍنِي
وٌن َش عَ رََب وٌن نفَشَكٍرٍنِي دَنشَنِيَتْيٍي ّب دَنفٍِق مِِش بِرِن .نَ

ُحنفُي
11 وٌ ِي ّسبِّل مٌَت، عَ شْرِ ُشنفٌب، ِ مَ بَر ٱ نَ عَ ّسبٍّق ٱ يّّت بّلّّش نَن .نَ
12 مِِش نَشٍٍي نَ وٌ كَرََشنٍق وٌ َش ُسننَ، ٍع مَ وَ ّن َحمَ َش ٍع .مَتْْش ٍع نَ نَ رَبٍَق ّن عَلٌَك ٍع نََش َحشَنَكّت ْسْت َكوَندِ َش ٍق رَ، نَشَن

عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش سّرّّش َ .مٍَسنم 13 ُسننَمِشٍِي يَِت مُ عََل َش يَامَرِ بِرِن نَتِنمّمَ، ْكْن ٍع مَ وَ وٌ تَن َش ُسننَ، عَلٌَك ٍع َش ِشِل قَنِي ْسْت
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نَ َش ٍق .رَ 14 ْكْن ٱ تَن، ٱ َ مَ و ِشِل قَنِي ْستٍْق وٌن مَرِِف عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش سّرّّش نَن مَ ٍق رَ، نَشَن َ بَر عَ َ نِي ٱ ّحرّ ِك نُن َ دُِنح
ّحرّ ِك، ٍع تَِف َش َ .عِكُي 15 ُسنّن نُن ُسننَتَرٍَي تِدٍ ٌي مُ نَ .نَ قِندٍِق مِِش نّيّن رَ، نَ نَن تِدٍ .فٌب 16 عََل َش ْبحَّس نُن هِنّن ِق مِِش بِرِن مَ
نَشٍٍي َ مَ بِر نَ سّرِّي قْْش رَ، عَ نُن عَ َش َحمَ َيَِل .عِسِر

17 عَ ْدنشْي رَ، مِِش ٌي نََش ٱ تْوْر، ِ مَ بَر عَِس َش تْورّ قِْش نَ ٱ قٍَت .مَ 18 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش
هِنّن وٌ َشِشِل .رَ .عَمَِن
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
عٍّقّس دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش نَن نَ عََل َش َ ّشير ثُْل نَشَن ّسّب دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ نَشٍٍي نُ َسبَتِِش عٍّقّس تَا كُي نُن عَ َبِلِنِي .ر تّمُي دَنفِِش، ثُْل نُ َ بَر

َكوَندِ ِت نَا عَلٌَك مِشٍِي َش َ دَنشَنِي عَِس .مَ عَ ُل ّن نَ تَا كُي هَن ّح .قِرِن ٍق نَشٍٍي دَنِف عٍّقّس نَ وََشِت بُن مَ، ٍع ّسبِّش عَِس َش ّشيرٍَي
َش تَرُشُي كُي، َ سٌر ١٩.

ثُْل ِي َابُي كِت ّسّب تّمُي نَّش، عَ نُ َسِش فٍيِل عََل َش مٍَسنِي َكوَندٍِق .مَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش مٍَسنِي ِق عَ مَ نَشَن قِندِ ِي َابُي كِت .رَ
عَْل عَ ٌت عٍّقّس دَنشَنِيَتْيٍي ِمَنِيَ، رَل عَ لْننِ ِق ٍع مَ، ِي َابُي كِت َ ْنم ٍق فبٍفٍب مٍَسندٍ وٌن قَن .ّب عَ عََل َسٌف َ مَّكنّنم وٌن ّب عَ نَشَن نََكمَِل عَ

َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ عَ َسٌف نَ عَ رَ مِِش بِرِن َش ْن ِكِس ْستْدٍ عَِس َش سّرّّش َسابُي .رَ ِي َابُي كِت عَ َ مٍَسنم وٌن ّب عَ مِِش
ٌي مُ نَ نَشَن َش وَِل قَنيٍِي َ ْنم عَ .رَِكِسدٍ مِِش ِكسِمَ عََل َش هِنّن نَن تُن َسابُي .رَ ِي َابُي كِت مَن عَ َ مٍَسنم وٌن ّب عَ دَنشَنِيَتْي َحمَ تِدٍ فٌب عََل
.ّب عَ َ بَر وَِل ٌس ٍع ِي رَ، ٍع َش نُ نَ رََب هَن ٍينُن ب عَ مَن قَمَ ٍع قْْش رَ لْْش .نَّش عَ َ بَر ٍق قَنيٍِي مٍَسن، عَ َ لَنم دَنشَنِيَتْيٍي َش ّحرّ نَشٍٍي .مَ عَ
مَن َ بَر قّيرّ ِق ٍع مَ ٍع َش ْن تِدٍ ٍسنتَّن َكنٍك عَْل سٌي فٍرٍ َ ِتم عَ فٍرٍَق َكنٍك ِك .نَّش

ِي َابُي كِت َش مٍَسنِي ّسنّب فٌب ِك .قَنِي عََل َش عَ َسبَِت رَ وٌن ٌسندٌنِي .كُي عََل َش عَ َشِشِل ٌ رَفٌر وٌن مَ نَشَن لْننِ قِمَ، نَشَن قٍٍي مَّكنّنمَ،
عَلٌَك وٌن مَ عََل كٌلٌنِي ُشن َش .مََس عََل َش ّسنّب ِق وٌن مَ وٌن َش لْننِ ْسْت عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش َ َشنُنتٍي مَ نَشَن دَنِف لْننِ بِرِن .نَ
عََل َش وٌن نََكمَِل عَ َش ٍق َكمَلِِش بِرِن .نَ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
عٍّقّس دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

ّشيبُي
1 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ِك، عََل َ بَر عَ رَفِرِ نَشَن َش قِندِ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش َ ّشير .رَ ٱ َ بَر وٌ تَن عٍّقّس ّسنِيّنتْيٍي ّشيُب، عََل َش مِِش

ُسفَندِِش عَِس َش .دَنشَنِيَتْيٍي 2 وٌن بََب عََل نُن وٌن مَرِِف عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ
عََل مَتْشْي

3 تَنتُي نَن عََل ّب، نَشَن قِندِِش وٌن مَرِِف عَِس بََب .رَ عَِس َسابُي رَ، عَ َ بَر بَرَكّ بِرِن ٌ نَفٌر وٌن مَ، نَشَن ْموِل مُ َ كٍلِم ِي َ دُِنح مَ، نَشَن ْموِل مُ
تٌمَ، نَشَن وٌن َ مَلِم يَننَ ِ عَر َ كِر .ْشن 4 ٍينُن ب َ دُِنح فّّم ِسنٍف َحن َش ْدْش، عََل نُ َ بَر وٌن ُسفَندِ عَِس َسابُي رَ عَلٌَك وٌن َش ّسنِيّن، وٌن َش تِنِشن
عَ َي .ِع عَ َش َ َشنُنتٍي كُي، 5 عَ نََش َحنٍِف تٌنٌف وٌن َش قِندِ عَ َش دٍِي رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي رَ، عََل َسٌف قَنِي .مَ 6 نَ بِرِن
نَبَِش ّن عَلٌَك وٌن َش عَ َش هِنّن ُشنفٍب مَتْْش، عَ نَشَن مٍَسنِش وٌن ّب عَ َشنُنتٍنِي عَِس َسابُي .رَ

7 عَ تَن عَِس َ بَر وٌن ُشنسَرٍ ِق عَ يّّت وُِل .رَ وٌن مَ يُنُبٍِي َشقَرِِش عَ تَن نَن َسابُي .رَ نَ بِرِن نَبَِش عََل َش هِنّن مَكَابَِش نَن كُي، 8 عَ َ بَر نَشَن
ِق وٌن مَ عَ يِرِوَِش رَ، لْننِ نُن قَهَامُي .رَ 9 عَ َ بَر عَ َسٌف فُندٌ مَّكنّن وٌن ّب، عَ ٌت وَ عَ ْشن عَ َسٌف َش رََب عَ َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي رَ
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10 وََشِت َكمَِل .تّمُي عََل َسٌف قِندِِش ِي نَن نَ؛ عَ َش ٍس بِرِن مَلَن، نَشٍٍي نَ ٌكوٍر عَ نُن نَشٍٍي نَ بِْش، عَ َش عَ َش مِِش ُسفَندِِش قِندِ عَ
بِرِن ُشنِي .رَ 11 وٌن قَن قِندِِش ّكتٌنٌفي رَ عَ تَن نَن َسابُي رَ، عَْل عََل عَ َحنٍِف تٌنفٌِش ِك نَّش، نَشَن ٍق بِرِن مَ نَفِرِ عَ يّّت َسٌفي نُن عَ َش نَّت
.مَ 12 نَ بِرِن نَبَِش ّن عَلٌَك وٌن تَن نَشٍٍي قِندِ مِِش ِسنٍفٍي رَ نَشٍٍي ٍع َشِشِل ِت عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، وٌن َش عََل نْرّ َكنِي .مَتْْش

13 وٌ قَن ٌت نْندِ مٍَسنِي مّ رَ عَِس َش ٍق رَ، ِشبَارُ قَنِي نَشَن ِكِس ِق وٌ مَ، وٌ نََش َ دَنشَنِي عَ .مَ عَِس َسابُي رَ، عََل نََش وٌ مَتْنشُمَ عَ َشِشِل
ّسنِيّنِش رَ عَْل عَ لَايِدِ ِك .نَّش 14 عَ َ بَر عَ َشِشِل ّسنِيّنِش ِق وٌن مَ وٌن كّ قّْل .رَ عَ قَمَ وٌن كّ ْدنشْي بِرِن قِدٍ وٌن مَ عَ نَ َق عَ َش مِشٍِي قْْش
رَ تّمُي .نَّش ِي بِرِن نَبَِش ّن عَلٌَك عََل نْرّ َكنِي َش مَتْشْي .ْسْت

ثُْل َش عََل مَشَندِ عٍّقّسكٍَي ّب
15 نَ كُي، َكِق ٱ عَ مّ وٌ دَنشَنِيَِش مَرِِف عَِس مَ ِك نَّش، وٌ مَن ّسنِيّنتْيٍي بِرِن َشنُِش ِك نَّش، 16 دَنِي ٌي مُ نَ ٱ َ م تَنتُي مَ وٌ َش ٍق رَ ٱ ّن

عََل مَ مَشَندِ وٌ .ّب 17 ٱ َ م مَشَندِ ِسفَمَ بََب عََل نْرّ َكنِي نَن مَ، وٌن مَرِِف عَِس نَشَن بَتُمَ، عَ َش عَ َشِشِل ٌ رَفٌر وٌ مَ نَشَن قَهَامُي قِمَ، نَشَن قٍٍي
مَّكنّنمَ، عَلٌَك وٌ َش عََل كٌلٌنِي ُشن َش .مََس 18 ٱ عَ مَ مَشَندِ وٌ ّ ْبح َش ٍق ٌت عَ قِيّش رَ عَلٌَك وٌ َش كٌلٌن ْسْت عَ مَ عَ عََل َ بَر وٌ ِشِل، ٍق َش
ُل وٌ ّب وٌ وٌ َشِشِل َ ِتم نَشَن نَ، عَلٌَك وٌ َش كٌلٌن ْسْت عََل َش كّ مَكَابَِش مَ نَشَن قِندِِش عَ َش ّسنِيّنتْي بِرِن فٍب رَ، 19 عَلٌَك وٌ مَن َش كٌلٌن
ْسْت عََل َش ّسنّب ُشنفٍب مَ نَشَن نَ وٌن تَن دَنشَنِيَتْيٍي .ّب ِي ّسنّب قِندِِش عََل َش ّسنّب مَفَاُشِش نَن نَ، 20 عَ نَشَن نَمِِن عَ ٌت عَ َش
مِِش ُسفَندِِش رَكٍِل قَّش مَ، عَ عَ ٌ مَفٌر عَ يِرٍقَنِي مَ يَننَ ِ .عَر 21 عََل َ بَر مَنّفَي ِق عَ مَ نَشَن دَنِف مَنّفَي، نْي، نُن ّسنّب بِرِن .نَ عَ َ بَر ِشِل ِق عَ
مَ نَشَن دَنِف ِشِل بِرِن نَ نَشَن َ قَلَم ِي َ دُِنح مَ عَ نُن َ .عَلِفِيَم 22 عََل َ بَر ٍق بِرِن َس عَ َش يَامَرِ بُن، عَ مَن َق عَ قِندِ ٍق بِرِن ُشنِي رَ دَنشَنِيَتْي َحمَ
.ّب 23 دَنشَنِيَتْي َحمَ قَن لُِش ّن عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش .قٍَت نَشَن ٍق بِرِن نََكمَلِمَ عَ ْموِل بِرِن نَ، عَ َش ٍق َكمَلِِش بِرِن نَ دَنشَنِيَتْي َحمَ
.تَِف

2
ِكِس َ ْستْم عََل َش هِنّن نَن َسابُي رَ

1 وٌ قَن نُ قِندِِش مِِش قَشَشٍِي نَن نَ وٌ َش ٍق ٌكبٍِي نُن وٌ َش يُنُبٍِي َش ٍق رَ 2 وٌ نُ مَ ّحرّ نَشٍٍي .مَ وٌ نُ بِرَِش ِي َ دُِنح ٍق ٌكبٍِي نَن قْْش .رَ
وٌ نُ بِرَِش ٍسنتَّن نَن قْْش رَ، ِحننٍّي َش مَنّف نَشَن نَ كٍُي .مَ وٌ نُ بِرَِش عَ َشِشِل نَن قْْش رَ نَشَن نَ وَلٍِق عََل يَشُيٍي .تَِف 3 ِسنٍف، وٌن بِرِن نُ
مَ ّحرّ نَ ْموِل نَن نَ، وٌن َ بِر وٌن قٍَت وَْشنٍق نُن وٌن يّّت َشِشِل قْْش .رَ نَ كُي، عَ نُ َ لَنم وٌن َش عََل َش ْشّن نَن تُن ْسْت عَْل .بٌوٍرٍي

4 ْكْن عََل َش ِكنِِكِن .فٌب عَ وٌن َشنُِش َ َشنُنتٍي تِلِنِش نَن .نَ 5 نَ كُي، هَِل قَشَمِشٍِي نَن ٌت نُ وٌن نَ وٌن مَ ٍق ٌكِب رَبَشٍِي َش ٍق رَ،
عََل نََش وٌن نَكٍِل نَ قَّش مَ، وٌن نُن عَ َش مِِش .ُسفَندِِش وٌ ِكِسِش عََل َش هِنّن نَن َسابُي .رَ 6 عََل ٌت َ بَر وٌن نَكٍِل قَّش مَ وٌن نُن عَ َش
مِِش ُسفَندِِش رَ، عَ َ بَر وٌن نٌَس يَننَ، عَرِ عَ وٌن ْدْش عَ ّق .مَ 7 عَ َش قٌنِسِرٍَي كُي، عََل ِكِس قِِش وٌن مَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن
َسابُي رَ، عَلٌَك بِرِن َش عَ َش هِنّن مَكَابَِش ٌت وََشِت بِرِن نَشَن َس .قَمَ

8 وٌ ِكِسِش عََل َش هِنّن نَن َسابُي رَ، وٌ َش َ دَنشَنِي َش ٍق .رَ ِكِس مُ َ كٍلِم وٌ تَن َش مَ، عََل نَن عَ قِمَ مِِش .مَ 9 عَ مُ َ كٍلِم مِِش َش وَِل
قَنيٍِي َش .مَ نَ كُي، مِِش ٌي مُ َ ْنم عَ يّّت .مَتْْشدٍ 10 عََل َش وَِل قِْش نَن نَ وٌن .نَ يَْكِس، عَ َ بَر وٌن دَا عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي
رَ، عَلٌَك وٌن َش نُ وَِل قَنيٍِي رََب، عَ َ بَر نَشٍٍي ِت وٌن َي ِع وٌن َش نُ ّحرّ ٍع .مَ

دَنشَنِيَتْي َحمَ قِندٍِق عََل َش مِشٍِي نُن عََل َشِشِل َسبَتِدٍ رَ عَِس َش سّرّّش َسابُي رَ
11 نَ كُي، وٌ َش رَُت عَ يُوِقٍِي ُ م وٌ رَ ِ بَر َ ّكح .مَ نَشٍٍي ِشِل َ قَلَم ،«ُسننَِمِشٍي» ٍع وٌ قَن ِشِل َ قَلَم .«ُسننَتٍَري» وٌ َش عَ كٌلٌن عَ ُسنّن قِندِِش

مَ عَدَ َش وَِل نَن نَ، نَشَن َ نَبَم مِِش قٍَت .رَ 12 وٌ َش رَُت عَ ِسنٍف رَ وٌ مُ نُ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق ٌي .كٌلٌن ْشحٍّي نَن نُ وٌ رَ
يِلـَكٍَي َ عِسِر َي .مَ لَايِدِ نُن َساّت ٌي مُ نُ شِرِِش وٌ نُن عََل .تَِف َشِشِل تِدٍ ٌي مُ نُ نَ وٌ ِي رَ، عََل كٌلٌنتَرٍٍي نَن نُ وٌ رَ َ دُِنح .مَ
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13 ْكْن يَْكِس، وٌ تَن نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مَ، وٌ تَن نَشٍٍي نُ مَكُيَِش، عََل َ بَر وٌ مٌَس عَ رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش

وُِل َسابُي .رَ 14 عَ تَن نَن لَنِي َ ٌسِش ر وٌن تَِف، َحمَ قِرِن َش قِندِ كٍرٍن .نَ عَ ٌت عَ يّّت قٍَت َب سّرّّش رَ، عَ َ بَر يَشُيَ تّّت َ َبِر ر نَشَن نُ تِِش
وٌن .تَِف 15 عَ َ بَر يُوِقٍِي َش سّرِّي، ٍع َش يَامَرٍِي، نُن ٍع َش تْنيٍِي ّسنّب .َكَن عَ َ بَر نَ َحمَ قِرِن تٌنٌف، عَ لَنِي شِرِ ٍع تَِف، عَ ٍع قِندِ َحمَ نّيّن
كٍرٍن نَ عَ َش يَامَرِ بُن .مَ 16 عَ َش قَّش َسابُي رَ وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، عَ َ بَر ٍع َش يَشُيَ َكَن، عَ ٍع قِرِن بِرِن قِندِ كٍرٍن نَ، عَ لَنِي نُن ْبحَّس ُل ٍع
تَن نُن عََل .تَِف 17 عَ ٌت َق، عَ نََش وٌ َكوَندِ لَنِي نُن ْبحَّس رَ، وٌ تَن نَشٍٍي نُ َ .مَكُي نَشٍٍي قَن نُ مَكْرّ، عَ نََش نٍٍي َكوَندِ لَنِي نُن ْبحَّس .رَ 18 عَ
تَن نَن نَادّ رَبِِش وٌن قِرِن بِرِن ّب، وٌن نُن بََب عََل َش ُل يِرٍ كٍرٍن، عَ َشِشِل ّسنِيّنِش كٍرٍنِي َسابُي .رَ

19 نَ كُي، وٌ تَن نَشٍٍي مُ نُ نَ عََل َش مِشٍِي َي مَ، يَْكِس وٌ قَن َ بَر قِندِ ّسنِيّنتْيٍي رَ، وٌ َ بَر ٌس عََل َش مِشٍِي َي .مَ 20 وٌ َ بَر ُل عَْل بَنِش تِِش
نَشَن بُنِي قِندِ ّشيرٍَي نُن نَمِْحنمٍّي .رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن قِندِ نَ بَنِش فّّم هَفِّف رَ نَشَن تِدٍ فٌب عَ بِرِن .ّب 21 بَنِش ٍ يِر بِرِن عَ
بٌوٍر ُسشُِش عَ تَن نَن َسابُي رَ، عَ عٍِت، عَ قِندِ ْ ْمبَنِش هْر ّسنِيّنِش رَ مَرِِف .ّب 22 عَِس َ بَر عَ َ نِي وٌ قَن َش نُ مَلَن عَْل بَنِش بِرِِك ْدشْمَ عَ
بٌوٍر َ ر ِك .نَّش عََل نَ وٌ تٍِق عَْل بَنِش عَ َشِشِل َ َسبَتِم .دّننَّش

3
عََل َش فُندٌ مَّكنّنٍق

1 نَ نَن عَ تٌِش، ٱ عََل مَ مَشَندِ وٌ ّب، ٱ تَن ثُْل، نَشَن َ بَر قِندِ فٍيلِمَِن رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس ّب وٌ َش ٍق رَ، وٌ تَن نَشٍٍي مُ قِندِِش
يِلـَكٍَي َ عِسِر .رَ 2 ٱ لَِش عَ رَ، وٌ َ بَر عَ مّ عََل نََش عَ َش هِنّن تَُش ٱ نَ ٱ َش عَ مٍَسن وٌ .ّب 3 ٱ َحن َ بَر عَ ندٍ تَِف رََب، عََل َ بَر عَ َش فُندٌ مٍَسن
ٱ ّب نَشَن ِسنٍف نُ .نْشُنِش 4 وٌ نَ ٱ َ م ّسبِّل شَرَن، وٌ َ ْنم ّن عَ كٌلٌندٍ عَ قَهَامُي َ بَر ِق ٱ َ م عََل َش مِِش ُسفَندِِش فُندٌ َش ٍق .رَ 5 ِي فُندٌ مُ نُ
مَّكنّنِش عَ ِسنٍف رَ نُ مَدٍِي عَدَ ّب عَْل عَ َق مَّكنّنِش عََل َش َ ّشير ّسنِيّنشٍِي نُن نَمِْحنمٍّي ّب ِك نَّش ٌت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ 6 عَ َ بَر
مَّكنّن َق، عَ ِس فبّتٍّي نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بَر قِندِ َحمَ كٍرٍن .نَ ٍع َ بَر قِندِ كّ كٍرٍن تٌنفٌمٍَي .رَ عََل لَايِدِ كٍرٍن نَن تٌنفٌِش ٍع بِرِن َلَنِش ن ّب، عََل َش
مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ِشبَارُ قَنِي َسابُي .رَ

7 عََل ٌت هِننِّش ٱ نَ عَ ّسنّب بِرِن نَ، ٱ قَن َ بَر قِندِ ِي ِشبَارُ قَنِي َش وَلِّك .رَ 8 هَِل ٱ ٌت شُرُنِش دَنِف ّسنِيّنتْي بِرِن نَ، عََل َ بَر هِنّن ٱ .نَ
عَ َش هِنّن قِندِِش ٱ ّب ِي نَن نَ؛ ٱ تَن َش ِس بِرِن َكوَندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي مَكَابَِش رَ، 9 ٱ َش عََل فُندٌ مَّكنّن مَدٍِي عَدَ
بِرِن ّب، نَشَن نُ نْشُنِش عََل دَاِل مَنّف ِي .رَ َكِق ٍق قْْل قّْل ِي فُندٌ نُ نْشُنِش عََل ِي، 10 ْكْن يَْكِس، عَ َسٌف نَ عَ رَ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش
عَ َش لْننِ بِرِن مَّكنّن مَنّفٍي نُن نْلٍَي ّب نَشٍٍي نَ كٍُي .مَ 11 ِي بِرِن قِندِِش عََل َش نَّت نَن نَ نَشَن نُ نَ عَ ِي رَ .عَبَدَن عَ عَ بِرِن نََكمَلِِش وٌن
مَرِِف عَِس نَن َسابُي رَ، عَ َش مِِش .ُسفَندِِش 12 عَ تَن َسابُي رَ، وٌن ٌت دَنشَنِيَِش عَ مَ، وٌن َ ْنم وٌن مَكْرّدٍ عََل رَ َ ِمَنِي ل كُي، ِسيّك .َشنِب
13 نَ كُي، ٱ َ بَر وٌ مَشَندِ َ ِمَنِي ل نََش َب وٌ ِي ٱ َ م تْورّ كُي وٌ َش ٍق رَ، ِ مَ بَر عَ مَ قِندِ وٌ ّب ُشننَكٍِل نَن .نَ

14 نَ نَن عَ تٌِش، ٱ نَن ٱ ِشنِب َ ِسنم بََب عََل َي ِع، 15 بْنسْي بِرِن قَتَنِش نَشَن نَ، نَشٍٍي نَ ٌكوٍر نُن .بِْش 16 ٱ عَ مَ مَشَندِ عَ َش وٌ مَِل عَ
َش نْرّ مَكَابَِش َسابُي رَ، عَ َش وٌ ّ ْبح ّسنّب ٌس عَ َشِشِل َسابُي .رَ 17 ٱ عَ مَ مَشَندِ عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش َسبَِت وٌ ّ ْبح ِع َ دَنشَنِي َسابُي رَ، وٌ
مَن َش َسبَِت َ َشنُنتٍي .كُي وٌ َش َ َشنُنتٍي ُسُش عَْل وُرِ بِِل َسنٍك بِْش ُسشُِش ِك .نَّش 18 ٱ عَ مَ مَشَندِ عَ َش ّسنّب ِق وٌ مَ، عَلٌَك وٌ نُن ّسنِيّنتْي
بِرِن َش ْن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش َ َشنُنتٍي فبٌيَ، عَ ُكيّيَ، عَ عِتٍيَ، نُن عَ تِلِنِي كٌلٌندٍ وٌ .مَبِرِ 19 وٌ َش كٌلٌن ْسْت عَ مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش
وٌ َشنُِش ِك نَّش، َ َشنُنتٍي نَشَن مُ َ ْنم قَهَامُدٍ عَ َ فبٌي َش ٍق رَ، عَلٌَك عََل َش وٌ رََكمَِل عَ َش ٍق َكمَلِِش بِرِن .نَ

20 مَتْشْي نَ عََل ّب نَشَن َ ْنم ٍق بِرِن نَ عَ ّسنّب َسابُي رَ عَ نَشَن قِِش وٌ مَ، نَشَن َ ْنم ٍق بِرِن نَ، دَنِف وٌن مَ مَشَندِ نُن َمحْشُنِي رَ 21 مَتْشْي
نَ عَ تَن نَن ّب دَنشَنِيَتْي َحمَ نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي رَ وََشِت بِرِن، .عَبَدَن .عَمَِن

4
دَنشَنِيَتْيٍي ّحرّ ِك؛
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ّحرٍّق لَنِي كُي

1 نَ كُي، ٱ تَن نَشَن َ بَر قِندِ فٍيلِمَِن رَ مَرِِف َش ٍق رَ، ٱ َ بَر وٌ مَيَندِ وٌ ّحرّ ِك َش عَ مٍَسن عَ عََل نَن يَِت وٌ .ِشلِِش 2 وٌ َش ّحرّ يّّت مَفٌرٍ نُن ّ ْبح
بِّش كُي، وٌ نُ دِّح وٌ ٍ بٌر ّب، وٌ ِت وٌ ٍ بٌر َسن نَ َ َشنُنتٍي .كُي 3 وٌ َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك لَنِي نََش َكَن وٌ تَِف، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَشَن قِِش وٌ مَ
ْبحَّس .رَ 4 وٌن قِندِِش قٍَت كٍرٍن نَن .نَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش كٍرٍن نَن عَ .رَ عََل وٌ قَن ِشلِِش ّن وٌ َش وٌ َشِشِل ِت ٍق كٍرٍن نَن .نَ 5 مَرِِف
كٍرٍن، َ دَنشَنِي كٍرٍن، نُن ُشنَش كٍرٍن نَن نَ وٌن .ّب 6 عََل كٍرٍن نَن نَ وٌن ّب نَشَن قِندِِش بِرِن بََب رَ، نَشَن نَ بِرِن ُشن مَ، نَشَن َ وَلِم بِرِن َسابُي
رَ، نَشَن نَ بِرِن .ِع

7 ْكْن هِنّن قِِش َكنَكن مَ وٌن َي مَ عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَ َشسَبِِش ِك .نَّش 8 نَ نَن عَ تٌِش عَ ّسبِّش،
َع» ٌت ٍت ٌكوٍر،
عَ نََش عَ يَشُيٍي ُسُش،
عَ نََش مَدٍِي عَدَ «.ِك
9 عَ ٌت ّسبِّش، َع» َ بَر «ٍت، نَ نَن نَ ِك عَ َ بَر ٌ فٌر هَن بِْش مَ ِسندٍن، ٍينُن ب عَ مَن َش .ٍت 10 نَشَن فٌرٌ، نَ نَن مَن تٍِش ٌكوٍر بِرِن ُشن مَ، عَلٌَك
عَ َش ٍق بِرِن .نََكمَِل 11 عَ مَدٍِي عَدَ ِك نَشَن نَ، عَ قِندِ ِي نَن نَ؛ ندٍٍي َش قِندِ ّشيرٍَي رَ، ندٍٍي َش قِندِ نَمِْحنمٍّي رَ، ندٍٍي َش قِندِ ُ ِشبَار قَنِي
َكوَندِلٍَي رَ، ندٍٍي َش قِندِ دَنشَنِيَتْيٍي ُشنمَتٍِي نُن َ ْمشٍْي كَر .رَ 12 عَ وٌن ِكِش ّن نَ بِرِن نَ عَلٌَك وٌن َش ّسنِيّنتْيٍي مَِل ٍع َش قََت عََل َش مِِش
ُسفَندِِش َش دَنشَنِيَتْي َحمَ رَّحرّدٍ ٍ .يَر 13 وٌن َش َ بِر نَ قْْش رَ هَن وٌن بِرِن َش ُل لَنِي كُي نَشَن َ كٍلِم َ دَنشَنِي نُن عََل َش دِ كٌلٌنٍق مَ، هَن وٌن بِرِن
َش َكمَِل عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش َكمَلِِش ِك .نَّش 14 نَ تّمُي وٌن مُ َ لُم ْسنْن عَْل .دِيْرٍّي وٌن مُ َ لِنتَنم ْسنْن عَْل وُرِ نَشَن َسِش ٍي قَرِ، ْمْرنِي
نُن قٌٍي نَشَن تُتُنمَ، ٍع عَ َشنِن ٍ يِر .بِرِن نَ كُي، مِشٍِي مُ َ ْنم وٌن نَتَنتَندٍ ْسنْن ٍع َش وٍُل َكوَندِ رَ، ٍع َش ْكوَت، نُن ٍع َش َ يَنقَنتٍي .رَ 15 وٌن َش
نْندِ نَن قََل َ َشنُنتٍي .كُي ٍق بِرِن كُي، وٌن َش َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ، نَشَن قِندِِش دَنشَنِيَتْي َحمَ ُشنِي .رَ وٌن َش ْم نَ َ دَنشَنِي .كُي
16 ُشنِي نَن قٍَت َسلٌنٍس بِرِن ّ .مَ َنحّر َكنَكن شِرِِش عَ بٌوٍر رَ، َكنَكن عَ َش وَِل رَبَمَ، عَلٌَك قٍَت بِرِن َش ْم، عَ َش ّسنّب ْسْت َ َشنُنتٍي .كُي

ّحرٍّق لَهَّل نّيّن مَ، تِنِشنِي نُن ّسنِيّنِي كُي
17 نَ كُي، ٱ ِي نَن َ قَلَم وٌ ّب، ٱ مَن َش عَ مَبَنبَن مَرِِف ِشِل رَ؛ وٌ نََش ّحرّ ْسنْن عَْل دَنشَنِيَتَرٍٍي مَ ّحرّ ِك .نَّش ٍع َشِشلٍِي َ مَ بِر ٍق قُقَُق نَن

تُن قْْش .رَ 18 ٍع َشِشلٍِي .عِْقوْرِش ٍع َش ٍق كٌلٌنتَرٍَي نُن ٍع َش ٌسندٌن شْرْشْيَ َ بَر عَ َ نِي ٍع َش فَن عََل َش ِكِس .رَ 19 ٍع مُ يَافِمَ قٍٍق مَ .ْسنْن
ٍع َ بَر ٍع يّّت َبٌٌل ر لَنفٌيَح ِشِل .مَ ٍع مُ سَمَ وَ ٍق ٌكِب ْموِل بِرِن نَبٍَق .رَ

20 ْكْن عََل َش مِِش ُسفَندِِش مُ وٌ تِِش نَ َ كِر َش !ْشن 21 وٌ عَ َش ٍق مِّش ّن، وٌ مَن َ بَر شَرَن عَ َش ٍق .رَ وٌ عَ كٌلٌن يَِت عَ نْندِ نَ
عَِس نَن .ِي 22 وٌ ِنَكنِش ت ّن وٌ َش وٌ ِي َب وٌ ّحرّ ِك قٌرِ رَ، نَشَن وٌ ُشن َ نََكنَم وٌ وَْشنٍق ٌكِب َسابُي .رَ 23 وٌ ّ ْبح نُن وٌ َشِشِل َش مَقِندِ ّ ْبح نّيّن
نُن َشِشِل نّيّن َ .ر 24 وٌ َش وٌ لَهَّل قٌرِ َ مَسَر عَ نّيّن َ .ر وٌ َ لُم ّن عَْل وٌ َ بَر قِندِ مِِش نّيّن َ ر عََل نَشَن دَاِش عَ َش ّحرّ عَ َش تِنِشنِي نُن ّسنِيّنِي يَِت
.كُي

25 نَ كُي، وٌن َش وٍُل ُل، وٌن َش نْندِ نَن قََل وٌن ٍ بٌر ّب، ِ مَ بَر وٌن قِندِِش قٍَت كٍرٍن َسلٌنيٍِي نَن .نَ 26 َش وٌ ْشْن، وٌ نََش يُنُِب .رََب وٌ
نََش عَ ُل ٌسٍف َش دَُل ْشّن نَ وٌ ّ ْبح كُي، 27 عَلٌَك وٌ نََش َسنتِدٍ ُل عِبُلَِس .ّب 28 ُمحِّت َش ّ ُمح .ُل عَ َش وَِل تِنِشنِي كُي عَلٌَك عَ َش مُنَقَنِي
ْسْت عَ نَشَن قِمَ ٍستَرٍٍي .مَ 29 وٌ نََش عَ ُل يّن ْو ٌكِب ٌي َش مِِن وٌ دّ .ِع وٌ َش يّن ْو قَنِي نَن قََل نَشَن َ ْنم مِِش مَلِدٍ عَ هَِي ِك مَ، عَلٌَك وٌ َش
يّنِي ْو َش قِندِ هِنّن رَ ٍع .ّب 30 وٌ نََش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش تْوْر، عََل وٌ مَتْنشُمَِش نَشَن نَ هَن عَ قَمَ وٌن قْْش رَ لْْش .نَّش 31 وٌ َش وٌ ِي َب
ِي ٍق ْموِل بِرِن نَ؛ ْشّن، ْبحٍّت، حَاُشحَ، ْحْشنْسسْي، ٌكنِب، عَ نُن ٍق ٌكِب ْموِل .بِرِن 32 وٌ َش مَرَقَنِي نُن ّ ْبح قَنِي مٍَسن وٌ ٍ بٌر .ّب وٌ َش دِّح
وٌ ٍ بٌر مَ عَْل عََل دِّحِش وٌ قَن مَ ِك نَّش عَ َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ
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ّحرٍّق نَءِيَلَنِي كُي
1 نَ كُي، وٌ ٌت َ بَر قِندِ عََل َش دِ َشنُشٍِي رَ، وٌ َش عَ قِْش نَن .نََب 2 وٌ َش ّحرّ َ َشنُنتٍي كُي عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش وٌن َشنُِش ِك نَّش،

عَ عَ يّّت ِق وٌن مَ ٍق رَ، عَ قِندِ وٌن مَ سّرّّش رَ نَشَن لَبُنّد شِرِ رَقَن عََل .مَ
3 ْكْن لَنفٌيَح، مِّل، نُن ّسنِيّنتَرٍَح ْموِل ٌي نََش ُل وٌ ِي .رَ ٍع َش ٍق َحن نََش قََل وٌ تَِف، ِ مَ بَر نَ مُ لَن ّسنِيّنتْيٍي َي .مَ 4 يّنِي ْو مَسُتُرَتَرٍ،

َ دَُشح يّنِي، ْو يّن ْو حَاِش، ٍع ٍسٍس نََش مّ وٌ .تَِف نَ مُ .لَن وٌ َش نُ تَنُت يّنِي ْو نَن قََل وٌ ٍ بٌر .تَِف 5 وٌ َش عَ كٌلٌن عَ قَنِي رَ، عَ لَنٌفي، ّسنِيّنتَرٍ،
عَ نُن مِلَنٍت نَشَن َ مَنِي كٍُي بَتُي رَ، ٍع ٍسٍس مُ قِندِِش كّ تٌنفٌمَ رَ عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ 6 وٌ نََش عَ ُل مِِش ٌي َش
وٌ مَدَُش يّنِي ْو قُقَُق .رَ ِي يُنُِب ْمولٍِي َش ٍق رَ، عََل َش ْشّن ٌ مَ فٌر ّن مِشٍِي مَ نَشٍٍي مُ عَ شُي .ُسشُمَ 7 نَ كُي، وٌ نََش فبَُك ٍع .رَ

8 ِسنٍف، ِم دِ نَن نُ وٌ رَ، ْكْن يَْكِس، وٌ َ بَر قِندِ نَءِيَلَنِي َ ر مَرِِف َسابُي .رَ وٌ َش وٌ ّحرّ عَْل عَ لَن نَءِيَلَنِي َش دٍِي َش ٍع ّحرّ ِك .نَّش 9 نَءِيَلَنِي
َش وَِل َ تٌم ٍق قَنِي بِرِن، تِنِشنِي بِرِن، نُن نْندِ بِرِن .كُي 10 وٌ َش َكَت وٌ َش كٌلٌن ْسْت قٍٍي مَ نَشٍٍي عََل .ّكنّنِش 11 وٌ نََش وٌ فٍب ٌس رَ ِم دِ َش
وَِل ٌكِب َي مَ ٌ !قٍو وٌ َش نَ ٍق ْموِل مِِن رَ ّكّن .مَ 12 ِ مَ بَر نَ مِِش ْمولٍِي ٍق نَشٍٍي َ رَبَم نْشُنِي كُي، هَِل عَ عِقَلٍَق يّّت .مَيَاِف 13 ْكْن نَءِيَلَنِي ٍق
نَشَن بِرِن مَّكنّنمَ، عَ َ تٌم ّن َي .رَ 14 ٍق نَشَن بِرِن َ تٌم َي رَ، عَ قَن َ بَر قِندِ نَءِيَلَنِي َ .ر عَ قَلَِش نَ نَن مَ،
ِع» تَن نَشَن ِشٍق، .ُشُن
كٍِل قَشَمِشٍِي َي مَ،
عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش يَنّب َش ِت ِع «.مَ

15 نَ كُي، وٌ مّينِ وٌ ّحرّ ِك .مَ وٌ نََش وٌ ّحرّ عَْل .َشِشلِتَرٍٍي وٌ َش وٌ ّحرّ ّن عَْل .َشِشلِمٍَي 16 وٌ مّينِ ِي تّمُي مَ، ِ مَ بَر ِي تّمُي مُ .قَن 17 نَ نَ
عَ رَ، عَ مُ لَن وٌ َش وٌ ّحرّ عَْل .َشِشلِتَرٍ وٌ َش كٌلٌن ْسْت مَرِِف وَْشنٍق .مَ 18 ّوِن نََش وٌ ِسيِس، رَ ِ مَ بَر َشِشلِتَرٍَح نَن نَ .ِك وٌ َش َكمَِل عََل
َشِشِل ّسنِيّنِش نَن .نَ 19 وٌ َش يّن ْو وٌ ٍ بٌر ّب ُسوِك نُن بّيِت .رَ وٌ َش ُسوكٍِي نُن بّيتٍِي َب مَرِِف ّب نَشٍٍي َ كٍلِم وٌ ّ ْبح يَِت يَِت .مَ 20 وٌ َش تَنتُي
ِسَف رَ بََب عََل مَ ٍق بِرِن َش ٍق رَ، تّمُي .بِرِن وٌ َش نَ رََب عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس ِشِل َسابُي .رَ

ّحرٍّق يّّت مَفٌرٍ كُي
21 وٌ َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر وٌ ٍ بٌر ّب عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش يَرَفَاشُي .كُي
22 فِنٍّي، وٌ َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر وٌ َش ْمرٍِي ّب، عَْل وٌ وٌ يّّت ٌ مَ مَفٌر مَرِِف ّب ِك .نَّش 23 شّّم قِندِِش عَ َش فِّن ُشنِي نَن نَ، عَْل عََل َش مِِش

ُسفَندِِش قِندِِش دَنشَنِيَتْي َحمَ ُشنِي رَ ِك .نَّش دَنشَنِيَتْي َحمَ قَن قِندِِش عَ قٍَت نَن نَ، عَ َ بَر نَشَن .نَِكِس 24 دَنشَنِيَتْي َحمَ عَ يّّت ٌ مَ مَفٌر عََل
َش مِِش ُسفَندِِش ّب ِك نَّش، فِنٍّي قَن َ لَنم ٍع َش ٍع يّّت ٌ مَفٌر ٍع َش ْمرٍِي ّب نَ ِك ّن ٍق بِرِن .كُي

25 ّشمٍّي، وٌ َش وٌ َش فِنٍّي َشُن عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش دَنشَنِيَتْي َحمَ َشنُِش ِك .نَّش عَ عَ يّّت ِق دَنشَنِيَتْي َحمَ َش ٍق رَ 26 عَلٌَك عَ
َش عَ ّسنِيّن، رَ عَ َش عَ رَقِيّش ٍي رَ مٍَسنِي َسابُي رَ، 27 عَ َش عَ دّنتّّف عَ يّّت ّب نْرّ .كُي نَ كُي، دَنشَنِيَتْي َحمَ َ لُم ّن عَْل دُِف تٌقَنِي، ْشِس
ٌي مُ نَ نَشَن مَ، نَشَن مُ .مَتْرْْحِش عَ َش ّسنِيّن، تَنتَنِي ٌي نََش ُل عَ .مَ 28 ّشمٍّي َ لَنم ٍع َش ٍع َش فِنٍّي َشُن نَ ْموِل نَن .نَ ٍع َش ٍع َشُن عَْل
ٍع ٍع يّّت قٍَت َشنُِش ِك .نَّش نَشَن عَ َش فِّن َشنُمَ، عَ عَ يّّت نَن .َشنُِش 29 مِِش ٌي مُ نَ نَشَن عَ يّّت قٍَت ْشنمَ، ِ مَ بَر مِِش بِرِن عَ يّّت َبَلٌمَ، ر
عَ مّينِ عَ يّّت قٍَت .مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَن َ مّينِم دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ نَ ِك ّن، 30 ِ مَ بَر وٌن قِندِِش عَ قٍَت َسلٌنيٍِي نَن .نَ 31 َن» كُي، شّّم قَمَ
ّن كٍلِدٍ عَ بََب نُن عَ نَف ُشن مَ، عَ عَ مٌَس عَ َش فِّن رَ، ٍع قِندِ قٍَت كٍرٍن «.نَ 32 فُندٌ بٍلٍبٍٍل نَن نَ ِك، ْكْن ٱ نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش نُن
دَنشَنِيَتْي َحمَ نَن مَ ٍق .قَلٍَق 33 ْكْن َكنَكن َش عَ َش فِّن َشُن عَْل عَ يّّت .يَِت فِّن قَن َ لَنم عَ َش عَ َش ْمرِ .بِنيَ
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1 دٍِي، وٌ َش وٌ نَف نُن وٌ بََب بِنيَ مَرِِف َش ٍق رَ، ِ مَ بَر نَ نَن قِندِ ٍق تِنِشنِش .رَ 2 ِ يَامَر ِسنٍف نَن َي، بَرَكّ لَايِدِِش نَشَن َشنِب رَ؛ ِع»

َش ِع نَف نُن ِع بََب بِنيَ، 3 عَلٌَك قٍٍي َش َ ْسونّي ِع ّب، ِع َش ِسمََي ْسْت َ دُِنح بّنّد قُحِ «.قَرِ
4 بَبٍَي، وٌ قَن نََش وٌ َش دٍِي .رَْشْن وٌ َش ٍع شُرُ، وٌ ٍع ِس رَ عَْل مَرِِف مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش
5 ٌكنيٍِي، وٌ َش وٌ مَرِفٍِي َسٌف رََب، نَشٍٍي نَ وٌ ُشن مَ ِي َ دُِنح .مَ وٌ َش ٍع بِنيَ، وٌ فَاُش ٍع َي .رَ وٌ َش ٍع َسٌف رََب وٌ نِي رَ، عَْل وٌ عََل َش

مِِش ُسفَندِِش َسٌف َ رَبَم ِك .نَّش 6 وٌ نََش عَ رََب ٍع َي تٌدٍ فبَنسَن َش رَ، عَْل نَشٍٍي َ َكتَم ٍع يّّت رَقَندٍ مِِش .مَ وٌ َش عَ رََب ّن عَْل عََل َش
مِِش ُسفَندِِش َش ٌكنيٍِي نَشٍٍي عََل َسٌف َ رَبَم ٍع ّ ْبح بِرِن .نَ 7 وٌ عَ رََب وٌ تِنِش .رَ وٌ نََش وَِل ٍع ّب عَْل وٌ نَ وَلٍِق ٍع تَن فبَنسَن نَن مَ ٍق .رَ
وٌ َش وَِل ّن عَْل وٌ نَ وَلٍِق مَرِِف نَن ّب، 8 ِ مَ بَر وٌ عَ كٌلٌن، مِِش ٍق قَنِي ٌي رََب، َش عَ قِندِ ٌكنِي رَ، َش عَ قِندِ شْرّ رَ، مَرِِف عَ سَرٍ قِمَ .ّن

9 ٌكنِي مَرِفٍِي، وٌ قَن َش عَ رََب نَ ِك ّن وٌ َش ٌكنيٍِي .ّب وٌ َش َب َشاّحٍق ٍع مَ، ِ مَ بَر وٌ عَ كٌلٌن مَرِِف كٍرٍن نَن نَ وٌ بِرِن ّب ٌكوٍر مَ،
نَشَن مُ مِِش ٌي رَقَِس عَ بٌوٍر .ّب

عََل ٌسٍس فٍرٍ نَشٍٍي قِمَ دَنشَنِيَتْيٍي مَ
10 عَ ْدنشْي رَ، وٌ َش وٌ ّسنّب ٌس مَرِِف َسابُي رَ نُن عَ َش ّسنّب مَفَاُشِش َسابُي .رَ 11 وٌ َش عََل َش ٌسٍس فٍرٍ بِرِن تٌنٌف، عَلٌَك وٌ َش ْن

تِدٍ عِبُلَِس َش ْكوَت بِرِن .َكنٍك 12 ِ مَ بَر وٌن مُ نَ مَ عِبُنَدَ َش .فٍرٍٍق مَنّفٍي، نْلٍَي، ِي َ دُِنح َ ّسنبّم حَاشٍِي، ِحنّن نَشٍٍي نَ كٍُي مَ، فٍرٍ نَ وٌن نُن نٍٍي نَن
بِرِن .تَِف 13 نَ نَن عَ رَ، وٌ َش عََل َش ٌسٍس فٍرٍ بِرِن تٌنٌف عَلٌَك نَ لْشْي ٌكِب نَ عَ ِل، وٌ َش ْن .تِدٍ نَ فٍرٍ رَْحنِي َش وٌ ِل وٌ .تِِش 14 نَ كُي،
وٌ َش ِت .ّن وٌ وٌ تَِف عِشِرِ نْندِ .رَ وٌ تِنِشنِي قِندِ وٌ َكنٍك مََكنتٍَس .رَ 15 وَكِلٍِق ِشبَارُ قَنِي مٍَسندٍ نَشَن ْبحَّس قِمَ مِِش مَ، وٌ َش نَ قِندِ ِ َسنكِر رَ
وٌ َسنيٍِي .ّب 16 َسٍق نَ بِرِن ُشن مَ، وٌ َش َ دَنشَنِي ُسُش وٌ ِي رَ عَْل وٍُر .لٍَق نَ نَن َ ْنم ٍسنتَّن َش تَنّب رَدّّششٍِي رَتِدٍ، عَ ٍع .رَُشبٍن 17 وٌ مَن َش
ِكِس ُسُش نَشَن قِندِِش وٌ ُشن مََكنتٍَس .رَ وٌ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش َسنتِّدفّمَ قَن ُسُش نَشَن قِندِِش عََل َش مٍَسنِي .رَ 18 وٌ َش عََل مَشَندِ
تّمُي بِرِن عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، دَُب نُن مَشَندِ ْموِل بِرِن .نَ نَ كُي، وٌ نََش .يَنَق وٌ َش وٌ تُننَبِّش ّن عََل مَشَندٍِق رَ ّسنِيّنتْي بِرِن .ّب

19 وٌ َش عََل مَشَندِ ٱ قَن ّب، عَلٌَك ٱ نَ ٱ دّ عِِب، عََل َش ٱ مَِل عَ َش ِشبَارُ قَنِي فُندٌ مَّكنّندٍ بِرِن ّب َ ِمَنِي ل َ .ر 20 ٱ قِندِِش عََل َش َسنتِِف
نَن نَ يْلْنْشنِي َ بَر َلَن ب نَشَن مَ نَ ِشبَارُ قَنِي َش ٍق .رَ وٌ َش عََل مَشَندِ ٱ ّب عَلٌَك ٱ َش عَ مٍَسن َ ِمَنِي ل َ ر عَْل ٱ لَن ٱ َش عَ مٍَسن ِك .نَّش

يّن ْو ْدنشْي
21 تِكٍِك ٱ َ م ٍق نُن ٱ َ م وَِل َش ٍق بِرِن َ مٍَسنم ّن وٌ .ّب وٌن نفَشَكٍرٍنِي َشنُِش نَن عَ رَ َ دَنشَنِي .كُي تُننَبِّشَل نَن عَ رَ مَرِِف َش وَِل .كُي 22 ٱ

عَ ّشيِش وٌ مَ نَ نَن مَ، عَلٌَك عَ َش مُُش َش ٍق تَِف رََب وٌ ّب، عَ مَن َش وٌ ّ ْبح َ ِمَنِي .رَل
23 بََب عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش ْبحَّس، َشنُنتٍيَ، نُن َ دَنشَنِي ِق نفَشَكٍرٍنِيٍي .مَ 24 عََل َش هِنّن ِق بِرِن مَ مَرِِف عَِس

َش َ َشنُنتٍي مُ َ ْحنم مِِش نَشٍٍي .ّب
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
قِلِِث دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش نَن نَ عَِس َش َ ّشير ثُْل نَشَن ّسّب عِسَيَنكٍَي مَ نَشٍٍي نُ َسبَتِِش قِلِِث تَا .كُي ِسنٍف ثُْل نُ َ بَر َكوَندِ ِت مّننِ عَلٌَك

مِشٍِي َش َ دَنشَنِي عَِس .مَ ٍع َش َ دَنشَنِي نََش َسبَِت عَ قَنِي رَ، هَن ٍع ثُْل مَِل عَ َش وَِل كُي يِرٍ .فبّّت نَ تَرُشُي ّسبِّش عَِس َش ّشيرٍَي َش
تَرُشُي كُي، َ سٌر ١٦.

ثُْل ٌت َلَن ب فٍيِل مَ ْر عَ َش َ دَنشَنِي َش ٍق رَ، عََل نََش عَ َ نِي عَ َش بَتَاشٍّي ّسّب دَنشَنِيَتْي َحمَ ندٍٍي .مَ ثُْل نََش بَتَاّش كٍرٍن ّسّب قِلِِث
دَنشَنِيَتْيٍي .مَ عَ نََش ٍع َ ِمَنِي رَل عَلٌَك ٍع َش ُل عََل َسٌفي، ٍع مَن َش قِندِ مِسَاِل قَنِي رَ نَشَن َ ْنم عَ ِيَدٍ ن مِِش فبّتٍّي َش َ بِر عَِس قْْش .رَ ثُْل نََش ٍع
رَُت عَ ٍع مُ َ ْنم ٍع يّّت رَِكِسدٍ ٍع َش ٍق قَنِي َسابُي رَ، ٌق عَِس َسابُي رَ نَشَن عَ يّّت بَِش سّرّّش رَ َ دُِنح بِرِن .ّب

ٌت عِسَيَنكٍَي مَن َ ْنم َ ِمَنِي ل ْستْدٍ ِي َابُي كِت َسابُي .رَ عََل َش مٍَسنِي َشِشِل قَنِي نُن ّسنّب قِمَ مِشٍِي مَ ٍع نَ ٍع ّ ْبح رَِب عَ .ّب عََل َش وٌن مَِل
عَلٌَك وٌن َش ّسيوّ كٌلٌن نَشَن قَتَنِش عَلَتََل .رَ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
قِلِِث دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

ّشيبُي
1 ٱ تَن ثُْل نُن تِمٌٍت، نَشٍٍي قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٌكنيٍِي رَ، مُُش َ بَر وٌ ّشيُب، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ّسنِيّنتْي نَشٍٍي نَ

قِلِِث، عَ نُن وٌ َش يَرٍرَتٍِي نُن وٌ .مَلِمٍَي 2 وٌن بََب عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ
3 تّمُي بِرِن ٱ نَ رَُت وٌ مَ، ٱ عََل َ تَنتُم .ّن 4 ٱ عََل مَ مَشَندِ وٌ ّب ّسيوّ رَ تّمُي بِرِن، 5 ِ مَ بَر وٌ َ بَر ٱ مَِل عََل َش مٍَسنِي َكوَندٍِق رَ َكِب عَ قّْل هَن

.يَْكِس 6 ٱ عَ كٌلٌن، عََل، نَشَن وَِل قَنِي قْلِْش وٌ تَِف، عَ قَمَ ّن عَ رََكمَلِدٍ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َق .لْشْي 7 عَ لَن ّن ِي َشِشِل َش ُل ٱ

ّب ِ مَ بَر وٌ رَقَن ٱ َ .م َش ٱ نَ فٍيِل كُي، َش ٱ نَ عََل َش ِشبَارُ قَنِي ٌسٍق ُشنمَفٍرٍ َكوَندِ رَ، عََل َ هِننّم ّن وٌن بِرِن .نَ 8 عََل عَ كٌلٌن ٱ وٌ َشنُِش عَْل
عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس وٌ َشنُِش ِك .نَّش

9 ٱ عََل مَ مَشَندِ ّن وٌ ّب عَلٌَك وٌ َش َ َشنُنتٍي ُشن َش مََس ٍق كٌلٌنِي نُن قَهَامُي تِلِنِش رَ، 10 عَلٌَك وٌ َش ْن عَ كٌلٌندٍ ٍق نَشَن تِدٍ .فٌب نَ كُي،
وٌ ّ ْبح َش قِيّش، ْ ِس مَرَكْر ٌي نََش ُل وٌ مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َق .لْشْي 11 نَ لْشْي عَِس قَمَ ّن وٌ مَتِنِشندٍ عَلٌَك عََل َش مَتْْش، عَ ّسنّب
َش .كٌلٌن

ثُْل نُن َكوَندِتٍِي
12 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش عَ كٌلٌن، تْورّ نَشَن ٱ لِِش، نَ َ بَر عِنيَِل عَِس مٍَسنِي وَِل ْسونّيَ، رَ 13 ِ مَ بَر مَنّف َش ْسورٍِي نُن مِشٍِي بِرِن َ بَر عَ كٌلٌن ٱ

نَ فٍيِل كُي عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق نَن .مَ 14 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي َ بَر َ ِمَنِي ل مَرِِف َش ٍق مَ ٱ َ م َحشَنَكّت َسابُي .رَ يَْكِس ٍع مُ فَاشُمَ قٍٍق َي رَ،
ٍع عََل َش مٍَسنِي مَ َكوَندِ ّسنّب .رَ
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15 نْندِ نَن عَ رَ، ندٍٍي نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق َكوَندٍِق مِّل نُن تْوّن نَن مَ، ْكْن ندٍٍي قَن نَ َكوَندِ تٍِق ّ ْبح قَنِي نَن .نَ 16 نٍٍي عَ

رَبٍَق َ َشنُنتٍي نَن نَ، ِ مَ بَر ٍع عَ كٌلٌن عَ ٱ قِندِِش ُ ِشبَار قَنِي ٌس ُشنمَفٍرٍ نَن .نَ 17 بٌوٍرٍي عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق مَ َكوَندِ ٍع َش يّّت عِفبٌَح
نَن .نَ ٍع ّ ْبح ُ م .قِيّش ٍع ْحْش عَ مَ عَ ٍَع ْنم ٱ َ م فٍيِل َحشَنَكّت ُشن مَسَدٍ ٍع َش َكوَندِ .رَ 18 قٍٍق مُ عَ .رَ َش ٍع ّ ْبح قِيّش، َش ٍع ّ ْبح مُ قِيّش،
ٍع نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق .مٍَسنٍق ِي مَ قِندِ ّسيوّ نَن نَ ٱ ّب ٌت نُن تَِن، 19 ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن ٍق نَشٍٍي َ بَر ٱ ِل، ٍع مَ قِندِ ِكِس نَن نَ ٱ

ّب وٌ َش عََل مَشَندِ َسابُي رَ نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َشِشِل َش مَِل َسابُي .رَ
20 ٱ عَ كٌلٌن ٱ ٍق بِرِن َ نَبَم عَلٌَك ٱ نََش يَاِف قٍٍق .رَ ٱ َش َ ِمَنِي ل يَْكِس عَْل تّمُي دَنفِِش عَلٌَك عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش مَتْشْي ْسْت ٱ َ م ِسمََي

َش نَ مُ ٱ َ م قَّش َسابُي .رَ 21 ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ كُي، ٱ َ مَ بِر ّن عََل َش مِِش ُسفَندِِش قْْش .رَ ٱ َ م قَّش مَ قِندِ ٍق قَنِي نَن نَ ٱ ّب، 22 ْكْن َش ٱ ُل
دُِنحَ، ٱ َ ْنم ّن وَِل فبٍفٍب َبَدٍ ر عََل .ّب عَوَ، ٱ مُنٍس رَبَمَ؟ ٱ ُ م عَ .كٌلٌن 23 نَ ٍق نَ ٱ بّندُنٍق ٍ يِر .قِرِن عَ ْشِل ٱ َ م ٱ َش كٍِل ٍب، ٱ َش ِسَف عََل
َش مِِش ُسفَندِِش ٍ .يِر نَ قَن دَنِف ٍق بِرِن .نَ 24 ْكْن عَ َ لَنم ٱ َش ُل َ دُِنح وٌ تَن مَ ٍق .رَ 25 ٱ َ بَر عَ كٌلٌن ٱ َ لُم ّن وٌ َي مَ عَلٌَك وٌ َش ِسَف يَرٍ،
وٌ مَن َش َ ّسيو َ دَنشَنِي .كُي 26 ٱ نَ فبِلٍن وٌ يِرٍ، وٌ َش مَتْشْي عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس ّب، نَ ُشن قَمَ مَسَدٍ ٱ َ م ٍق .رَ

27 وٌ ّحرّ ِك َش لَن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي مَ تُن، عَلٌَك َش ٱ نَ وٌ َي مَ َب، َش ٱ ُ م نَ َب، ٱ َ ْنم عَ كٌلٌندٍ َشِشِل كٍرٍن نَن نَ
وٌ ّب، وٌ بِرِن وَلٍِق َ دَنشَنِي كٍرٍن نَن نَ، َ دَنشَنِي نَشَن قَتَنِش عََل َش ِشبَارُ قَنِي .رَ 28 وٌ نََش فَاُش وٌ فٍرٍقٍَي َي .رَ وٌ َش َ ِمَنِي ل قِندِِش تْنشُمَ نَن نَ ٍع
ّب ٍع لْيٍق رَ، وٌ قَن َش عَ كٌلٌن وٌ ِكسِمَ .ّن 29 نَ ِكِس كٍلِِش عََل نَن مَ، ِ مَ بَر عَ َ بَر هِنّن وٌ رَ ْدْش قِرِن؛ وٌ دَنشَنِيٍَق عََل َش مِِش ُسفَندِِش
مَ، عَ نُن وٌ مَن تْوْرٍق عَ ّب، 30 عَْل وٌ ٱ قَن ٌت تْوْر رَ ِك .نَّش عَْل وٌ مَن َ بَر عَ مّ ِك نَّش، هَن َي ٱ نَ نَ تْورّ نَن .كُي

2
عَِس َش مِسَاِل

1 عََل َش مِِش ُسفَندِِش ٌت مَدُندُي ندٍ قِمَ وٌ مَ، عَ َش َ َشنُنتٍي ٌت َ ِمَنِي ل ندٍ قِمَ وٌ مَ، لَنِي ٌت نَ وٌ نُن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش تَِف، َ َشنُنتٍي نُن
ِكنِِكِن ندٍ ٌت نَ وٌ ِي رَ، 2 وٌ َش ٱ َ م حّلِّشنِي .رََكمَِل وٌ ُل لَنِي .كُي َشِشِل كٍرٍن، َ َشنُنتٍي كٍرٍن، نُن ّحرّ ِك كٍرٍن نَن َش ُل وٌ .تَِف 3 وٌ نََش قٍٍق
رََب تْوّن .كُي وٌ نََش وٌ يّّت رَقَِس وٌ بٌوٍرٍي .ّب وٌ ندٍ َب وٌ َش ٍق رَ، وٌ عَ َس وٌ بٌوٍر فٍب ُشن يّّت مَفٌرٍ .كُي 4 وٌ نََش وٌ يّّت َش مُنَقَنِي .قٍن
وٌ وٌ بٌوٍرٍي نَن مَ مُنَقَنِي .قٍن

5 وٌ يٍُف َش ُل عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش .عَِس
6 َكِب عَبَدَن، عَ نُ نَ عََل َ ّكح ّن،
ْكْن عَ مُ تِن عَ َش عَ يّّت تِدٍ َس عََل .عِلَنِي
7 عَ نََش دِّح عَ يّّت بِرِن مَ،
عَ تِن لُدٍ ٌكنِي َ ّكح مَ،
عَ ِ بَر َ دُِنح مَ عَْل مَدِ، عَدَ
مِشٍِي قَن نََش عَ كٌلٌن مَدِ عَدَ .رَ
8 عَ نََش عَ يّّت مَفٌرٌ،
عَ َش عََل َسٌف رََب،
هَن عَ نََش تِن قَّش رَ وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ
9 نَ نَن عَ تٌِش عََل نََش عَ بِنيَ،
عَ عَ ِشِل فٌب دَنِف ِشِل بِرِن نَ،
10 عَلٌَك نَشٍٍي نَ ٌكوٍر،
نَشٍٍي نَ بِْش،
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نَشٍٍي نَ بِْش بُن مَ،
ٍع نَ عَِس ِشِل مّ تّمُي نَّش،
ٍع بِرِن َش ٍع ِشنِب ِسن عَ بُن،
11 ٍع َش عَ قََل،
َعَل» َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن نَ مَرِِف «.رَ
نَ َش قِندِ مَتْشْي رَ بََب عََل .ّب

12 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ َ بَر ٱ شُي ُسُش ٱ نُ نَ وٌ تَِف تّمُي .نَّش يَْكِس قَن، وٌ َش عََل َش يَامَرٍِي رَبَُت ٱ َشنِب دَنفٍِق عَ ِسنٍف .رَ وٌ َش فَاُش
عََل َي رَ، وٌ َش وَكِِل وٌ َش ِكِس َش ٍق .رَ 13 عََل نَن ٍق مَ رَفِرِ وٌ مَ عَلٌَك وٌ َحنٍِف َش لَن عَ فٍب مَ، وٌ َش عَ وَْشنٍق .رََب 14 وٌ ّن قٍٍق
َ رَبَم وٌ نََش وٌ يَشَسٍرِ مََس، وٌ نََش ْسنْش، 15 عَلٌَك نْندِ نُن ّسنِيّنِي َش ُل وٌ ّب، وٌ تَن عََل َش دٍِي نَشٍٍي َ يَنبَم عَْل ّت دّّش ِي َ دُِنح مِِش حَاِش
تِنِشنتَرٍٍي َي مَ، 16 وٌ ّن ِكِس مٍَسنِي َ ِتم تّمُي .نَّش نَ كُي، ٱ مَتْشْي َ ْستْم عََل َش مِِش ُسفَندِِش َق لْشْي، ِ مَ بَر ٱ ُ م َ دُِنح عِفِرِِش تْورّ كُي قُقَُق .رَ
17 هَِل ٱ قََش وٌ ّب، ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ قَمَ قِندِدٍ وٌ ّب سّرّّش نَن نَ نَشَن سَمَ وٌ َش َ دَنشَنِي سّرّّش ُشن .مَ نَ ٱ َ مَ نَّسيو .ّن 18 وٌ قَن َش ّسيوَ، وٌن
بِرِن َش َ .ّسيو

تِمٌٍت نُن عٍثَقٌرٌدٍِت
19 ٱ َ بَر ٱ َشِشِل ِت مَرِِف عَِس رَ عَ َش ٱ مَِل عَلٌَك ٱ َش تِمٌٍت شّي وٌ مَ، عَلٌَك عَ َش ٱ َ نَلِمَنِي وٌ َش ِشبَارُ .رَ 20 مِِش ٌي مُ نَ ٱ ِي رَ، وٌ

َش ٍق رَقَن نَشَن مَ عَْل عَ .تَن 21 بِرِن مَ وَ ٍع يّّت َكن َش فٍينِ نَن ْشن مَ، ٍع مُ نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش فٍينِ َش .قٍنٍق 22 وٌ عَ
كٌلٌن تِمٌٍت َ بَر عَ تُننَبِّش تْورّ كُي عََل َش ِشبَارُ قَنِي َش ٍق .رَ َكِب عَ نََش وَِل قْْل ٱ ّسيِت مَ تّمُي نَّش، عَ َ بَر ُل عَْل دِ نَشَن َ مَ بِر عَ بََب قْْش .رَ
23 نَ كُي، عَ ْشِل ٱ َ م ٱ َش عَ شّي وٌ يِرٍ، ٱ َ م ٍق َ مَّكنّنم تّمُي .نَّش 24 ٱ عَ كٌلٌن عَ فٍب مُ لُِش، عََل َش عَ رَفِرِ ٱ َش َق وٌ ٍ .يِر

25 ْكْن ٱ َ م َمحْشُنِي مَ، ٌق ٱ َش ٱ نفَشَكٍرٍنِي عٍثَقٌرٌدٍِت شّي وٌ ٍ .يِر عَ َ بَر ٱ مَِل ِك قَنِي رَ عََل َش ٍق مٌَس فٍرٍ كُي، عَْل وٌ عَ ّشيِش ٱ َ م ٍق نَشَن
.مَ 26 وٌ ٌت ْشِل َ بَر عَ ُسُش ِك .قَنِي عَ َ بَر ْكنتْقِِل ِ مَ بَر وٌ َ بَر عَ َش قُرٍ ٍق .مّ 27 عَ َ قُر ّن عَ حَاِش .رَ عَ فٍب مُ نُ لُِش عَ َش قََش، ْكْن عََل
نََش ِكنِِكِن عَ .مَ عََل نََش ِكنِِكِن ٱ قَن مَ، عَلٌَك نَ ُسننُنِي نََش َس ٱ َ م تْورّ .ُشن 28 نَ نَ عَ رَ ٱ َ بَر فبََت عَ ّشيٍق رَ وٌ مَ عَلٌَك وٌ َش حّلِّشن عَ
تٌٍق رَ، ٱ قَن ّ ْبح ندٍدِ َش .َس 29 وٌ َش عَ ّسّن رَ مَرِِف ِشِل رَ ّسيوّ .كُي وٌ َش ِي مِِش ْموِل بِنيَ، 30 ِ مَ بَر عَ مُ تٌندِ قٍٍق ٌي رَ عََل َش مِِش
ُسفَندِِش َش وَِل كُي، هَِل عَ قِندِ عَ ّب قَّش .رَ عَ َ بَر ٱ مَِل وٌ تَن مُ نُ َ ْنم ٱ مَلِدٍ نَشٍٍي .رَ

3
ِكِس ْستٍْق

1 يَْكِس، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش َ ّسيو وٌ مَرِِف .رَ ٱ ُ م َ تَفَنم فبِلٍندٍ قٍٍي تَِف َبَدٍ ر وٌ ّب، ٱ نَشٍٍي ّسبِّش وٌ مَ تّمُي دَنفِِش، عَلٌَك نَ َش وٌ .رَتَنَف 2 وٌ
َش وٌ يّّت رَتَنَف مِِش حَاشٍِي مَ، وَِل ٌكِب رَبٍَي نَشٍٍي مَ وَ قِّن رَوَلٍِق تُن مِِش ُسننٍَق .مَ 3 وٌن تَن نَن نَ مِِش ُسننَشٍِي رَ عَ نْندِ ِك مَ، وٌن تَن
نَشٍٍي عََل َ بَتُم عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، نَشٍٍي َ مَ ّسيو عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق رَ، نَشٍٍي مُ ٍع َشِشِل َ ِتم ٍع يّّت .رَ

4 َش ٱ وَ، ٱ قَن َ ْنم ٱ َشِشِل تِدٍ ٱ يّّت .رَ َش مِِش ندٍ عَ َمحْشُنِش ّن عَ عَ َ ْنم عَ َشِشِل تِدٍ عَ يّّت رَ، ٱ دَنِف نَ َكنِي رَ !ثٌن 5 ٱ ُسننَِش عَ
ِش ٌسلٌمَسَشَن لْشْي ّن، يِلََك َ عِسِر نَن ٱ نَ، نَشَن كٍلِِش بُنيَمِن بْنسْي، ُ عٍبُر يَِت يَِت نَن لَنِش ٱ َ م ٱ ِ بَر ِك .مَ 6 ٱ نُ بِرَِش عََل َش سّرِّي قْْش رَ
عَ ّسِن قَرِ ِك ّن، ٱ نُ َق عَِس َش دَنشَنِيَتْيٍي .َحشَنَكَت ْ ِس مَرَكْر حَاِش ٌي مُ نُ نَ ٱ َ .م

7 ْكْن يَْكِس، ٱ ٌت َ بَر َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ، ٱ نُ ٍس نَشَن بِرِن َمحْشُنِش ٍق قَنيٍِي رَ، ٍع تِدٍ ٌي مُ نَ ٱ ّب .ْسنْن 8 مَرِِف عَِس
كٌلٌنٍق نَن تِدٍ فٌب نٍٍي بِرِن .ّب عََل َش مِِش ُسفَندِِش ْستٍْق دَنِف نَ ٍق بِرِن نَ، ٱ َ بَر نَشٍٍي ُل عَ َش ٍق .رَ نَ قٍٍي َ بَر ُل ٱ ّب عَْل قٍٍي قُقَُق عَلٌَك ٱ

َش عَِس َش مُنَقَنِي .ْسْت 9 ٱ َش ُل عَ تَن نَن مَ ٍق، ِ مَ بَر ٱ يّّت ّسنّب مُ َ ْنم ٱ قِندِدٍ مِِش تِنِشنِش .رَ ٱ ُ م َ ْنم عََل َش سّرِّي بِرِن .نَبَتُدٍ ْكْن َش
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ٱ َ بَر َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ، عََل تَن َ ْنم ّن ٱ .مَتِنِشندٍ عََل نَن مِِش َ مَتِنِشنم َ دَنشَنِي َسابُي .رَ 10 نَ كُي، ٱ مَ وَ نَشَن ْشن، ٱ َش عَِس
.كٌلٌن ٱ َش عَ َش مَرَكٍِل ّسنّب كٌلٌن، ٱ مَن َش تْوْر عَْل عَ تْوْرِش ِك .نَّش ٱ َ مَ و لٍُق ّن عَْل عَِس نُ نَ ِك نَّش عَ قََش تّمُي، 11 عَلٌَك ٱ قَن
َش كٍِل قَّش .مَ

12 ٱ عَ كٌلٌن ٱ ُ م نُ ّف نَ بِرِن ْستْدٍ ِسندٍن، ٱ َ م ٍق مُ فِّش .َكمَلِدٍ ْكْن ٱ َش ِسَف يَرٍ عَلٌَك عَِس ٱ ُسفَندِِش ٍق نَشَن مَ، ٱ قَن َش عَ َش ٍق
.ُسُش 13 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ عَ كٌلٌن ٱ ُ م فِّش عَ ُسشُدٍ ِسندٍن، ْكْن ٱ ٍق كٍرٍن نَن نَبَمَ؛ ٱ ُ م ٱ ٌكٍب رَتٌمَ، ٱ َ ِسفَم ٍ يَر نَن تُن .مَ 14 ٱ َ مَ بِر ّن ٱ َ م وَِل
قْْش رَ، عَلٌَك ٱ َش سَرٍ ْسْت ٌكوٍر مَنّف عََل وٌن ِشلِِش نَشَن مَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ

15 وٌن تَن نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي َ بَر تِلِن، عَ َ لَنم نَ َمحْشُنِي نَن َش ُل وٌن بِرِن ِي .رَ ْكْن َش عَ َس ِل مِِش ندٍ مُ لَنِش نَ ٍق مَ، عََل قَمَ نَ قَن
قِيّشدٍ نَ َكنِي .ّب 16 وٌن َش ِسَف يَرٍ عَْل وٌن دَرِِش عَ رَ ِك .نَّش

17 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش ٱ قِْش .رََب مِِش نَشٍٍي ّحرّ ِك لُِش عَْل مُُش فٍب، نٍٍي نَن َش قِندِ مِسَاِل رَ وٌ .ّب 18 عََل َش مِِش ُسفَندِِش يَشُيٍي
َ بَر وَُي، نَشٍٍي مُ َ لَم عَ َش سّرّّش رَ وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ ٱ َحن َ بَر نَ قََل وٌ ّب َسنيَ وُيَِش، ْكْن يَْكِس ٱ عَ َ مٍَسنم ّن وٌ ّب ٱ يٍَي َ .ر 19 ٍع َ بَر .لْي ٍع
يّّت وَْشنٍق َ بَر قِندِ ٍع َش عََل .رَ ٍع نَشَن عِتٍمَ، نَ نَن قَمَ ٍع .رَفٌرٌدٍ ٍع َ مَ بِر ِي َ دُِنح فبَنسَن نَن قْْش .رَ 20 ْكْن وٌن تَن ْشنِي نَ يَننَ عَرِ نَن نَ، وٌن
نَِكسِمَ مَرِِف عَِس َ كٍلِم دّننَّش قٍَق رَ وٌن قْْش .رَ وٌن نَ نَ نَن .مَمٍّق 21 عَ قَمَ ّن وٌن قٍَت مَِكنِِكنِشٍِي مَسَرَدٍ، ٍع َش ُل نْرّ كُي عَْل عَ .فٍب عَ
نَ َ رَبَم عَ ّسنّب نَن نَ، نَشَن دَنِف ّسنّب بِرِن َلَنِش ن َ .ر

4
ِس مََر ْدنْشيٍي

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ ْشِل ٱ َ م ٱ َش ِسَف وٌ .ّشيبُدٍ ٱ َ بَر حّلِّشن وٌ َش ٍق رَ، نَشَن َ بَر عَ َ نِي ٱ َش بِنّي .ْسْت ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ َ بِر مَرِِف قْْش رَ عَْل وٌ
دَرِِش عَ رَ ِك .نَّش

2 عٍوٌدٍِي نُن ِسنتٍِك، يَندِ وٌ َش لَن وٌ ٍ بٌر مَ مَرِِف َش ٍق .كُي 3 ٱ َ مَلِم قَنِي، ٱ َ بَر ِع مَشَندِ، ِع َش ٍع مَِل، ِ مَ بَر ٍع قَن َ بَر ٱ مَِل ٱ َ م َكوَندِ تٍِق
مٌَس فٍرٍ .كُي كِلٍمٍنِت قَن َ بَر ٱ مَِل، عَْل ٱ وَلِبٌوٍرٍي نَشٍٍي ِشلٍِي ّسبِّش ِكِس بُِك .كُي

4 وٌ َ ّسيو مَرِِف رَ تّمُي .بِرِن ٱ مَن َش عَ قََل وٌ ّب، وٌ َش َ .ّسيو 5 وٌ َش ّ ْبح بِّش َش مَّكنّن بِرِن .ّب مَرِِف مُ َ بُم قٍَق رَ .ْسنْن 6 وٌ نََش
ْكنتْقِِل قٍٍق رَ، وٌ َش عََل مَشَندِ ٍق بِرِن كُي، وٌ َش عَ مَيَندِ، وٌ َش عَ .تَنُت 7 نَ كُي، عََل ْبحَّس نُن َشِشلَِس قِمَ ّن وٌ مَ نَشَن ْموِل مُ َ تٌم ِي
َ دُِنح .قَرِ عَ نَ َ رَبَم عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن َسابُي .رَ

8 ْدنشْي رَ، وٌ َش وٌ َشِشِل ْدْش ِي قٍٍي نَن ْشن مَ؛ ٍق نَشَن ٌي قِندِ نْندِ رَ، نَشَن ٌي قِندِ ْسوّب رَ، نَشَن ٌي تِنِشن، نَشَن ٌي ّسنِيّن، نَشَن ٌي
قَن، نَشَن ٌي قِندِ سّرِّي رَ، نَشَن ٌي رَقَن عََل .مَ وٌ َش وٌ َشِشِل ْدْش ِي قٍٍي نَن ْشن بِنّي نُن تَنتُي نَ نَشٍٍي .كُي 9 ٱ نَشَن مٍَسنِش وٌ ّب، وٌ نَشَن
تٌِش ٱ َ م مِسَاِل كُي، وٌ َ بِر نَ قْْش .رَ نَ كُي، ْبحَّس مَنّف َ لُم ّن وٌ ّسيِت .مَ

ّشيبُي
10 ٱ َ بَر مَرِِف تَنُت وٌ َش ٍق رَ ِ مَ بَر وٌ مَن َ بَر وٌ ْحْش َس ٱ .ْشن ِسنٍف وٌ نُ َ بَر وَ ٱ مَلٍِق، ْكْن عََل مُ عَ .رَفِرِ 11 ٱ ُ م ِي قَلَِش ّش ِ مَ بَر ٱ هَِي

ٌت نَ ٍس ندٍ .مَ ٱ َ بَر ٱ مَتِنَكن ٱ َش َس وَ ٌس ٍس نَشَن نَ ٱ ِي .رَ 12 َش ٍسٍس ٌي مُ نَ ٱ ِي رَ، َش ٍس فبٍفٍب نَ ٱ ِي رَ، عَ بِرِن .قَن َش
كَامّ ٱ ُسشُِش، َش ٱ لُفَِش، ٱ َ بَر َس وَ عَ بِرِن .نَ َش ٱ بَننَِش، َش ٱ تْوْرِش، ٱ َ بَر َ ّسيو عَ بِرِن .نَ 13 ٱ َ ْنم ٍق بِرِن نَ ٱ مَرِِف َسابُي رَ، نَشَن
ّسنّب قِمَ ٱ َ .م 14 ْكْن وٌ قَن ٍق قَنِي نَن نَبَِش ٱ ّب ٱ مَلٍِق رَ ٱ َ م تْورّ .كُي

15 قِلِثِكٍَي، وٌ عَ كٌلٌن، َكِب ٱ نََش كٍِل مٍَسدٌن بِْش عِنيَِل عَِس َكوَندِ تٍِق رَ، دَنشَنِيَتْي َحمَ ٌي مُ ٱ مَِل ٍق ندٍ رَ ٌق وٌ .تَن 16 وٌ تَن نَن نَ
.رَبَِش وٌ نََش ٱ مَِل َسنيَ قِرِن ٱ نُ نَ تّسَلٌنِِك تّمُي .نَّش 17 ٱ ُ م نَ ٍسٍس قٍنٍق ٱ يّّت .ّب عَ ْشِل ٱ َ م وٌ تَن نَن َش ٍق قَنِي ْسْت عَ .كُي 18 ٱ هَِي
نَ نَشَن بِرِن مَ، ٱ َ بَر عَ .ْسْت وٌ نَشَن نَسَنبَِش ٱ َ م عٍثَقٌرٌدٍِت َسابُي رَ، عَ َ بَر ٱ َس وَ هَن عَ َ بَر دَنِف عَ .ِع نَ سّرّّش َ بَر رَقَن عََل مَ، عَ عَ .ّكنّن
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19 ٱ مَرِِف عََل قَمَ ٍق بِرِن قِدٍ وٌ مَ وٌ هَِي نَ نَشَن .مَ قّيرّ بِرِن نَ عَ تَن نَن ِي رَ، عَ نَ بِرِن َ نَبَم عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن َسابُي .رَ 20 عََل
تَنُت، عََل .تَنُت عََل نَشَن قِندِ وٌن بََب رَ، وٌن عَ َ تَنتُم ّن هَن َ دُِنح .رَْحنِي

21 وٌ َش عَِس َش ّسنِيّنتْي بِرِن .ّشيُب 22 ّسنِيّنتْي بِرِن نَشٍٍي نَ ٱ ّسيِت مَ، عَ فبٍنفبٍنِي نَشٍٍي وَلٍِق مَنّف ٍسسَرٍ ْشنِي، ٍع َ بَر وٌ .ّشيُب 23 مَرِِف
عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، َش هِنّن وٌ بِرِن .نَ
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
ْكلِْس دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش نَن نَ عَِس َش َ ّشير ثُْل نَشَن ّسّب عِسَيَنكٍَي مَ نَشٍٍي نُ َسبَتِِش ْكلِْس تَا .كُي ثُْل ُ م نُ قِندِِش َكوَندَِل ِسنٍف َش رَ

نَشَن عَِس َش ٍق مٍَسن ٍع ّب، ْكْن عَ ٍع كٌلٌن مَ ْر ّن، عَ نُ نَ فٍيِل .دّننَّش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش مٍَسنِي ندٍ ِق ثُْل مَ ْكلِْسكٍَي ّب، عَ نُن
عِسَيَنكٍَي بِرِن ّب نَشٍٍي نُ َس قَمَ لُدٍ َ دُِنح بّنّد قُِح .قَرِ ِي َابُي كِت كُي، مِِش َ ْنم لْننِ فبٍفٍب ْستْدٍ عَِس َش ٍق مَ عَ نُن عِسَيَنكٍَي ّحرّ ِك َش ٍق .مَ

عََل َش وٌن مَِل عَ َش مٍَسنِي َسابُي رَ عَلٌَك وٌن َش ّسيوّ ْسْت َ دُِنح مَ، وٌن مَن َش ّسيوّ ْسْت َ .عَلِفِيَم .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي

عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
ْكلِْس دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

ّشيبُي
1 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ِك، عََل عَ رَفِرِِش نَشَن َش قِندِ عَِس َش َ ّشير .رَ مُُش نُن تِمٌٍت نَن ِي بَتَاّش ّسبٍّق 2 وٌ تَن مَ، ْكلِْسكٍَي .ّسنِيّنتْيٍي وٌ َ بَر

قِندِ ٱ نفَشَكٍرٍنِي دَنشَنِيَتْي رَ ِ مَ بَر وٌ لَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش .رَ وٌن بََب عََل َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ
ثُْل ْكلِْسكٍَي تَنتٍُق

3 مُُش َ بَر عََل تَنُت، وٌن مَرِِف عَِس .بََب مُُش عََل مَ مَشَندِ وٌ ّب تّمُي .بِرِن 4 مُُش ِي نَن مِّش، وٌ َ بَر َ دَنشَنِي عََل َش مِِش ُسفَندِِش
عَِس مَ، وٌ مَن َ بَر عََل َش ّسنِيّنتْي بِرِن .َشُن 5 وٌ َشِشِل تِِش ٍق رَ عََل نَشَن نَفَتَِش وٌ َي رَ ٌكوٍر .مَ وٌ َش َ دَنشَنِي نُن وٌ َش َ َشنُنتٍي َ كٍلِم نَ نَن
.مَ وٌ َ بَر نَ بِرِن مّ عََل َش نْندِ كُي نَشَن قِندِِش ُ ِشبَار قَنِي .رَ 6 نَ ُ ِشبَار قَنِي َ بَر قِندِ فٍينِ رَ َ دُِنح بِرِن .ّب عَ مَن َ بَر قِندِ فٍينِ رَ وٌ ّب وٌ عََل َش
هِنّن يَِت كٌلٌنِش تّمُي .نَّش 7 وٌن نفَشَكٍرٍنِي، مُُش وَلِبٌوٍر َ ِس عٍثَقِر نَن وٌ شَرَنِش نَ نْندِ .رَ عَ َ بَر قِندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش وَلِّك تِنِشنِش رَ
وٌ .ّب 8 عَ َ بَر عَ مٍَسن مُُش ّب عَ وٌ مِِش َ َشنُم عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ

ثُْل ْكلِْسكٍَي ِمَنِيٍَق رَل
9 نَ نَن عَ تٌِش، مُُش قَن، َكِق مُُش نََش نَ كٌلٌن، مُُش عََل مَشَندٍِق ّن وٌ ّب تّمُي بِرِن، عَ َش قَهَامُي نُن َشِشِل قَنِي ِق وٌ مَ عَلٌَك وٌ َش

عََل َسٌف كٌلٌن عَ قَنِي .رَ 10 وٌ َش وٌ ّحرّ عَْل وٌن مَرِِف مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش وٌ َش ٍق قَنِي ْموِل بِرِن .نََب وٌ َش عََل كٌلٌن عَ قَنِي .رَ 11 وٌ
َش ّسنّب ْسْت عَ َش ّسنّب مَفَاُشِش َسابُي رَ، عَلٌَك وٌ َش وٌ تُننَبِّش، وٌ مَن َش دِّح، 12 وٌ مَن َش بََب عََل تَنُت ّسيوّ .كُي عَ َ بَر عَ رَفِرِ وٌ
َش ْن ّسنِيّنتْيٍي كّ ْستْدٍ نَءِيَلَنِي .كُي 13 عَ َ بَر وٌن نَمِِن ٍسنتَّن َش نْي بُن مَ، نَشَن قِندِِش ِم دِ رَ، عَ وٌن نٌَس عَ َش دِ َشنُِش َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ
14 نَ دِ َ بَر وٌن ُشنسَرَ، عَ َ بَر وٌن مَ يُنُبٍِي .َشقَرِ

عََل َش مِِش ُسفَندِِش
15 عََل مُ تٌمَ، ْكْن عَ َش دِ قِندِِش عَ مِسَاِل نَن .نَ دَاِل بِرِن قِسَمَنٍت نَن عَ .رَ 16 عَ تَن نَن ٍس بِرِن دَا، نَشَن نَ ٌكوٍر مَ، نَشَن نَ بِْش

مَ، نَشَن تٌمَ، نَشَن مُ تٌمَ، مَنّفٍي، يَامَرِتْيٍي، نْلٍَي، .ّسنبّمٍَي نَ بِرِن دَاِش عَ َسابُي نَن نَ، نَ بِرِن دَاِش عَ يّّت نَن .ّب 17 ٍينُن ب ٍس كٍرٍن َش دَا،
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عَ تَن نُ .نَ عَ بِرِن نَ نَ عَ تَن نَن َسابُي .رَ 18 دَنشَنِيَتْي َحمَ ُشنِي نَ عَ تَن نَن .نَ نَ َ لُم ّن عَْل عَ قٍَت يَِت .يَِت عَ تَن نَن نَ ٍق بِرِن قّْل .رَ
عَ تَن نَن ِسنٍف رَكٍِل قَّش مَ، عَلٌَك عَ َش قِندِ َ دُِنح قِسَمَنٍت .رَ 19 عَ نََش رَقَن عََل مَ عَ َش عَِس رََكمَِل عََل َش ٍق بِرِن .نَ 20 عَ مَن َ بَر تِن
ٍق بِرِن مَسٌدٍ عَ رَ عَ َش دِ َش قَّش َسابُي .رَ ْبحَّس َش ُل عََل نُن َ دُِنح بِرِن تَِف، نَشَن نَ ٌكوٍر نُن بِْش .مَ نَ لَنِي َ بَر ُل ٍع تَِف عََل َش دِ وُِل
َسابُي رَ، نَشَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ

21 ِسنٍف رَ، وٌ تَن نُن عََل، وٌ تَِف نُ َ .عِكُي عَ يَشُيٍي يَِت يَِت نَن نُ نَ وٌ رَ، ِ مَ بَر وٌ نُ ٍق حَاشٍِي َمحْشُنمَ، وٌ مَن نُ ٍع َ .رَبَم 22 ْكْن يَْكِس،
لَنِي َ بَر ُل وٌ تَِف عََل َش دِ َش قَّش َسابُي رَ، عَلٌَك وٌ َش ّسنِيّن، وٌ َش ِت عََل َي ِع، تَنتَنِي نُن ْ ِس مَرَكْر ٌي مُ نَ وٌ مَ .ْسنْن 23 ْكْن عَ َ لَنم ّن
وٌ َش َ دَنشَنِي َش َسبَِت، عَ َش ّسنّب ْسْت، عَلٌَك وٌ نََش َ مَكُي ٍق قَنِي رَ نَشَن نَفَتَِش وٌ ّب عََل َش ِشبَارُ قَنِي َسابُي .رَ نَ ُ ِشبَار قَنِي وٌ نَشَن
مِّش، عَ مٍَسنِش ّن َ دُِنح بِرِن .ّب ٱ تَن يَِت َ وَلِم نَ نَن .مَ

ثُْل َش وَِل
24 يَْكِس، ٱ َ بَر حّلِّشن ٱ تْوْرٍق مَ وٌ َش ٍق .رَ ٱ يّّت يَِت قَمَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش تْورّ رََكمَلِدٍ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش ٍق رَ، نَشَن لُِش

عَْل عَ .قٍَت 25 ٱ َ بَر قِندِ دَنشَنِيَتْيٍي َحمَ َش وَلِّك .رَ عََل َ بَر ٱ شّي ٱ َش عَ َش مٍَسنِي بِرِن تَِف رََب وٌ .ّب 26 نَ فُندٌ نُ نْشُنِش ّن مِِش بِرِن
مَ، َكِب تّمُي .ْشننَكٍُي ْكْن يَْكِس، عََل َ بَر نَ مٍَسن عَ قِيّش رَ عَ َش ّسنِيّنتْيٍي بِرِن .ّب 27 عَ وَِش ّن نَ فُندٌ َش مٍَسن ٍع ّب ِس بِرِن تَِف، ٍع
َش عَ َش نْرّ تٌقَنِي .ٌت نَ فُندٌ نَن ِي ِك، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ وٌ ِع، عَ تَن نَن نِْش عَ ِيَدٍ ن وٌ َش عَ َش نْرّ .ْسْت 28 مُُش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش نَن مَ ٍق َ مٍَسنم مَدِ عَدَ بِرِن .ّب مُُش ٍع بِرِن َ شَرَنم ّن لْننِ رَ، عَلٌَك مِِش بِرِن َش َكمَِل عََل َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ 29 نَ نَن عَ
تٌِش، ٱ نَ وَلٍِق عَِس ّسنّب رَ، نَشَن ٱ َ مَلِم عَ قَنِي .رَ

2
1 وٌ َش عَ كٌلٌن ٱ نَ فٍرٍ مَسٌٍق وٌ ّب، ٱ نَ فٍرٍ مَسٌٍق ٍسيَكٍَي لَيٌدِ نُن دَنشَنِيَتْي بِرِن ّب، نَشٍٍي ٱ كٌلٌن ْكْن ٍع مُ ٱ تٌِش .ِسندٍن 2 ٱ نَ فٍرٍ مٌَس كُي

عَلٌَك وٌ ّ ْبح َش ِمَنِيَ، ل وٌ َش بٌِن وٌ ٍ بٌر َ ر َ َشنُنتٍي كُي، وٌ مَن َش َشِشِل قَنِي .ْسْت نَ كُي، وٌ َ ْنم ّن عََل َش فُندٌ .كٌلٌندٍ نَ فُندٌ قِندِِش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش نَن .نَ 3 لْننِ قَنِي نُن ٍق كٌلٌنِي نْشُنِش عَِس نَن مَ ٍق .كُي

4 ٱ نَ قَلَِش ّن، عَلٌَك مِِش ٌي نََش ْن وٌ مَدَُشدٍ يّنِي ْو تٌقَنيٍِي َ .ر 5 ٱ َ مَكُي وٌ رَ، ْكْن ٱ ّ ْبح نَ وٌ ّسيِت .مَ ٱ َ بَر حّلِّشن، ِ مَ بَر وٌ نَ ّحرٍّق عَ قَنِي رَ
وٌ َش َ دَنشَنِي .كُي وٌ مُ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ ّبحِنم قٍٍق .مَ

ثُْل ْكلِْسكٍَي ِمَنِيٍَق رَل عَ قِرِن ندٍ
6 وٌ ٌت َ بَر تِن وٌ مَرِِف عَِس َش ٍق رَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، وٌ لَن ّن وٌ َش َ بِر عَ قْْش .رَ 7 عَِس َش ُل وٌ ّب عَْل َسنٍك نَ َسنِس ّب

ِك .نَّش عَ َش ُل وٌ ّب عَْل قَنٍي، بَنِش َ ِتم نَشَن .قَرِ وٌ َش َ دَنشَنِي َش َسبَِت عَْل مُُش وٌ شَرَنِش ِك .نَّش وٌ َش عََل تَنُت تّمُي .بِرِن 8 وٌ نََش عَ
ُل مِِش ٌي َش وٌ مَدَُش يّنِي ْو ّ ْحشُنم .رَ نَ وُلٍٍي قِندِِش مَدِ عَدَ َش َمحْشُنِي نَن .نَ نَ قَتَنِش َ دُِنح ٍق نَن .نَ عَ مُ كٍلِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش
َش مَ ٌ !قٍو

عَِس مَرَِكسِمَ
9 عََل َش ٍق َ ّكح بِرِن نَ عَِس ِي .رَ 10 وٌ قَن َ بَر َكمَِل عَِس َسابُي رَ، نَشَن قِندِِش مَنّف .رَ مَنّفَي بِرِن نُن ّسنّب ْموِل بِرِن نَ عَ بُن .مَ
11 عَِس َ بَر وٌ ُسننَ، ْكْن عَ مُ عَ رَبَِش عَ مَ عَدَ ِك َش .مَ عَ مُ ٍسٍس َب وٌ قٍَت .مَ عَ وٌ ُسننَ ِك نَّش، عَ وٌ ٌسندٌنِي نَن كُي .عِشَِش 12 وٌ

َ بَر وٌ ُشنَش ٍي .ْشورَ نَ َ بَر َ مَنِي عَْل وٌ نُن عَِس َ بَر رَفََت فَبُرِ كٍرٍن .كُي نَ َشنِب وٌ قَن َ بَر كٍِل ٍي ْشورَ عَْل عَِس كٍلِِش فَبُرِ كُي ِك .نَّش نَ بِرِن
نَبَِش ّن ِ مَ بَر وٌ َ بَر َل عََل ّسنّب رَ، نَشَن عَِس رَكٍلِِش قَّش .مَ 13 وٌ نُ لُِش ّن عَْل قَشَمِشٍِي، وٌ َش يُنُبٍِي َش ٍق رَ نُن وٌ َش ُسننَتَرٍَي َش ٍق
رَ، ْكْن عََل َ بَر وٌ رَِكِس عَِس َسابُي .رَ عَ َ بَر دِّح وٌن مَ يُنُِب بِرِن .مَ 14 كَلَمُي نَشَن نُ ّسبِّش وٌن ِشِل مَ، نَشَن نُ َ ْنم وٌن مَ ٍق َكنَدٍ، عَ َ بَر نَ
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َب نَ عَ مَبَنبَنٍق وُرِ مَفَلَنبُِش .مَ 15 نَ كُي، عََل َ بَر ْن مَنّفَي نُن ّسنّب ْموِل بِرِن نَ َ دُِنح بِرِن َي شْرِ، نَشٍٍي قَتَنِش ٍسنتَّن رَ، عَ نََش ُشننَكٍِل ْسْت
نَ وُرِ مَفَلَنبُِش َسابُي .رَ

شَرَنِي نَشَن قِندِِش وٍُل رَ
16 عَوَ، وٌ نََش تِن مِِش ٌي َش ِكيِت حَاِش َس وٌ مَ وٌ َش دٌنٍس نُن مِنٍس َش ٍق رَ، َسِل ُشنفبٍٍي َش ٍق رَ، كٍِك نّيّن َسِل َش ٍق رَ،

َش نَ مُ مَلَُب لْشْي َش ٍق .رَ 17 نَ بِرِن قِندِِش ٍق قَنِي تْنشُمَ نَن .نَ عَ نُ مَ وَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق نَن مٍَسنٍق وٌن ّب، نَشَن قِندِِش
نْندِ يَِت .رَ 18 وٌ نََش تِن مِِش ٌي َش وٌ َش ُشننَكٍِل َب وٌ ِي .رَ مِِش ندٍٍي َ َكتَم ّن نَ َبَدٍ .ر عَ َ لُم عَْل ٍع ٍع يّّت نَن ٌ مَ، مَفٌر ْكْن وٍُل نَ عَ .رَ
عَ َ لُم عَْل ٍع تَن نُن ـٍكٍّي مَل عََل نَن بَتُمَ، ْكْن نَ قَن وٍُل نَن عَ .رَ ٍع َ مَ بِر لَامَتُنيٍِي قْْش رَ، ْكْن ٍع ٍع يّّت َ عِفبٌم ٍق قُقَُق .مَ 19 ٍع مُ قَتُِش عَِس
مَ، نَشَن نَ ُشنِي .رَ قٍَت ُشنِي َسلٌنٍس بِرِن ّ .مَ َنحّر َكنَكن شِرِِش ٍع بٌوٍر رَ، عََل ّسنّب قِمَ ٍع بِرِن مَ عَْل عَ مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش

20 َش وٌ َ بَر قَتَن َ دُِنح قٍٍي مَ عَِس َسابُي رَ، مُنٍق رَ وٌ وٌ يّّت َ لُم َ دُِنح قٍٍي َش يَامَرِ بُن مَ؟ 21 نَ يَامَرِ نَّش، َع» ُ م لَن وٌ َش ِي !تٌنٌف عَ مُ
لَن وٌ َش ِي !دٌن وٌ مَن مُ لَن وٌ َش عَ «!مَسُُش 22 نَ ٍق بِرِن قَمَ .ْحندٍ نَ سّرِّي ْموِل قَتَنِش مَدِ عَدَ نَن .نَ 23 نَ ٍق ْموِل َ مَنِي لْننِ رَ، ِ مَ بَر
بَتُي، يّّت مَفٌرٍ، نُن قٍَت تْوْرٍق نَ عَ كُي، ْكْن ٍع تِدٍ ٌي مُ نَ، ِ مَ بَر ٍع مُ َ ْنم يُنُِب قٍٍي بَدٍ مِِش ّ ْبح .مَ

3
عََل َش َ كِر

1 َش نْندِ نَ عَ رَ، وٌ نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن بِرِن نَكٍلِِش قَّش مَ، وٌ َش يَننَ عَرِ قٍن، عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَفٌرٌِش عََل يِرٍقَنِي مَ
.دّننَّش 2 وٌ َش يَننَ عَرِ ٍق قٍن، َ دُِنح ٍق مُ عَ .رَ 3 ِ مَ بَر وٌ َ بَر قََش، وٌ َش ِسمََي َق نْشُنِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق ِع عََل َش قٌنِسِرٍَي
.كُي 4 وٌ رَِكسِمَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَ َق، وٌ قَن َ لُم عَ َش نْرّ نَن .كُي

5 نَ نَن عَ تٌِش وٌ َ لَنم وٌ َش مَدِ عَدَ َش ٍق ٌكِب بِرِن نَّبحِن؛ يّّن ٍق، لَنٌفي ٍق، ٍق ّسنِيّنتَرٍ، كٌرِنتٍَح نَشَن مَنِيَِش كٍُي بَتٍُق َ .ر 6 عََل َ ْشنْم ّن نَ ٍق
ْموِل مَ، نُن نَشٍٍي ٍع َ .رَبَم 7 ِسنٍف رَ نُ، وٌ يَِت نُ مَ ّحرّ نَ ِك .ّن

8 ْكْن يَْكِس، وٌ َش ِي ٍق بِرِن ّبحِن؛ ْبحٍّت، ٌسٍق، فٍرٍ ٍق حَاِش، مِِش ِشِل َكنٍَق، نُن .ٌكنِب 9 وٌ نََش وٍُل قََل وٌ ٍ بٌر .ّب وٌ َ بَر نَ ّحرّ ِك قٌرِ
ّبحِن، 10 عَلٌَك وٌ َش ّحرّ ِك نّيّن ُسُش، نَشَن َ لَنم عََل ّحرّ ِك .مَ نَ كُي، وٌ قَمَ عََل كٌلٌندٍ عَ قَنِي .رَ نَ بِرِن َ لُم عَْل مِِش نَشَن دُِف قٌرِ َ بَم عَ مَ،
عَ دُِف نّيّن ٌ رَفٌر عَ .مَ 11 نَ كُي، فِرِّك نُن يُوِِق ٍع بِرِن .كٍرٍن مِِش ُسننَِش نُن مِِش ُسننَتَرٍ ٍع بِرِن .كٍرٍن ُشنُنتَرٍٍي، مِِش ُشنُنِش، ٌكنِي، نُن
لَسِرِ، ٍع بِرِن .كٍرٍن عَِس نَن قِندِِش عَ بِرِن نَ، عَ مَن نَ عَ بِرِن .ِع

12 عََل وٌ تَن نَن ُسفَندِِش، وٌ َ بَر قِندِ ّسنِيّنتْيٍي رَ، عََل .َشنُنتٍنيٍِي وٌ لَن ّن وٌ َش ِكنِِكِن مِِش مَ، وٌ ّ ْبح َش قَن، وٌ َش وٌ يّّت مَفٌرٌ، وٌ ّ ْبح َش
بِّش، وٌ َش .دِّح 13 وٌ َش وٌ ٍ بٌر ُستُرَ، وٌ مَن َش هِنّن وٌ ٍ بٌر َ .ر َش مِِش ندٍ َ بَر ٍق حَاِش رََب عَ بٌرٍ رَ، نَ َكنِي َش دِّح عَْل عََل َش مِِش
ُسفَندِِش دِّحِش وٌ مَ ِك .نَّش 14 نَشَن دَنِف عَ بِرِن نَ، وٌ َش وٌ ٍ بٌر َشُن ِ مَ بَر نَ مَ قِندِ لَنِي قَنِي .رَ 15 عََل َش مِِش ُسفَندِِش نُ مَ وَ لَنِي نَشَن
ْشن وٌن ّب، وٌن ّ ْبح َش َ بِر نَ لَنِي قْْش .رَ عََل َ بَر وٌ ِشِل وٌ َش قِندِ قٍَت كٍرٍن نَ، لَنِي َش ُل وٌ .تَِف وٌ َش عََل تَنُت نَ .مَ

16 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش مٍَسنِي قَنِي َش ُل وٌ ّ ْبح .كُي وٌ َش وٌ ٍ بٌر شَرَن، وٌ مَن َش ِس مَرَ نُن لْننِ ِق وٌ ٍ بٌر .مَ وٌ َش نَ رََب ُسوِك نُن
بّيِت رَ نَشَن قَتَنِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .رَ وٌ َش عََل تَنُت نَ بّيتٍِي رَ، ٍع َش كٍِل وٌ ّ ْبح يَِت يَِت نَن .كُي 17 وٌ ٍق نَشَن بِرِن قَلَمَ، وٌ ٍق نَشَن
بِرِن نَبَمَ، وٌ َش نَ بِرِن نََب وٌ مَرِِف عَِس ِشِل .رَ وٌ َش بََب عََل تَنُت عَِس َسابُي .رَ

َ دٍنبَي سّرِّي
18 فِنٍّي، وٌ َش ُل وٌ َش ْمرٍِي َش يَامَرِ بُن مَ، عَْل مَرِِف مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش 19 ّشمٍّي، وٌ َش وٌ َش فِنٍّي َشُن، وٌ نََش حَاُش ٍع .رَ

20 مّدٍِي، دِ وٌ َش وٌ ِ مِشٍِي بَر شُي ّ رَتِنم ٍق بِرِن كُي، ِ مَ بَر نَ رَقَن مَرِِف .مَ 21 ِ مِشٍِي، بَر وٌ نََش وٌ َش دٍِي ّ ْبح رَحَاُش ٍع مَ، عَلٌَك َ ِمَنِي ل نََش َب
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ٍع .ِي 22 ٌكنيٍِي، وٌ َش وٌ مَرِفٍِي شُي بِرِن ّ .نَتِنم وٌ نََش وَِل ٍع َي تٌدٍ َش فبَنسَن نَ، عَلٌَك وٌ َش رَقَن مِشٍِي .مَ وٌ َش وَِل ٍع ّب وٌ ّ ْبح قِيّشِش
رَ، ِ مَ بَر وٌ فَاُشِش وٌ مَرِِف عََل َي .رَ 23 وٌ ٍق نَشَن بِرِن نَبَمَ، وٌ َش عَ رََب وٌ ّ ْبح قِيّشِش نَن نَ، عَْل وٌ عَ َ رَبَم مَرِِف ّب ِك .نَّش وٌ مُ عَ َ رَبَم
مِشٍِي َش .ّب 24 نَ كُي، وٌ َش عَ كٌلٌن مَرِِف نَ سَرٍ َ رَفبِلٍنم ّن وٌ مَ، نَشَن مَ قِندِ وٌ كّ .رَ وٌ نَ وَلٍِق عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَن ّب، وٌ مَرِِف
يَِت .يَِت 25 نَشَن ٍق ٌكِب رَبَمَ، مَرِِف نَ قَن سَرٍ َ رَفبِلٍنم ّن عَ .مَ مِِش بِرِن عَ فٍب َ ْستْم ّن، عََل مُ مِِش ٌي رَقَِس عَ بٌوٍر .ّب

4
1 ٌكنِي مَرِفٍِي، وٌ َش وٌ َش ٌكنيٍِي مَسُُش تِنِشنِي رَ، ِ مَ بَر ٌكنِي نَن وٌ قَن .نَ وٌ مَرِِف نَ ٌكوٍر .مَ

ِس مََر ْدنشْي
2 وٌ َش عََل مَشَندِ تّمُي .بِرِن وٌ َش وٌ يّّت مٌَت، وٌ َش عََل .تَنُت 3 وٌ عََل مَشَندِ مُُش قَن .ّب عََل َش َ ْسونّي رََب وٌن مَ َكوَندِ كُي، عَلٌَك

ٱ َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش فُندٌ مٍَسن بِرِن .ّب ٱ َسِش فٍيِل نَ ٍق نَن .مَ 4 وٌ عََل مَشَندِ ٱ ّب عَلٌَك ٱ َش نَ قََل عَ قَنِي رَ، عَ َش قِيّش
قْين، عَْل عَ َ لَنم ٱ َش عَ رََب ِك .نَّش

5 وٌ َش وٌ ّحرّ َشِشلِمََي رَ دَنشَنِيَتَرٍٍي َي تٌدٍ َ .ر وٌ َش نَ رََب ِسننَنِي مَ عَ رََب .وََشِت 6 وٌ َش مٍَسنِي قَنِي ِت مِشٍِي ّب، نَشَن .قَن ِ كُر ٌس
تّمُي، قّْش سَمَ ّن بَندٍ، عَلٌَك عَ َش .ْحشُن وٌ قَن َش قََت مِِش بِرِن يَابِدٍ يّنِي ْو َ ر نَشَن .قَن

ّشيبُي ْدنشْي
7 ٱ نفَشَكٍرٍنِي تِكٍِك قِندِِش ٱ َشنُنتٍنِي نَن نَ نَشَن َ بَر ٱ مَِل عَ قَنِي رَ مَرِِف َش وَِل َش ٍق .رَ عَ قَمَ ٱ َ م ٍق بِرِن تَِف َبَدٍ ر وٌ .ّب 8 ٱ عَ ّشيِش

ّن وٌ مَ عَلٌَك عَ َش مُُش َش ٍق تَِف رََب وٌ ّب، عَ مَن َش وٌ َ ِمَنِي .رَل 9 ٱ مَن َ بَر ٱ نفَشَكٍرٍنِي تِنِشنِش، ٱ َشنُنتٍنِي عٌنٍسِمٌ ْكلِْسَك شّي عَ َش تِكٍِك
.مَِت ٍع قِرِنِي قَمَ ٱ َ م ٍق بِرِن دّنتّّف َسدٍ وٌ .ّب

10 ِ ِستَرَِك، عَر مُُش نُن نَشَن نَ فٍيِل، عَ وٌ .ّشيُب بَرَنَبَِس دّيْش مَرَِك قَن وٌ .ّشيُب وٌ َ بَر ِس مَرَ ْسْت مَرَِك َش ٍق .مَ َش عَ َق وٌ ْشنِي، وٌ
َش عَ ّسّن رَ عَ قَنِي .رَ 11 يٍُس، نَشَن ِشِل َ قَلَم يُسُُت، عَ قَن وٌ .ّشيُب يُوِِق دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن َي مَ، ِي مِِش َسشَنِي فبَنسَن نَن ٱ مَلِِش عََل
َش مَنّفَي نِينِ وَِل َبَدٍ .ر ٍع َ بَر َ ِمَنِي ل ِق ٱ َ .م

12 َ ِس، عٍثَقِر نَشَن قِندِِش وٌ ْشنيَِك رَ، عَ وٌ .ّشيُب عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش وَلِّك نَن عَ .رَ عَ عََل مَ مَشَندِ وٌ ّب تّمُي بِرِن عَلٌَك
وٌ َش َ دَنشَنِي َش َسبَِت، وٌ َش عََل وَْشنٍق كٌلٌن، وٌ مَن َش عَ .رََب 13 عَ وَِل فبٍفٍب َ رَبَم وٌ ّب، وٌ تَن دَنشَنِيَتْي نَشٍٍي نَ ْكلِْس، سٍيَ، لَيٌدِ نُن
.هِيٍرَثٌِل ٱ نَ عَ ٍسيدٍ .رَ 14 لُِك سٍرَِب، مُُش َشنُنتٍنِي وٌ ّشيُب، عَ نُن .مَِس دٍ

15 وٌ َش وٌن نفَشَكٍرٍنِي سٍيَ لَيٌدِ دَنشَنِيَتْيٍي ّشيُب، نُن نِمَِق، عَ نُن دَنشَنِيَتْي َحمَ نَشَن ٍع َ مَلَنم عَ َش بَنِش .كُي 16 وٌ نَ ّف ِي بَتَاّش شَرَندٍ وٌ
ْشنِي، وٌ َش عَ ٌس سٍيَ لَيٌدِ دَنشَنِيَتْيٍي قَن ِي رَ، ٍع َش عَ .شَرَن وٌ تَن قَن، وٌ َش بَتَاّش شَرَن ٱ نَشَن نَسَنبَِش ٍسيَكٍَي لَيٌدِ .مَ 17 وٌ َش عَ قََل
عَرِِكٍث ّب، ّقنتّن» ِع َش وَِل مَ، مَرِِف نَشَن ٌسِش ِع ِي رَ عَلٌَك ِع َش نَ رََب عَ قَنِي «.رَ

18 ّشيبُي نَن ِي ِك، ٱ تَن ثُْل نَشَن ّسبِّش وٌ مَ ٱ يّّت بّلّّش َ .ر وٌ َش رَُت عَ مَ ٱ نَ فٍيِل نَن كُي ِي .ِك عََل َش هِنّن وٌ بِرِن .نَ
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عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش ِسنٍف نَن نَ عََل َش َ ّشير ثُْل نُن عَ وَلِبٌوٍرٍي نَشَن ّسّب دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ نَشٍٍي نُ َسبَتِِش .تّسَلٌنِِك
ٍينُن ب ٍع َش ِي بَتَاّش ّسّب، ثُْل نُن ِسلِقَُن نُ َ بَر َكوَندِ ِت .تّسَلٌنِِك عََل ٌت ٍع َش وَِل بَرَكَ، نَا مِِش وُيَِش نََش فبِلٍن كٍُي بَتٍُق قْْش رَ، ٍع

َ دَنشَنِي عََل مَ نَشَن عَ َش مِِش ُسفَندِِش ّشيِش َ دُِنح .رَِكِسدٍ ْكْن ثُْل نُن ِسلِقَُن مُ ْن بُدٍ تّسَلٌنِِك تَا كُي، ٍع ِف كْي نَن نَ ِ مَ بَر مِِش ٌكِب ندٍٍي
نُ َ بَر َحمَ ّ ْبح رٍَت ٍع ِشِل .مَ ِي ٍق بِرِن تَِف رَبَِش عَِس َش ّشيرٍَي َش تَرُشُي َابُي كِت كُي، َ سٌر ١٧.

ثُْل نُن ِسلِقَُن ٌت عَتّن ِل، ٍع نََش ْكنتْقِِل تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْيٍي ّب ِ مَ بَر ٍع مُ نُ عَ كٌلٌن َش ٍع َش َ دَنشَنِي .َسبَتِِش نَ كُي، ٍع نََش تِمٌٍت شّي
عَلٌَك عَ َش تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْيٍي َحنٍِف كٌلٌن، عَ َش ٍع َ ِمَنِي رَل ٍع َش َ دَنشَنِي .كُي تِمٌٍت ٌت فبِلٍن، عَ نََش دّنتّّف َس ثُْل نُن ِسلِقَُن .ّب عََل َشِشِل
ّسنِيّنِش نََش مٍَسنِي ِق ٍع مَ تّسَلٌنِِككٍَي ّب، ٍع نََش ِي بَتَاّش .ّسّب

ِي َابُي كِت تِدٍ ٌت َ بَر مِِن تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْيٍي ّب، عَ لْننِ ِق ٍع مَ، عَ ٍع ِمَنِيَ، رَل عَ تِدٍ نَ وٌن قَن .ّب عَ عَ َ مٍَسنم وٌن ّب عَ عََل وٌن ِشلِِش ّن
وٌن َش وٌن ّحرّ ّسنِيّنِي كُي، وٌن َش فبِلٍن ّسنِيّنتَرٍَح قْْش .رَ عَ مَن عَ َ مٍَسنم عَ وَِل تِدٍ فٌب دَنشَنِيَتْي .ّب عَ َ لَنم وٌن َش بٌَل وٌن يِلٍنقُرٍ نَن .نَ ِي
َابُي كِت مَن َ ِمَنِي ل قِمَ وٌن مَ ِ مَ بَر عَ عَ َ مٍَسنم وٌن ّب عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس قَمَ ّن عَ َش دَنشَنِيَتْيٍي قْْش رَ، ٍع ّ ِحح نُن عَ لَاشِرَِش، عَ ٍع
َشنِن عََل ْشنِي ٍع َس َ لُم دّننَّش .عَبَدَن

تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْيٍي قِندِِش مِسَاِل نَن نَ وٌن ّب ِ مَ بَر هَِل ٍع ٌت َحشَنَكّت فبٍفٍب ْسْت، ٍع َشن ّن َ دَنشَنِي كُي، ٍع ٍع َشِشِل ِت عََل .رَ عََل
َش وٌن مَِل وٌن مَ َ دَنشَنِي َش تِلِن، وٌن َش وٌن تُننَبِّش عََل َش َ كِر قَنِي ْشن .مَ عََل َش وٌن نَتَنَف ّسنِيّنتَرٍَح مَ، وٌن نََش َق يَاِف مَرِِف فبِلٍن
.لْشْي عََل َش وٌن مَِل يَننَ عَرِ َ كِر ْشن .مَ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

ّشيبُي
1 ثُْل، ِسلِقَُن، نُن تِمٌٍت نَن ِي ِك، َكتَرَِب بََب عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ نَشٍٍي نَ .تّسَلٌنِِك
عََل َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ

عََل تَنتٍُق تّسَلٌنِِككٍَي َش ٍق رَ
2 وََشِت بِرِن مُُش عََل َ تَنتُم وٌ َش ٍق رَ، مُُش مَن عَ مَ مَشَندِ وٌ .ّب تّمُي بِرِن 3 مُُش وٌ َش ٍق َ قَلَم وٌن بََب عََل .ّب مُُش عَ َ تَنتُم ّن وٌ َش

وَِل مَ نَشَن كٍلِِش وٌ َش َ دَنشَنِي نُن وٌ َش َ َشنُنتٍي .مَ مُُش عَ َ تَنتُم ّن ِ مَ بَر وٌ وٌ تُننَبِّشِش وٌ َشِشِل تٍِق رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس .رَ
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4 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ تَن عََل َشنُنتٍنيٍِي، مُُش عَ كٌلٌن عَ عََل َ بَر وٌ .ُسفَندِ 5 مُُش ٌت ِشبَارُ قَنِي مٍَسن وٌ ّب، عَ مُ قِندِ مُُش دّ يّنِي ْو فبَنسَن َش

.رَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ّسنّب ِق مُُش َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندٍِق مَ، مُُش دَنشَنِيَِش عَ .مَ وٌ عَ كٌلٌن يَِت مُُش نُ مَ ّحرّ ِك نَّش وٌ َش ٍق رَ،
مُُش نُ نَ وٌ َي مَ تّمُي .نَّش 6 وٌ َ بَر قِندِ مُُش نُن مَرِِف قِْش رَبٍَي .رَ هَِل وٌ ٌت َحشَنَكّت فبٍفٍب ْسْت، وٌ عََل َش مٍَسنِي ُسُش ّن حّلِّشنِي رَ،
حّلِّشنِي نَشَن قَتَن عََل َشِشِل ّسنِيّنِش .رَ

7 نَ كُي، وٌ َ بَر قِندِ مِسَاِل رَ دَنشَنِيَتْي بِرِن ّب نَشٍٍي نَ مٍَسدٌن نُن .عَكَِي 8 عََل َش مٍَسنِي َ بَر رَيٍنٍسن ّي وٌ َسابُي .رَ عَ مُ رَيٍنٍسنِش مٍَسدٌن نُن
عَكَِي فبَنسَن َش .مَ ٍ يِر بِرِن َ بَر عَ كٌلٌن وٌ دَنشَنِيَِش عََل مَ ِك .نَّش نَ كُي، مُُش مُ ٍسٍس َ قَلَم ْسنْن نَ َش ٍق .رَ 9 نَ مِِش نَشٍٍي َ بَر وٌ َش ٍق مّ،
ٍع تَن نَن قَمَ وٌ َش ٍق َلَدٍ، ق وٌ مُُش ّسّن رَ ِك نَّش، وٌ مَن فبِلٍن ُكٍيٍي قْْش رَ ِك نَّش، وٌ َق َ بِر عََل ّ ِحح قْْش رَ نَشَن قِندِِش نْندِ .رَ 10 ٍع مَن وٌ
َش ٍق قَلَمَ، وٌ عََل َش دِ مَمِّش ِك نَّش كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ نَ نَن قِندِِش عَِس رَ، عََل نَشَن نَكٍِل قَّش مَ، عَِس نَشَن وٌن نَتَنفَمَ ْشّن مَ نَشَن نَ .قٍَق

2
ثُْل نُن تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْي َحمَ

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ تَن يَِت عَ كٌلٌن عَ مُُش قٍَق وٌ ٍ يِر نَ مُ قِندِِش ٍق قُقَُق .رَ 2 وٌ عَ كٌلٌن، مُُش نُ َ بَر َحشَنَكّت نُن تْورّ ْسْت .قِلِِث ْكْن
مُُش نََش مُُش َشِشِل ِت وٌن مَرِِف عََل رَ، مُُش َ ِمَنِي ل عَلٌَك مُُش َش وٌ َكوَندِ عََل َش ِشبَارُ قَنِي رَ، هَِل مَسٌي فٍرٍ فبٍفٍب ٌت نُ .نَا 3 مُُش
َش َكوَندِ مُ قَتَنِش وٍُل َش رَ، عَ مُ قَتَنِش َحنٍِف ّسنِيّنتَرٍ َش رَ، عَ مُ قَتَنِش َ يَنقَنتٍي َش .رَ 4 عََل ٌت َ بَر مُُش مٌَت، عَ َ بَر عَ َش ِشبَارُ قَنِي تَُش
مُُش .رَ نَ كُي، مُُش مُ َ يّنم ْو ّش دٍ عَلٌَك مُُش َش رَقَن مِشٍِي .مَ مُُش َ يّنم ْو ّن عَلٌَك مُُش َش عََل نَن ّكنّن نَشَن وٌن ٌسندٌنِيٍي َ .مَتٌم 5 وٌ عَ
كٌلٌن يَِت، عََل قَن عَ كٌلٌن، مُُش مُ دّءِْحشُنِي يّنِي ْو ٌي قَلَِش وٌ .ّب مُُش مُ َكوَندِ تِِش ّش عَلٌَك مُُش َش ٍس ندٍ .ْسْت 6 مُُش هَِي مُ نَ
مِشٍِي َش مَتْشْي مَ، عَ نَ قِندِ وٌ تَن نَ، عَ نَ قِندِ مِِش فبّتٍّي .رَ

7 عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ّشيرٍَي ٌت نَ مُُش رَ، مُُش نُ َ ْنم مُُش َش ٍق ٌكٍت ْدْشدٍ وٌ ُشن مَ، ْكْن مُُش مُ .تِن مُُش نََش مّينِ وٌ مَ،
عَْل دِنّف َ مّينِم عَ َش دٍِي مَ ِك .نَّش 8 مُُش وٌ َشنُِش ّن هَن مُُش نََش مُُش يّّت يَِت ِق وٌ مَ َسٍق عََل َش ِشبَارُ قَنِي ُشن مَ مُُش وٌ َكوَندِ
نَشَن .نَ وٌ َش ٍق نُ َ بَر شْرْْش مُُش مَ ِك .قَنِي 9 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش وٌ َمحْشُن مُُش َش وَِل نُن مُُش َش تْورّ .مَ مُُش وَكِِل ّن كْي نُن يَنِي
عَلٌَك مُُش َش ْكنتْقِِل نََش ُل وٌ ٍسٍس مَ، مُُش نُ عََل َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندٍِق وٌ ّب تّمُي .نَّش 10 مُُش ّحرِّش ّسنِيّنِي نُن تِنِشنِي نَن نَ وٌ َش
ٍق رَ، ْ ِس مَرَكْر ٌي مُ نَ مُُش .مَ وٌ َ بَر قِندِ نَ ٍق ٍسيدٍٍي رَ، وٌ نُن .عََل 11 وٌ عَ كٌلٌن يَِت، عَ مُُش نَ وٌ بِرِن ّب، عَْل بَّب نُن عَ َش دٍِي نَ ِك
.نَّش 12 مُُش َ بَر وٌ ِمَنِيَ، رَل مُُش َ بَر وٌ مَقُرُكُ، مُُش َ بَر وٌ مَيَندِ عَلٌَك وٌ ّحرّ ِك َش عََل ّكنّن، نَشَن وٌ ِشلِِش وٌ َش ُل عَ َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، وٌ
َش عَ َش نْرّ .كٌلٌن

13 نَ نَن عَ تٌِش مُُش عََل نُوَِل سَمَ تّمُي بِرِن ِ مَ بَر مُُش ٌت وٌ َكوَندِ عََل َش مٍَسنِي رَ، وٌ مُ عَ ُسشُِش ّش عَْل مِِش يّن ْو .شُي وٌ عَ كٌلٌن
ّن عَ عَ قِندِِش عََل َش مٍَسنِي نَن يَِت رَ نَشَن ّسنّب نَ وَلٍِق وٌ تَن دَنشَنِيَتْيٍي َي .مَ 14 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َ بَر َ مَنِي عََل َش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي رَ نَشٍٍي
دَنشَنِيَِش عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مَ يُدََي بِْش .مَ وٌ ِبٌوٍرٍي بَر وٌ تْوْر ِك نَّش، يُوِقٍِي قَن يُدََي دَنشَنِيَتْي حَمٍَي تْوْر نَ ِك .ّن 15 ٍع تَن يُوِقٍِي نَن
مَرِِف عَِس نُن نَمِْحنمٍّي قََش، ٍع مُُش قَن .َحشَنَكَت ٍع َش ٍق مُ عََل .ّكنّنِش ٍع ٌت مُُش مَ تْوْر مُُش َش َكوَندِ وَِل كُي، ٍع حَاشُمَ مِِش
بِرِن .نَ 16 ٍع مُ مَ وَ مُُش َش ِس فبّتٍّي َكوَندِ عَلٌَك نٍٍي َش .ِكِس نَ كُي، ٍع نَ ٍع َش يُنُِب نَن تُن ُشن .مَسٍَق ْكْن عََل َش ْشّن َ بَر ٍع .ُسُش

17 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش َ بَر َ مَكُي وٌ َي تٌدٍ َ ر وََشِت ندٍ بُن، ْكْن مُُش ّ ْبح تَن مُ مَكُيَِش وٌ .رَ وٌ ْشِل مُُش ُسشُمَ ِك قَنِي .رَ مُُش َ بَر ٍق بِرِن نََب
عَلٌَك مُُش مَن َش وٌ .ٌت 18 مُُش نُ َ بَر وَ فبِلٍنٍق وٌ ٍ .يِر ٱ تَن ثُْل وَ ّن ٱ َش وٌ ٍ يِر ِل َسنمََي وُيَِش، ْكْن ٍسنتَّن نَن مُُش .مَتْوْر 19 مَرِِف عَِس
فبِلٍن لْشْي، مُُش ْحْش َ ِتم عََل رَ ندٍ َش ٍق رَ؟ مُُش َ حّلِّشنم ندٍ َش ٍق رَ؟ مُُش مَتْشْي َ ْستْم ندٍ َش ٍق رَ؟ وٌ تَن َش مُ عَ رَ؟ 20 ِعيٌ، وٌ تَن نَن
قِندِِش مُُش َش ُشننَكٍِل نُن مُُش َش ّسيوّ .رَ
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ثُْل تِمٌٍت ّشيٍق تّسَلٌنِِك
1 نَ كُي، مُُش ّ ْبح ٌت مُ نِْش َسدٍ، مُُش َ بَر عَ َحنٍِف مُُش تَن َش ُل عَتّن، 2 مُُش َش وٌن نفَشَكٍرٍنِي تِمٌٍت شّي وٌ .مَ مُُش وَلِبٌوٍر نَ عَ رَ

عََل َش وَِل كُي نَشَن قِندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ِشبَارُ قَنِي َكوَندَِل .رَ مُُش عَ ّشيِش ّن عَلٌَك عَ َش وٌ ّسنّب ٌس، عَ َش وٌ َ ِمَنِي رَل وٌ َش
َ دَنشَنِي كُي، 3 عَلٌَك وٌ َش َحشَنَكّت نََش وٌ ّ .هَنم وٌ قَن يَِت عَ كٌلٌن، نَ َحشَنَكّت نَن نَفِرِِش وٌن .مَ 4 هَِل مُُش نُ نَ وٌ َي مَ تّمُي نَّش، مُُش
نُ عَ َ قَلَم ّن وٌ ّب، عَ مِشٍِي قَمَ وٌن .َحشَنَكتَدٍ وٌ َ بَر عَ ٌت َق، نَ نَن َق .رَبَِش

5 نَ نَن عَ رَ، ٱ ّ ْبح ٌت مُ نُ َسِش ْسنْن، ٱ نََش تِمٌٍت شّي نَا عَلٌَك عَ َش عَ كٌلٌن وٌ َش َ دَنشَنِي نَ ِك .نَّش ٱ نُ فَاُشِش ّن وٌ ّب ٍسنتَّن مِِش
رَتَنتَنِي َق وٌ رَتَنتَنٍق، مُُش َش وَِل َق قِندِ وَِل قُقَُق .رَ 6 ْكْن تِمٌٍت ٌت بَِش فبِلٍندٍ مُُش يِرٍ كٍِل وٌ ْشنِي، عَ َ بَر ُ ِشبَار قَنِي قََل مُُش ّب وٌ َش
َ دَنشَنِي نُن وٌ َش َ َشنُنتٍي َش ٍق .رَ عَ نَّش، عَ وٌ رَتُِش مُُش َش ٍق رَ ّسيوّ كُي، عَ مُُش ٌت ْشِل نَ وٌ مَ، عَْل وٌ قَن ٌت ْشِل ٌت نَ مُُش قَن .مَ
7 نَ كُي، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، هَِل مُُش ٌت نَ تْورّ نُن َحشَنَكّت كُي، مُُش َ بَر َ ِمَنِي رَل وٌ َش َ دَنشَنِي َش ٍق .رَ 8 يَْكِس مُُش ّ ْبح َ بَر َس ْسنْن، ِ مَ بَر مُُش
َ بَر عَ كٌلٌن عَ وٌ َش َ دَنشَنِي َشنِش .مَرِِف 9 مُُش مُ عَ كٌلٌن ْسنْن َمُُش ْنم عََل تَنتُدٍ ِك نَّش وٌ َش ٍق .رَ دَنِي ٌي مُ نَ مُُش َش ّسيوّ مَ وٌ َش ٍق
رَ عََل َش ٍق .رَ 10 كْي نُن يَنِي مُُش نَ عَ مَشَندٍِق مُُش نِي بِرِن نَ، مُُش َش ْن وٌ تٌدٍ، عَلٌَك نَشَن لُِش وٌ َش َ دَنشَنِي رَ، مُُش َش نَ .رََكمَِل

11 عََل يّّت يَِت، وٌن بََب، عَ نُن وٌن مَرِِف عَِس َش َ كِر بْو مُُش ّب عَلٌَك مُُش َش وٌ ٍ يِر .مَْسْت 12 َ َشنُنتٍي نَشَن نَ وٌ ّب وٌ ٌ دٌر تَِف، عَ
نُن وٌ نُن مِِش بِرِن تَِف، عََل َش نَ ُشن مََس ِك قَنِي رَ، عَْل مُُش قَن وٌ َشنُِش ِك .نَّش 13 عََل َش وٌ ٌسندٌنِيٍي ّسنّب ٌس عَلٌَك وٌن مَرِِف
عَِس نَ فبِلٍن لْْش نَّش عَ نُن عَ َش ّسنِيّنتْيٍي رَ، وٌ َش ْن تِدٍ وٌن بََب عََل َي ِع ّسنِيّنِي نُن تِنِشنِي .كُي

4
ّحرٍّق ّسنِيّنِي كُي

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش َ بَر وٌ ِنَكن ت وٌ لَن وٌ َش وٌ ّحرّ ِك نَّش عََل وَْشنِي .مَ هَن َي وٌ نَ نَ نَن ُشن .مَ يَْكِس، مُُش وٌ مَ، مَشَندِ مُُش وٌ مَيَندِ
مَرِِف عَِس ِشِل رَ، وٌ َش نُ نَ ُشن .مََس 2 وٌ عَ كٌلٌن يَِت مُُش وٌ شَرَنِش نَشَن نَ مَرِِف عَِس ِشِل .رَ 3 عََل َسٌف نَ عَ رَ وٌ َش .ّسنِيّن
وٌ نََش لَنفٌيَح .رََب 4 َكنَكن َش عَ يّّت ُسُش ّسنِيّنِي نُن تِنِشنِي .كُي 5 وٌ نََش َ بِر لَنفٌيَح قْْش رَ، عَْل عََل كٌلٌنتَرٍٍي عَ َ رَبَم ِك .نَّش 6 مِِش ٌي
نََش يُنُِب رََب عَ نفَشَكٍرٍنِي رَ، عَ ُق عَ مَ نَ ٍق كُي، ِ مَ بَر مَرِِف نَ ٍق ْموِل بِرِن َ مَِكيتِم .ّن مُُش َ بَر نَ قََل وٌ ّب، مُُش مَن فبِلٍن ّن عَ قََل رَ
وٌ .ّب 7 عََل وٌن ِشلِِش ّن وٌن َش وٌن ّحرّ ّسنِيّنِي كُي، وٌن َش فبِلٍن ّسنِيّنتَرٍَح قْْش .رَ 8 نَ كُي، مِِش نَشَن مَ تٌندِ ِي قٍٍي َبَتُدٍ، ر عَ مُ تٌندِِش
مَ عِبُنَدَ َش ّب، عَ تٌندِِش عََل نَن ّب نَشَن عَ َشِشِل ّسنِيّنِش قِِش وٌ .مَ

9 هَِل مُُش مُ وٌ ِس رَ نفَشَكٍرٍنِيٍي َشنٍُق مَ، ِ مَ بَر عََل نَن َ بَر وٌ ِنَكن ت وٌ َش وٌ ٍ بٌر .َشُن 10 وٌ نَ نَن يَِت َبٍَق ر نفَشَكٍرٍنِيٍي رَ نَشٍٍي نَ مٍَسدٌن بِْش
بِرِن .كُي ْكْن مُُش عَ َ قَلَم ّن وٌ ّب، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ مَن َش نُ نَ ُشن .مََس 11 وٌ َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك وٌ َش ُل ْبحَّس .كُي وٌ َش مّينِ وٌ
يّّت .مَ وٌ َش نُ وَِل وٌ بّلّّش َ ر عَْل مُُش عَ مٍَسن وٌ ّب ِك .نَّش 12 نَ كُي، وٌ ّحرّ ِك مَ قِندِ عَ قَنِي نَن نَ دَنشَنِيَتَرٍٍي تَِف، وٌ مَن مُ وٌ َش ٍق
ٌكٍت ْدشْمَ مِِش فبّّت ٌي ُشن .مَ

دَنشَنِيَتْيٍي َش تَا مَسَرّ
13 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش مُ مَ وَ وٌ َش ُل قَهَامُتَرٍَح كُي مِشٍِي َش ٍق رَ نَشٍٍي َ بَر َ .لَاشِر عَ مُ لَن وٌ َش ُسننُن عَْل مِِش نَشٍٍي مُ ٍع َشِشِل تِِش عََل

.رَ 14 وٌن لَِش عَ رَ عَ عَِس َ بَر قََش، عَ مَن َق كٍِل قَّش .مَ نَ كُي، وٌن مَن لَِش عَ رَ عَ عََل قَمَ قَشَمِشٍِي قَن نَكٍلِدٍ نَشٍٍي نُ دَنشَنِيَِش عَِس
مَ، عَ ٍع رٍَت ٍع نُن .عَِس 15 مَرِِف َش مٍَسنِي نَن َي، مُُش نَشَن َ قَلَم وٌ ّب؛ وٌن تَن نَشٍٍي ّ ِحح عَ رَ، مَرِِف َق تّمُي نَشٍٍي َ لِم َ دُِنح مَ، وٌن ِسنٍف
َش مُ َ ٍتم مِِش قَشَشٍِي .ّب 16 مَرِِف يّّت يَِت نَن قَمَ فٌرٌدٍ كٍِل ٌكوٍر .مَ ِ يَامَر قِمَ ّن شُي عِتٍِش .رَ مَلٍّك ُكنتِِف قَمَ ّن عَ شُي .عِتٍدٍ عََل َش
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َ سَر شُي َ مِنِم .ّن عَِس َش دَنشَنِيَتْي نَشٍٍي َ بَر قََش، نٍٍي نَن ِسنٍف َ .كٍلِم 17 نَ دَنِف َشنِب، وٌن تَن نَشٍٍي ّ ِحح لُِش دُِنحَ، وٌن قَن َ ٍتم ّن، وٌن نٍٍي ِل
نُشُي كُي، وٌن بِرِن َس نَرَلَن مَرِِف ٍ يِر كٍُي .مَ وٌن َ لُم ّن مَرِِف ّسيِت مَ ْسنْن .عَبَدَن 18 نَ كُي، وٌ َش وٌ ٍ بٌر َ ِمَنِي رَل نَ مٍَسنِي .رَ

5
مَرِِف َق لْشْي

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، هَِل ٱ ُ م ٍسٍس قََل وٌ ّب وََشِت نُن لْْشيٍي َش ٍق رَ ِي قٍٍي َس َ رَبَم تّمُي .نَّش 2 وٌ قَن يَِت عَ كٌلٌن عَ قَنِي رَ، عَ مَرِِف َش
لْشْي قَمَ ّن عَْل ُمحِّت قَمَ كْي رَ ِك .نَّش 3 مِشٍِي ّن لَنِي نُن ْبحَّس َش ٍق َ قَلَم تّمُي نَّش، فبَلٌي سُمَ دُ ٍع ُشن مَ نَ تّمُي ّن، عَْل قُرُفِّن دِقُرِ نَ كٍِل
عَ .رَ ٍع مُ تَنفَمَ عَ مَ .مُُك

4 ْكْن وٌ تَن، نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ مُ نَ ِم دِ َش .كُي نَ لْشْي مُ َ لَنم عَ َش وٌ تّرّنَن عَْل .ُمحِّت 5 وٌ بِرِن قِندِِش نَءِيَلَنِي نُن يَنِي دٍِي نَن .نَ كْي نُن ِم دِ
دٍِي َش مُ وٌن .نَ 6 نَ كُي، وٌن نََش ِش عَْل .بٌوٍرٍي وٌن َش قٍٍي َسَش رَ عَ قَنِي رَ، وٌن نََش .يَنَق 7 نَشٍٍي شِمَ، ٍع شِمَ كْي نَن .نَ نَشٍٍي ِسيسِمَ،
ٍع ِسيسِمَ كْي نَن .نَ 8 وٌن تَن نَشٍٍي قِندِِش يَنِي مِشٍِي رَ، وٌن َش مّينِ وٌن يّّت .مَ وٌن َش َ دَنشَنِي نُن َ َشنُنتٍي َسبَِت، رَ وٌن َش وٌن َشِشِل ِت
ِكِس .رَ نٍٍي تِدٍ َ لُم ّن وٌن ّب عَْل َكنٍك مََكنتٍَس نُن ُشن مََكنتٍَس تِدٍ َ لُم سٌي فٍرٍ ّب ِك .نَّش 9 عََل مُ عَ رَفِرِِش وٌن مَ، عَ َش ْشّن َش وٌن
.ِل عَ عَ رَفِرِِش ّن وٌن تَن َش ِكِس نَن ْسْت مَرِِف عَِس َسابُي رَ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش 10 نَشَن قََش وٌن مَ ٍق .رَ نَ نَن عَ تٌِش، َش
مُُش ّ ِحح نَن عَ رَ، َش مُُش قَشَِش نَن عَ رَ، مُُش قَمَ ّن َسبَتِدٍ عَ .ِع 11 نَ كُي، وٌ َش وٌ ٍ بٌر ِمَنِيَ، رَل وٌ َش وٌ ٍ بٌر ّسنّب ٌس عَْل وٌ دَرِِش عَ رََب
رَ ِك .نَّش

ِس مََر نُن ّشيبُي ْدنشْي
12 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش َ بَر وٌ مَيَندِ وٌ َش مِشٍِي بِنيَ نَشٍٍي نَ وَلٍِق وٌ تَِف، وٌ ِسٍق رَ نُن وٌ رَّحرٍّق رَ مَرِِف َش ٍق .كُي 13 وٌ َش ٍع بِنيَ عَ قَنِي رَ

َ َشنُنتٍي كُي ٍع َش وَِل َش ٍق .رَ
لَنِي نَن َش ُل وٌ َش دَنشَنِيَتْي َحمَ .تَِف
14 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش مَن َ بَر وٌ مَشَندِ، وٌ َش تُننَْشنٍّي ِس، رَ وٌ َش ِمَنِيَتَرٍٍي ل ِمَنِيَ، رَل وٌ َش ّسنبّتَرٍٍي مَِل، وٌ دِّح مِِش بِرِن .ّب

15 وٌ َش عَ مٌَت عَ قَنِي رَ مِِش ٌي نََش ٍق ٌكِب ْحْش ٍق ٌكِب .رَ وٌ َش نُ ٍق قَنِي نَن تُن نََب وٌ ٍ بٌر ّب، عَ نُن مِِش بِرِن .ّب

16 وٌ َش َ ّسيو تّمُي .بِرِن
17 وٌ َش عََل مَشَندِ وََشِت .بِرِن
18 وٌ َش عََل تَنُت ٍق بِرِن .كُي نَ قِندِِش عََل َسٌف نَن نَ وٌ ّب، وٌ تَن نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .مَ
19 وٌ نََش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ْشلْن ٌ .نَفٌر
20 وٌ نََش وٌ تُِل شْرْْش نَمِْحنمٍّي َش مٍَسنيٍِي مَ،
21 ْكْن وٌ َش ٍق بِرِن مٌَت عَ قَنِي .رَ
َش قٍٍق قَن، وٌ َش نَ ُسُش .فبٍن
22 َش قٍٍق ٌكِب، وٌ َش وٌ َ مَكُي نَ رَ !ثٌن

23 عََل َش وٌ ّسنِيّن رَ عَ ِك نُن عَ َ ّكح مَ، عَ تَن عََل نَشَن ْبحَّس .قِمَ عََل َش وٌ َشِشِل نُن وٌ نِي نُن وٌ قٍَت رَتَنَف، ْ ِس مَرَكْر ٌي نََش ُل وٌ مَ
وٌن مَرِِف عَِس َق .تّمُي 24 نَشَن وٌ ِشلِِش، عَ نَ عَ شُي َشنِب رَ، عَ قَمَ ّن عَ َبَدٍ .ر

25 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ عََل مَشَندِ مُُش .ّب 26 وٌ َش نفَشَكٍرٍنِيٍي بِرِن ّشيُب ُسنبُي ّسنِيّنِش .رَ 27 ٱ َ بَر وٌ يَمَرِ مَرِِف ِشِل رَ وٌ َش ِي بَتَاّش شَرَن
نفَشَكٍرٍنِيٍي بِرِن .ّب

28 عََل َش هِنّن ِق وٌ مَ وٌن مَرِِف عَِس َسابُي رَ، عَ َش مِِش .ُسفَندِِش
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عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش قِرِن ندٍ نَن نَ عََل َش َ ّشير ثُْل نُن عَ وَلِبٌوٍرٍي نَشَن ّسّب دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ نَشٍٍي نُ َسبَتِِش .تّسَلٌنِِك ٍق نَشٍٍي نُ دَنفٍِق

تّسَلٌنِِك ثُْل بَتَاّش ِسنٍف ّسّب تّمُي، نٍٍي ٌت مُ نُ فِّش َي عِبَدٍ، ثُْل نََش فبِلٍن بَتَاّش قِرِن ندٍ ّسّب .رَ
مِِش ٌكِب نَشٍٍي نُ نَ تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْيٍي َحشَنَكتٍَق، ٍع مُ نُ َحشَنَكّت .عِتِِش نَ كُي، ثُْل نََش فبِلٍن دَنشَنِيَتْي َحمَ َ ِمَنِي رَل رَ عَ َش ِي بَتَاّش

قِرِن ندٍ .كُي عَ نََش ٍع ِس رَ ٍع َش ٍع تُننَبِّش َ دَنشَنِي َ كِر ْشن مَ، ٍع نََش تَفَن وَِل قَنِي َبَدٍ، ر ٍع َش َ بِر عََل َش نْندِ قْْش رَ عَْل ثُْل ٍع َكوَندِ ِك
.نَّش ثُْل نُ َ بَر عَ مّ، عَ مِِش ندٍٍي نُ نَ ٍع َي مَ نَشٍٍي مُ نُ َ تِنم وَلِدٍ عَلٌَك ٍع َش ٍع يّّت َلٌي ب .ْسْت نَ كُي، عَ نََش نَ َكنيٍِي ِس رَ عَ شْرْشْي رَ ٍع
َش َب نَ مَ، ٍع نََش ٍع َش ْكنتْقِِل ْدْش مِِش فبّّت ٌي ُشن .مَ ثُْل مَن نُ َ بَر عَ مّ عَ تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْيٍي نُ َ بَر ُ ِشبَار ْسْت مِِش ندٍ رَ، عَ مَرِِف
َق لْشْي َحن نُ َ بَر عَ .ِل نَ كُي، عَ نََش نْندِ مَّكنّن ٍع ّب نَ ٍق مَ، عَ مَرِِف َش لْشْي مُ عَ َ لِم ٌق ٍق ندٍٍي رََب ِسندٍن عََل نَشٍٍي .رَفِرِِش

ِي َابُي كِت قِندِِش مٍَسنِي نَن نَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَشَن ِق ثُْل مَ تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْيٍي نُن دَنشَنِيَتْيٍي بِرِن .ّب عََل َش وٌن مَِل ِي مٍَسنِي َش ٌس
وٌن َشِشِل كُي، وٌن َش عَ َسبَِت رَ وٌن ّ ْبح .كُي عََل َش ّسنّب ِق وٌن مَ، وٌن مَ وَِل نُن يّنِي ْو بِرِن َش قِندِ عَ قَنِي نَن .نَ عََل َش وٌن ٌسندٌنِيٍي
ُشن ِت َ كِر قَنِي ْشن، وٌن َش وٌن ّحرّ عََل َش َ َشنُنتٍي مَ نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش تُننَبّشِيَ .مَ عََل َش وٌن مَِل وٌن َسنيٍِي َش َشن َ دَنشَنِي
.كُي .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب
تّسَلٌنِِك دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ

ّشيبُي
1 ثُْل، ِسلِقَُن، نُن تِمٌٍت نَن ِي ِك، َكتَرَِب وٌن بََب عََل نُن مَرِِف عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ نَشٍٍي نَ .تّسَلٌنِِك
2 وٌن بََب عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ

عََل َ دُِنح بِرِن مَِكيتٍِق تِنِشنِي كُي
3 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش َ لَنم مُُش َش عََل تَنُت وٌ َش ٍق رَ تّمُي .بِرِن مُُش َش تَنتُي لَنِش ِ مَ بَر وٌ َش َ دَنشَنِي ُشن مَسٍَق ِك قَنِي، عَ نُن وٌ َش

َ َشنُنتٍي وٌ ٍ بٌر .ّب 4 نَ كُي، مُُش وٌ مَتْشْمَ عََل َش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي ّب وٌ َش تُننَبّشِيَ نُن َ دَنشَنِي َش ٍق رَ وٌ نَشٍٍي مٍَسنٍق وٌ َش َحشَنَكّت نُن تْورّ
بِرِن .كُي

5 نَ َ بَر عََل َش ِكيِت تِنِشنِش مٍَسن، ِ مَ بَر وٌ نَ نَشَن ِعمِنٍِق، نَ نَن عَ َ مٍَسنم عَ وٌ دََش وٌ َش ُل عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، وٌ تْوْرٍق نَشَن َش
ٍق .رَ 6 عََل .تِنِشن مِِش نَشٍٍي وٌ َحشَنَكتَمَ، عَ ٍع سَرٍ قِمَ َحشَنَكّت نَن .نَ 7 وٌ تَن نَشٍٍي َ بَر َحشَنَكَت، عَ مَلَبُي قِمَ ّن وٌن بِرِن مَ مَرِِف عَِس عَ
نُن عَ َش مَلٍّك ّسنبّمٍَي قَمَ تّمُي نَّش كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ 8 ٍع نُن ّت وٌلٍنِش نَن ٌ .مَ فٌر عََل كٌلٌنتَرٍٍي، نَشٍٍي مُ وٌن مَرِِف عَِس َش مٍَسنِي َبَتُمَ، ر ٍع سَرٍ
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قِمَ َحشَنَكّت نَن .نَ 9 نَ مِشٍِي َش ِكيِت مَ قِندِ فبَلٌي نَن نَ دَندٍ ٌي مُ نَشَن .مَ مَرِِف ٍع َ مَكُيَم ّن عَ يّّت رَ نُن عَ ّسنّب نْرِْش رَ 10 عَ نَ َق تّمُي
.نَّش نَ لْشْي عَ َش ّسنِيّنتْيٍي نُن عَ مَنتٌنيٍِي بِرِن عَ َ تٌم ّن، ٍع كَاَب، ٍع عَ .مَتْْش وٌ قَن َ لُم ّن نٍٍي َي مَ، ِ مَ بَر وٌ َ دَنشَنِي ّن مُُش َش ٍسيدٍْحشْيَ .مَ

11 نَ كُي، مُُش عََل مَ مَشَندِ وٌ ّب تّمُي بِرِن، عَلٌَك وٌن مَرِِف عََل َش وٌ ُل عَْل عَ مِِش نَشَن ِشلِِش نَ دََش ِك .نَّش مُُش مَن عَ مَ مَشَندِ
عَ َش وٌ َش َحنٍِف قَنِي بِرِن نََكمَِل عَ نُن وٌ َش وَِل قَنِي نَشٍٍي َ كٍلِم وٌ َش َ دَنشَنِي .مَ َنَ رَبَم عَ ّسنّب نَن َسابُي .رَ 12 مُُش نَ َمَشَندِ ِتم عَلٌَك مَرِِف
عَِس َش مَتْشْي ْسْت وٌ َسابُي رَ، وٌ قَن َش مَتْشْي ْسْت عَِس .رَ ِي بِرِن َ نَبَم عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش هِنّن َسابُي نَن .نَ

2
شّّم يّتَرٍ سّرِ

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش َ بَر وٌ مَيَندِ وٌ ّ ْبح نََش مِِن وٌ ٌت قٍٍي مّمَ وٌن مَرِِف عَِس َق لْشْي َش ٍق رَ، عَ نُن وٌن قَمَ عَ رَلَندٍ ِك .نَّش 2 َش مِِش ندٍ
عَ قََل وٌ ّب عَ مَرِِف َش لْشْي َحن َ بَر َق، وٌ َشِشِل نََش عُِق !دٍ وٌ نََش َل عَ رَ هَِل نَ َكنِي يّن ْو وٌ ّب عَْل ّ نَمِْحنم نَ عَ رَ، َش نَ مُ عَ َكوَندِ
ِت وٌ ّب، َش نَ مُ عَ َق بَتَاّش رَ عَْل عَ قَتَنِش مُُش تَن نَن .نَ 3 وٌ نََش عَ ُل مِِش ٌي َش وٌ .مَدَُش نَ لْشْي مُ عَ َ لِم ٌق مَدِ عَدَ فبٍفٍب مّي
عََل رَ ِسندٍن، عَ نُن، يّتَرٍ سّرِ ُشنفٍب، عَ نََش مَّكنّن، فبَلٌي رَفَتَِش نَشَن .ّب 4 عَ قَمَ ّن عَ يّّت عِتٍدٍ دَنِف مَدٍِي عَدَ َش بَتٍُس بِرِن .نَ َ مَدٍِي عَد
ٍسٍس ِشِل َ قَلَم ،«َعَل» عَ َتَن ِتم ّن نَ .َكنٍك نَ كُي، عَ قَمَ ّن ْدْشدٍ عََل َش ْ ْمبَنِش هْر كُي، عَ عَ يّّت قِندِ عََل .رَ 5 ٱ ٌت ِي قٍٍي قََل وٌ ّب ٱ نُ
نَ وٌ ٍ يِر تّمُي نَّش، وٌ نّيمُِش ّن؟ 6 يَْكِس وٌ عَ كٌلٌن نَشَن مََكنَكنِش يّتَرٍ سّرِ ُشنفٍب مَ، عَلٌَك عَ نََش مِِن ٍينُن ب عَ َش وََشِت َش عَ .ِل 7 يّتَرٍَي سّرِ
َحن نَ وَلٍِق نْشُنِي .كُي عَ َ لُم نَ ِك ّن هَن نَشَن عَ مََكنَكنِش عَ َعَ بَم نَا تّمُي .نَّش 8 نَ تّمُي، يّتَرٍ سّرِ ُشنفٍب َ مَّكنّنم .ّن مَرِِف نَ َق تّمُي نَّش، عَ
ِي شّّم َ هَلـَِكم ّن عَ دّ قٌٍي رَ، عَ َش َق نْرّ عَ َ ْسنتْم .ّن 9 ِي يّتَرٍ سّرِ ُشنفٍب َ مِنِم ٍسنتَّن ّسنّب نَن َسابُي رَ، عَ َق كَابَنَكٌي، تْنشُمٍَي، نُن ٍق مَفَاُششٍِي
رََب نَشٍٍي مُ قِندِِش نْندِ .رَ 10 عَ قَمَ ّن مِِش ِكِستَرٍٍي مَيٍندٍندٍ ٍق حَاِش ْموِل بِرِن نَ، ِ مَ بَر نْندِ مُ رَقَن نٍٍي .مَ نَ نَ عَ رَ ٍع مُ .ِكسِمَ 11 نَ كُي،
عََل ٍع َشِشِل عِقُمَ ّن ّسنّب رَ، عَلٌَك ٍع َش َل وٍُل .رَ 12 عَ َ رَبَم نَ ِك ّن عَلٌَك مِِش بِرِن َش فبَلٌي ْسْت نَشٍٍي مُ دَنشَنِيَِش نْندِ مَ، تِنِشنتَرٍَي
رَقَنِش نَشٍٍي .مَ

عََل َش َ َشنُنتٍي نُن عَ َش ِكِس دَنشَنِيَتْيٍي ّب
13 ْكْن ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٌق مُُش َش عََل تَنُت وٌ َش ٍق رَ تّمُي .بِرِن مَرِِف وٌ َشنُِش .ّن َكِب ٍق قْْل قّْل، عََل َ بَر وٌ ُسفَندِ عَلٌَك وٌ َش .ِكِس

عَ وٌ رَِكسِمَ عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َش وَِل نَن َسابُي رَ نَشَن وٌ ّسنِيّنمَ، رَ عَ نُن وٌ َش َ دَنشَنِي َسابُي رَ وٌ ٌت دَنشَنِيَِش نْندِ .مَ 14 عَ وٌ ِشلِِش نَ نَن .مَ
عَ وٌ ِشلِِش مُُش َش ِشبَارُ قَنِي َش َكوَندِ نَن َسابُي رَ عَلٌَك وٌ َش ُشننَكٍِل ْسْت نَشَن َ كٍلِم عََل َش مِِش ُسفَندِِش مَ، وٌن مَرِِف .عَِس 15 نَ
كُي، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َسنيٍِي َش َشن َ دَنشَنِي .كُي مُُش وٌ شَرَن نَشَن نَ مُُش َش َكوَندِ نُن بَتَاّش َسابُي رَ، وٌ َش نَ ُسُش .فبٍن

16 وٌن مَرِِف عَِس يّّت يَِت، نَشَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، نُن وٌن بََب عََل، نَشَن َ بَر وٌن َشُن، نَشَن َ هِننّم وٌن نَ عَلٌَك َ ِمَنِي ل نُن
َشِشِل تِدٍ نََش َب وٌن ِي رَ عَبَدَن، 17 ٍع َش وٌ ٌسندٌنِيٍي َ ِمَنِي .رَل ٍع مَن َش ّسنّب ِق وٌ مَ، وٌ َش وَِل نُن يّنِي ْو بِرِن َش قِندِ عَ قَنِي .رَ

3
عََل مَشَندٍِق

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ ْدنشْي رَ، وٌ عََل مَشَندِ مُُش ّب عَلٌَك مَرِِف َش مٍَسنِي َش يٍنٍسن ّي مَقُرٍن نَ، عَ مَن َش بِنيَ ٍ يِر بِرِن عَْل عَ ِنيَِش ب وٌ
ْشنِي ِك .نَّش 2 وٌ عََل مَشَندِ مُُش مَن َش َب مِِش ٌكبٍِي نُن مِِش حَاشٍِي بّلّّش، ِ مَ بَر مِِش بِرِن َش مُ .دَنشَنِيَِش 3 ْكْن عََل نَ عَ شُي َشنِب
.رَ عَ ّسنّب قِمَ ّن وٌ مَ، عَ وٌ رَتَنَف ٍسنتَّن .مَ 4 مُُش لَِش عَ رَ مَرِِف َسابُي رَ، عَ مُُش يَامَرِ نَشٍٍي قِِش وٌ مَ، وٌ ٍع َ َبَتُم ر ّن عَْل وٌ َحن نَ رَبٍَق
ِك .نَّش 5 مَرِِف َش وٌ ٌسندٌنِيٍي ُشن ِت َ كِر قَنِي ْشن عَلٌَك وٌ َش عََل َشُن، وٌ مَن َش وٌ تُننَبِّش عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَ رَبَِش ِك .نَّش

تُننَْشنٍّي ِسٍق رَ
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6 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، مُُش َ بَر وٌ يَمَرِ وٌن مَرِِف عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل رَ وٌ َش وٌ َ مَكُي دَنشَنِيَتْيٍي رَ نَشٍٍي قِندِِش تُننَْشنٍّي .رَ نَ كُي، ٍع مُ

ّحرٍّق مُُش َش مٍَسنِي مَ مُُش َق نَشَن نَ وٌ .ْشن 7 وٌ عَ كٌلٌن يَِت وٌ َ لَنم وٌ َش مُُش قِْش رََب ِك .نَّش مُُش ٌت نُ نَ وٌ َي مَ مُُش مُ قِندِ
تُننَْشنٍّي َش رَ، 8 مُُش مَن مُ مِِش ٌي َش بَندٍ دٌن عَ َق ُل مُُش مُ عَ سَرٍ .ِق مُُش وَكِِل ّن كْي نُن يَنِي رَ، عَلٌَك مُُش َش ٍق نََش قِندِ ٌكٍت
رَ وٌ ٍسٍس .ّب 9 مُُش نُ َ ْنم مُُش َش ْكنتْقِِل َسدٍ وٌ َي ِع، ْكْن مُُش مُ تِن نَ رَ عَلٌَك مُُش َش قِندِ مِسَاِل رَ وٌ ّب، وٌ قَن َش مُُش قِْش
.رََب 10 مُُش نُ نَ وٌ َي مَ تّمُي نَّش، مُُش ِي يَامَرِ نَن ِق وٌ مَ؛ نََشن» ٌي مُ َ تِنم وَلِدٍ، هَِل وٌ مُ نَ َكنِي ِك «.بَندٍ 11 مُُش َ بَر عَ مّ عَ مِِش
ندٍٍي وٌ َي مَ ٍع َ بَر ٍع يّّت قِندِ تُننَْشنٍّي .رَ ٍع مُ وَِل ٌي ُسشُمَ بٍَق نَاقِشِيَ .رَ 12 مُُش َ بَر نَ مِشٍِي يَمَرِ، مُُش ٍع ِس رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش وٌن
مَرِِف عَِس ِشِل رَ، ٍع َش وَِل ْبحَّس كُي عَلٌَك ٍع َش ْن ٍع يّّت َلٌدٍ .ب

13 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ نََش تَفَن ٍق قَنِي َبٍَق ر .مَ 14 وٌ عَ مٌَت عَ قَنِي رَ، َش مِِش ندٍ مُ تِن مُُش َش مٍَسنِي دَنشُندٍ مُُش نَشَن ّسبِّش ِي بَتَاّش
كُي، دّقَنِي نََش ُل وٌ نُن نَ َكنِي تَِف عَلٌَك عَ َش .يَاِف 15 وٌ نََش عَ قِندِ وٌ يَشُي رَ دٍ، ْكْن وٌ َش عَ ِس رَ عَْل وٌ .نفَشَكٍرٍنِي

ّشيبُي ْدنشْي
16 ٱ َ بَر مَرِِف مَشَندِ نَشَن قِندِِش ْبحَّس َكنِي رَ، عَ تَن يّّت يَِت َش ْبحَّس ِق وٌ مَ تّمُي بِرِن نُن عَ ْموِل بِرِن .نَ مَرِِف َش ُل وٌ بِرِن ّسيِت .مَ
17 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ّشيبُي ّسبٍّق ٱ يّّت بّلّّش َ .ر ٱ َ م بَتَاّش بِرِن مَتْنشُمَِش ِي ِك .ّن ٱ بّلّّش قِْش نَن .َي
18 وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، عَ َش هِنّن َش ُل وٌ بِرِن .ّب



تِمٌٍت ِع 1:14 253 تِمٌٍت ِع 1:1

عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب تِمٌٍت مَ
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

عَننَِب ثُْل ٌت لِِستِرٍ ِل، عَ نََش دَنشَنِيَتْي ندٍ ٌت نَشَن نُ ِشِل .تِمٌٍت هَِل تِمٌٍت ٌت مُ نُ قِندِِش قٌرِ رَ، عَننَِب ثُْل نََش عَ َشنِن عَ ُشن مَ عَ
َش ِيَاِس ب كُي عَلٌَك عَ َش عَ مَِل عََل َش مٍَسنِي .َكوَندِدٍ تِمٌٍت نََش نَ وَِل ُسُش عَ قَنِي .رَ عَ نََش َ بِر عَ َ ْمْش كَر قْْش رَ ٍ يِر بِرِن، عَلٌَك عَ َش
َ دَنشَنِي َش َسبَِت، عَ مَن َش قََت َكوَندِ .تِدٍ عَننَِب ثُْل نََش َل عَ رَ، عَ عَ شّي عَ َش َس وَِل ندٍ رََب عَ يّّت .رَ عََل نُ َ بَر نَ مٍَسن ثُْل ّب
ّ نَمِْحنم َش مٍَسنِي ندٍ .رَ

تِمٌٍت ٌت ِسَف عٍّقّس دَنشَنِيَتْي َحمَ مَلِدٍ، عَننَِب ثُْل نََش بَتَاّش ّسّب عَ مَ، نَشَن قِندِِش ِي َابُي كِت .رَ نَ كُي، ثُْل نََش ِس مَرَ فبٍفٍب ِق تِمٌٍت
مَ عَلٌَك عَ َش مٍَسنِي هَفِّف ِت عٍّقّسكٍَي ّب عََل َش سّرِّي َش ٍق .رَ مِِش حَاِش ندٍٍي نُ نَ مّننِ نَشٍٍي نُ مَ وَ عََل َش وَِل ُشن .نََكنٍَق ثُْل
نََش ٍع َش ٍق بِرِن مَّكنّن تِمٌٍت ّب، عَلٌَك عَ َش نْندِ مٍَسن ٍع ّب ّسنّب .رَ ثُْل مَن نََش ِس مَرَ ندٍ ِق تِمٌٍت مَ دَنشَنِيَتْي َحمَ ّحرّ ِك َش ٍق .رَ

سّرِّي فبٍفٍب نَ ِي َابُي كِت كُي نَشٍٍي َ ْنم ٌت دَنشَنِيَتْيٍي قَن .مَلِدٍ عَننَِب ثُْل نُ مَ وَ تِمٌٍت نُن عٍّقّسكٍَي مَلٍِق عَلٌَك ٍع َش ُل عََل ََش كِر ْشن .مَ وٌن
قَن نَ مّننِ .ّن عََل َش وٌن مَِل عَلٌَك ِي َابُي كِت َش قِندِ لْننِ قَنِي رَ وٌن ّب وٌن نَشَن َ نَبَتُم وٌن مَ دُِنحّءِفِرِ .كُي وٌن مَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َش ُل عَْل عََل
نُ عَ مٍَسنِش تِمٌٍت ّب ِك نَّش عَننَِب ثُْل َسابُي .رَ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب تِمٌٍت مَ

تِمٌٍت َش ّشيرََي
1 وٌن نَِكسِمَ عََل نُن عَِس، وٌن َشِشِل َ ِتم نَشَن نَ، ٍع ٱ تَن ثُْل تِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش َ ّشير نَن .نَ 2 ٱ نَ ِي بَتَاّش ّسبٍّق تِمٌٍت

نَن مَ، نَشَن قِندِِش ٱ َ م دِ يَِت رَ عَ َ دَنشَنِي ِك .مَ بََب عََل نُن وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، ٍع َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق ِع مَ، ٍع َش
ِكنِِكِن ِع .مَ

3 ٱ ٌت كٍِل ِسفَدٍ مٍَسدٌن، ٱ نََش ِع ِس رَ ِع َش ُل عٍّقّس عَلٌَك ِع َش مِِش ندٍٍي يَمَرِ ٍع نََش شَرَنِي فبّتٍّي مٍَسن مِشٍِي ّب، 4 ٍع نََش ِكينٍِي
مَْدْش، ٍع مَن نََش ُب ٍع بٍنبٍَي ِشلٍِي مَتّنّفٍق .رَ نَ ٍق ْموِل يّنِي ْو َ ُيَم رَو ّن، عَ مُ عََل َش وَِل ِسفَمَ رَ ٍ يَر مَ َ دَنشَنِي .كُي

5 ٱ نَ يَامَرِ ِق ّن عَلٌَك َ َشنُنتٍي َش فٌب، َ َشنُنتٍي نَشَن قَتَنِش ّ ْبح ّسنِيّنِش رَ، عَ نُن َحنٍِف تِنِشنِش، نُن َ دَنشَنِي قِيّش .رَ 6 مِِش ندٍٍي َ بَر فبِلٍن
َ دَنشَنِي قْْش رَ، ٍع َق لْي، نَ يّنِي ْو قُقَُق َسابُي .رَ 7 ٍع مَ وَ قِندٍِق سّرِّي َ ْمشٍْي كَر نَن نَ، ْكْن ٍع َ يّنم ْو قَهَامُتَرٍَح نَن .كُي ٍع مُ ٌسِش قٍٍي كُي ٍع
نَشٍٍي َ مٍَسنم ّسنّب .رَ 8 وٌن عَ كٌلٌن عََل َش سّرِّي قَن، َش عَ َ رَوَلِم عَ سّرِّي ِك .مَ 9 وٌن مَن عَ كٌلٌن عََل مُ عَ َش سّرِّي قِِش تِنِشنتْيٍي َش ٍق
َش .رَ عَ عَ قِِش تِنِشنتَرٍٍي نَن مَ ٍق رَ، عَ نُن عََل .مَتَندِلٍَي عَ عَ قِِش كَاقِرٍِي، يُنُبِتْيٍي، دِينّتَرٍٍي، عََل مَبٍرٍلٍَي نَن مَ ٍق .رَ عَ عَ قِِش مِشٍِي نَن مَ
ٍق رَ نَشٍٍي ٍع بََب نُن ٍع نفٍَي .قَشَمَ قَشَتٍِي، 10 يّنّلٍَي، شّّم نَشٍٍي نُن ّشمٍّي َكقُمَ، مِِش ُسشُيٍي، وٍُل قَلٍّي، مِِش نَشٍٍي كَِل َ ِتم وٍُل ُشن، عَ نُن مِِش
بِرِن نَشٍٍي عََل َش سّرِّي مَ، مَتَندِ عَ عَ قِِش نٍٍي نَن مَ ٍق .رَ 11 عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش سّرِّي لَنِش عَ َش ِشبَارُ قَنِي نْرِْش نَن مَ، عَ نَشَن
تَشُِش ٱ .نَ

12 ٱ َ بَر وٌن مَرِِف عَِس تَنُت، عََل َش مِِش ُسفَندِِش نَشَن َ بَر ّسنّب ِق ٱ مَ، عَ َ بَر َل ٱ نَ هَن عَ نََش ٱ نٌَس عَ َش وَِل .كُي 13 ِسنٍف ٱ نُ
عَ َ رَ ْستْم ّن، ٱ عَ تْوْر، ٱ عَ .ٌكنِب ْكْن عَ نََش ِكنِِكِن ٱ مَ، ِ مَ بَر عَ عَ كٌلٌن ٱ نُ نَ بِرِن َ نَبَم كٌلٌنتَرٍَي نُن دَنشَنِيَتَرٍَح نَن .كُي 14 مَرِِف َش هِنّن
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َ بَر فٌب .ّي عَ َ دَنشَنِي نُن َ َشنُنتٍي قِِش ٱ َ م عَِس نَن َسابُي رَ، عَ َش مِِش .ُسفَندِِش 15 نْندِ مٍَسنِي نَن َي وٌن بِرِن لَن وٌن َش َل نَشَن نَ؛ عََل
َش مِِش ُسفَندِِش عَِس قَِش َ دُِنح مَ يُنُبِتْيٍي نَن .نَِكِسدٍ ٱ تَن ثُْل نُ قِندِِش يُنُبِتْي نَن نَ نَشَن دَنِف مِِش بِرِن نَ، 16 ْكْن عََل نََش ِكنِِكِن ٱ

َ م هَِل ٱ قِندِِش يُنُبِتْي رَ نَشَن دَنِف بِرِن نَ، عَلٌَك عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش دِّح فبٍفٍب َش قِندِ مِسَاِل رَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي َ دَنشَنِيَم عَ مَ
عَلٌَك ٍع َش ِكِس ْسْت نَشَن مُ َ ْحنم .عَبَدَن 17 مَنّف عََل كٍرٍنِي، نَشَن مُ قَشَمَ، نَشَن مُ تٌمَ، بِنّي نُن ّ نْر َش ُل عَ ّب .عَبَدَن .عَمَِن

18 ٱ َ م دِ تِمٌٍت، ٱ َ بَر ِي ِس مَرَ ِق ِع مَ، نَشَن لَنِش نَ ّ نَمِْحنم مٍَسنيٍِي مَ نَشٍٍي نُ قَلَِش ِع َش ٍق .رَ ِع َش نَ مٍَسنِي رََكمَِل، ِع َش فٍرٍ قَنِي ٌس
19 َ دَنشَنِي نُن َحنٍِف تِنِشنِش .رَ ندٍٍي َ بَر نَ رَبٌٌل، ٍع َش َ دَنشَنِي َق .َكَن 20 ٌ هُمٍنٍي نُن عَلٍسَندٍِر نَ نَ مِشٍِي نَن َي .مَ ٱ نٍٍي ٌسِش ّن ٍسنتَّن ِي
رَ، عَلٌَك ٍع َش عَ ِنَكن ت عَ مُ لَن ٍع َش عََل .ْسْت رَ

2
َسِل سّرِّي

1 ٱ َ م ِس مَرَ ِسنٍف نَ ِي نَن نَ؛ وٌ َش عََل مَكَُل، وٌ َش عََل مَشَندِ، وٌ َش مِشٍِي َش ْكنتْقِِل مٍَسن عََل ّب، وٌ َش عََل تَنُت مِِش بِرِن
َش ٍق .رَ 2 وٌ َش نَ رََب مَنّفٍي نُن يَرٍرَِت بِرِن ّب، عَلٌَك وٌن َش ُل ْبحَّس كُي، وٌن مَ دُِنحّءِفِرِ َش رَشَرَ، وٌن َش ُل عََل َش َ كِر ْشن مَ، وٌن
َش ِشِل قَنِي .ْسْت 3 نَ نَن قَن، نَ نَن لَنِش وٌن نَِكسِمَ عََل وَْشنٍق .مَ

4 عََل مَ وَ مَدٍِي عَدَ بِرِن َش ِكِس، ٍع َش نْندِ .كٌلٌن 5 عََل كٍرٍن نَ عَ .رَ َس شَرِ قَن كٍرٍن نَن عَ رَ، عََل نُن مَدٍِي عَدَ .تَِف نَ َس شَرِ
قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن نَ، نَشَن قِندِ مَدِ عَدَ رَ، 6 عَ َق عَ يّّت ِق ُشنسَرٍ رَ مِِش بِرِن .ّب نَ نُ قِندِِش ٍسيدٍْحشْيَ نَن نَ عََل
نُ مَ وَ عَ ْشن مَ تّمُي .نَّش 7 عَ ٱ تَن نَن تِِش َكوَندَِل، ّشيرَ، نُن َ ْمْش كَر رَ ِس فبّتٍّي ّب َ دَنشَنِي نُن نْندِ َش ٍق .رَ ٱ نَ نَ نْندِ نَن قَلٍَق، وٍُل مُ عَ
.رَ

8 نَ نَن عَ تٌِش، عَ ْشِل ٱ َ م مَدٍِي عَدَ َش ٍع بّلّّش ّسنِيّنشٍِي عِتََل عََل مَشَندِ كُي يِرٍ بِرِن ْشّن نُن ْسنْش مُ نَشَن .نَ 9 ٱ مَن مَ وَ ّن فِنٍّي َش
دُفٍِي نَن ٌس نَشٍٍي ٍع َ .مَ ُستُر ٍع نََش ٍع يّّت َ رَُشنم ُشنّسّش دّنبِّش رَ، َ ّشيم رَ، فّّم تٌقَنيٍِي رَ، َش نَ مُ عَ رَ دُفٍِي رَ، نَشٍٍي سَرٍ .شْرْْش 10 عَ َ لَنم ٍع
َش ٍع يّّت َ رَُشنم ّكوَِل قَنِي نَن نَ، نَشَن َ لَنم فِنٍّي مَ نَشٍٍي َ مَ بِر عََل قْْش .رَ 11 فِنٍّي َش نُ ٍق شَرَن َسبَرِ نُن مَفٌرٍ .كُي 12 ٱ ُ م عَ َ لُم فِنٍّي َش ّشمٍّي
شَرَن، َش نَ مُ عَ رَ ٍع َش ٍع .يَمَرِ فِنٍّي َش ُل َسبَرِ كُي، 13 ِ مَ بَر مَ عَدَ نَن ِسنٍف دَا، ٍينُن ب َ مَهَو َش .دَا 14 َ مَ عَد َش مُ .مَدَُش فِّن نَن مَدَُش،
عَ َق قِندِ يُنُبِتْي .رَ 15 ْكْن عََل فِّن رَِكسِمَ عَ َش دِ ِ بَر نَن كُي، َش عَ َ لُم دَنشَنِيَ، َشنُنتٍيَ، نُن ّسنِيّنِي كُي، عَْل عَ َ لَنم ِك .نَّش

3
دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َش يَرٍرَتٍِي

1 نْندِ نَن َي؛ مِِش نَشَن مَ وَ قِندٍِق دَنشَنِيَتْي َحمَ ُشنمَِت رَ، عَ مَ وَ وَِل قَنِي .ْشن 2 عَ َ لَنم دَنشَنِيَتْي َحمَ ُشنمَِت َش قِندِ مِِش رَ مِشٍِي مُ َ ْنم ٍق
حَاِش ندٍ ٌي َلَدٍ ق نَشَن ُشن .مَ عَ َش عَ ِل عَ فِّن كٍرٍن فبَنسَن نَن ْدْشِش، عَ قِندِ تَشَِس مِِش رَ، نَشَن عَ يّّت َ َشنِنم َشِشلِمََي رَ، بِنّي نَ نَشَن مَ،
نَشَن قََت ّ ْشح مَسُشُدٍ، نَشَن قََت مِِش .شَرَندٍ 3 عَ مُ َ لَنم عَ َش قِندِ ِسيِسَل رَ، عَ مُ َ لَنم عَ َش .مَوٌلٍن عَ َ لَنم ّن عَ َش قِندِ مِِش رَ نَشَن لَنِي قٍنمَ،
نَشَن ّ ْبح ِشنبٍِل، نَشَن مُ .مَِل 4 عَ َش قََت عَ يّّت َش دٍنبَيَ رَّحرّدٍ، عَ َش دٍِي َش ُل عَ َش يَامَرِ بُن مَ شُرُي كُي، 5 ِ مَ بَر َش مِِش مُ قََت
عَ يّّت َش دٍنبَيَ رَّحرّدٍ، عَ َق َ مّينِم عََل َش دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ دِ؟ 6 عَ نََش قِندِ دَنشَنِيَتْي نّيّن َ ر دٍ، عَلٌَك عَ نََش عَ يّّت عِفٌب، عَ َق َحشَنَكّت
ْسْت عَْل عِبُلَِس عَ ْستِْش ِك .نَّش 7 عَ مَن َش قِندِ ِشِل قَنِي َكنِي نَن نَ دَنشَنِيَتَرٍٍي تَِف، عَلٌَك مِشٍِي نََش ٌي عَ مَ، عَ نََش ُسُش عِبُلَِس َش
فَنتَنِي .رَ

8 مِِش نَشٍٍي قِندِِش دَنشَنِيَتْي َحمَ مَلٍِي رَ، ٍع قَن َش قِندِ ِشِل قَنِي َكنيٍِي نَن .نَ ٍع َش ٍع َ مَكُي قِلَنَكقُيَح رَ، ٍع نََش ِسيِس، ٍع نََش َ بِر ْكبِرِ
قْْش رَ يَافِتَرٍَي .كُي 9 ٍع َش عََل َش َ دَنشَنِي مٍَسنِي رَفََت ٍع َشِشِل قَنِي .كُي 10 ٍع َش مٌَت .ِسندٍن َش ٍع تِنِشن، ٍع َ ْنم قِندِدٍ دَنشَنِيَتْي َحمَ
مَلٍِي .رَ
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11 فِنٍّي قَن َش قِندِ ِشِل قَنِي َكنيٍِي .رَ ٍع نََش قِندِ نَاقِشٍِي رَ، ٍع َش قِندِ تَشَِس مِِش رَ، ٍع َش تِنِشن ٍق بِرِن .كُي 12 دَنشَنِيَتْي َحمَ مَلٍِي َش

فِّن كٍرٍن فبَنسَن نَن ْدْش، ٍع َش ٍع َش دٍِي نُن ٍع َش قْشْي رَّحرّ عَ قَنِي .رَ 13 مِِش نَشٍٍي دَنشَنِيَتْي َحمَ َ مَلِم عَ قَنِي رَ، ٍع بِنّي نُن َ ِمَنِي ل نَن َ ْستْم
ٍع َش َ دَنشَنِي كُي عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .مَ

14 ٱ نَ ِي بَتَاّش ّسبٍّق ّن ِع مَ، هَِل ٱ ٌت لَِش عَ رَ عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش ِع يِرٍ .ِل 15 َش عَ َس ِل ٱ نََش دُفُندِ، ِع َش عََل َش مِشٍِي ّحرّ
ِك قَنِي .كٌلٌن عََل نَشَن نَ نَ، عَ َش مِشٍِي لَنِش عَ َش دَنشَنِيَتْي َحمَ نَن مَ، نَشَن نَ نْندِ َش ِكنِك .رَ

16 ٌق وٌن َش عَ كٌلٌن ّن عَ عََل ّحرّ ِك ّسنّب .فٌب عَ فُندٌ مَّكنّنِش نَن َي؛
عََل َش مِِش ُسفَندِِش مٍَسنِش مَ عَدَ قٍَت نَن نَ،
عَ َشِشِل نَن .تِنِشن
عَ مِِن ّن ـٍكٍّي مَل مَ،
عَ َكوَندِِش حَمَنٍّي نَن .تَِف
َ دُِنح دَنشَنِيَِش عَ تَن نَن مَ،
عَ تٍِش نْرّ نَن .كُي

4
نْندِ َكنٍَق

1 عََل َشِشِل عَ َ مٍَسنم ّن وٌن ّب عَ قِيّش رَ، عَ ندٍٍي قَمَ ّن َ دَنشَنِي ٌلٌدٍ َب ر وََشِت ْدنشْي كُي، ٍع َق َ بِر ِحنّن وٍُل قَلٍّي نُن ٍع َش شَرَنِيٍي قْْش .رَ
2 وٍُل قَّل قِلَنكَقُيٍي مِشٍِي .مَدَشُمَ ٍع َشِشِل َلَنِش ب .فبٍن 3 ٍع تْنِي ْدشْمَ قُِت شِرٍِق رَ، عَ نُن دٌنٍس ندٍٍي دٌنٍق رَ، عََل نَشٍٍي دَاِش عَلٌَك دَنشَنِيَتْيٍي
نُن نْندِ قَلٍّي َش ٍع دٌن تَنتُي .رَ 4 عََل ٍس نَشَن بِرِن دَاِش، عَ .قَن عَ مُ َ مُِش رَهَر مِشٍِي ّب نَشٍٍي عَ َ دٌنم تَنتُي رَ، 5 ِ مَ بَر عََل َش مٍَسنِي نُن عََل
مَشَندِ نَ َ رَ .ّسنِيّنم

6 َش ِع نَ نْندِ مٍَسن ِع نفَشَكٍرٍنِيٍي ّب، ِع َ بَر قِندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش وَلِّك قَنِي رَ، نَشَن ِع َ بَلٌم َ دَنشَنِي مٍَسنِي نُن شَرَنِي قَنِي رَ،
ِع َ مَ بِر نَشَن قْْش .رَ 7 ِع نََش ٍق قُقَُق مَْدْش ِكينِ رَ َ دَنشَنِي مُ نَشَن .كُي ِع َش عََل ٍق ُسُش ْسوّب .رَ 8 مِشٍِي مّينٍِق ٍع قٍَت مَ، نَ تِدٍ ُ م فٌب
عَْل ٍع نَ ٍع َشِشِل يََك .َب نَ َشِشِل يََك َب نَن قَمَ قِندِدٍ مِشٍِي ّب مُنَقَنِي رَ َ دُِنح نُن َ .عَلِفِيَم 9 نْندِ مٍَسنِي نَن َي وٌن بِرِن لَن وٌن َش َل نَشَن
نَ؛ 10 وٌن َ وَلِم تُننَبِّش نَن نَ، ِ مَ بَر وٌن َشِشِل تِِش عََل ّ ِحح رَ، نَشَن قِندِِش مَدِ عَدَ بِرِن نَِكسِمَ رَ، عَ فبٍنفبٍنِي .دَنشَنِيَتْيٍي 11 نَ نَن نَ ِك، ِع َش
نَ يَامَرِ بِرِن مٍَسن مِشٍِي ّب، ِع َش ٍع شَرَن نَ يٍّي سّرِ .رَ

12 مِِش ٌي نََش ٌي ِع َش قٌنِكٍيَ .مَ ِع نَشَن نَبَمَ، ِع َش قِندِ مِسَاِل رَ دَنشَنِيَتْيٍي ّب عَ َ لَنم ٍع َش يّن ْو ِك نَّش، ٍع َش ّحرّ ِك نَّش، ٍع َش ٍع
ٍ بٌر َشُن ِك نَّش، ٍع َش َ دَنشَنِي نُن ٍع َش ّسنِيّنِي َش ُل ِك .نَّش 13 هَن ٱ َس قَمَ تّمُي نَّش، ِع َش َابُي كِت شَرَن مِشٍِي ّب، ِع َش ٍع ِمَنِيَ، رَل ِع
َش ٍع .شَرَن 14 ِع نََش وَِل ّبحِن نَشَن ٌسِش ِع ِي رَ، مٍَسنِي تِِش عََل ِشِل رَ ِع َش ٍق رَ نَشَن مَ، قٌرٍِي ٌت ٍع بّلّّش َس ِع ُشنِي .مَ 15 ِع َش
نَ رَبَُت ّسنّب رَ، عَلٌَك مِِش بِرِن َش ِع ّحرّ ِك ٌت ِع ِسفَمَ ٍ يَر ِك .نَّش 16 مّينِ ِع يّّت مَ، نُن نَ شَرَنِي مَ ِع نَشَن َ ِتم تُننَبِّش َ .ر َش ِع نَ رََب
ِع ِكسِمَ ّن، ِع تَن نُن نَشٍٍي ِع شُي .مّمَ رَ

5
دَنشَنِيَتْي ّحرّ ِك

1 ِع نََش يّن ْو شْرْشْي قََل قٌرٍِي .ّب ِع َش ٍع َ ِمَنِي رَل عَْل ِع .بََب ِع َش شّّم قٌنِكٍٍي َ ِمَنِي رَل عَْل ِع ُشنيَ .ّشمّمٍَي 2 ِع َش حّلّّشقٌرٍِي َ ِمَنِي رَل عَْل ِع
.نَف ِع َش قٌنٍِك فِنّمٍَي َ ِمَنِي رَل عَْل ِع مَافِنٍّي ّسنِيّنِي .كُي
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3 ِع َش كَاّح فِنٍّي بِنيَ، نَشٍٍي نَ ٍع كٍرٍنِي .مَ 4 َش كَاّح فِّن َش دٍِي نَ نَ، َش نَ مُ عَ رَ عَ َش مَمَدٍِي، ٍع تَن َش عََل وَْشنٍق مَتِنَكن ٍع

َش دٍنبَيَ .ّب دٍِي ِ مِشٍِي بَر نَشَن نَبَِش ٍع ّب، ٍع َش نَ سَرٍ رَفبِلٍن ٍع .مَ عََل مَ وَ نَ نَن .ْشن
5 كَاّح فِّن يَِت يَِت، نَشَن لُِش عَ كٍرٍن، عَ عَ َشِشِل َ ِتم عََل نَن .نَ عَ َسلِمَ، عَ عََل مَ مَشَندِ تّمُي .بِرِن 6 ْكْن كَاّح فِّن نَشَن َ مَ بِر عَ يّّت

وَْشنٍق قْْش رَ، عَ تَن َ بَر قََش هَِل عَ ّ ِحح ٌت عَ .رَ
7 ِع َش ِي يَامَرٍِي مٍَسن مِشٍِي ّب، عَلٌَك ٍع َش ُل تِنِشنِي .كُي 8 مِِش نَشَن مُ َ مّينِم عَ َش مِشٍِي مَ، عَ فبٍنفبٍنِي عَ َش دٍنبَيَ مَ، نَ َكنِي َ بَر

َ دَنشَنِي .ّبحِن عَ حَاُش دَنفٍِق كَاقِرِ .رَ
9 كَاّح فِّن نَشَن ِشِل َ لَنم عَ َش ّسّب كَاّح فِنٍّي ِشلٍِي َي مَ، عَ َ لَنم عَ َش ِسمََي َش دَنِف ّح تٌنٌف ٍسننِ .رَ عَ َش عَ ِل عَ نُ ْدْشِش شّّم كٍرٍن

فبَنسَن نَن ْشن مَ، 10 عَ نُن مَن عَ كٌلٌنِش تِنِشنتْي رَ عَ َش وَِل قَنيٍِي َش ٍق رَ، عَْل دِ شُرٍُق، ّ ْشح ّسنٍّق، رَ ّسنِيّنتْيٍي َسنِي مَشٍَق، مِشٍِي تْوْر مَلٍِق،
عَ نُن بِرٍَق ٍق قَنِي ْموِل بِرِن قْْش .رَ

11 ْكْن كَاّح فِّن نَشٍٍي قِندِِش ُسنفبُتُنيٍِي رَ، ٍع ِشِل نََش ّسّب، ِ مَ بَر َش عَ َس ِل ٍع وَْشنٍقٍي ٍع َ رَفبِلٍنم ّن عََل َش مِِش ُسفَندِِش قْْش رَ، ٍع
َق ْدْش شّّم تَا، 12 نَ تّمُي ٍع َ بَر يُنُِب ْسْت، ِ مَ بَر ٍع َ بَر ٍع َش لَايِدِ ِسنٍف .َكَن 13 بٍَق نَ رَ، ٍع مَن مَ قِندِ تُننَْشنٍّي نَن نَ، ٍع نُ َق ُل ٍع ّ َمحّر َ ر
نَاقِشِيَ َبَدٍ، ر ٍع مِِش مَقَلَمَ، ٍع ٍق قََل نَشَن مُ َ لَنم عَ َش .قََل 14 نَ كُي، عَ ْشِل ٱ َ م كَاّح فِّن ُسنفبُتُنيٍِي َش ْدْش شّّم تَا، ٍع َق دٍِي بَرِ، ٍع مّينِ
ٍع َش دٍنبَيَ مَ، عَلٌَك وٌن يَشُيٍي نََش ْن ٍق حَاِش َلَدٍ ق ٍع ُشن .مَ 15 ندٍٍي َحن َ بَر ٍع ٌكٍب ٌس، رَ ٍع َ بِر ٍسنتَّن قْْش .رَ

16 َش دَنشَنِيَتْي فِّن َ بَر كَاّح فِّن ندٍٍي ْسْت عَ َش مِشٍِي َي مَ، عَ َش عَ يِفَِي عَلٌَك عَ نََش قِندِ ٌكٍت رَ دَنشَنِيَتْي َحمَ .ّب نَ كُي، دَنشَنِيَتْي
َحمَ َ ْنم ّن كَاّح فِنٍّي مَلِدٍ نَشٍٍي نَ ٍع كٍرٍنِي .مَ

17 دَنشَنِيَتْي َحمَ َش قٌرٍِي، نَشٍٍي قٍٍي مَ رَّحرّ عَ قَنِي رَ، ٍع َش بِنّي ُشنفٍب ْسْت، عَ فبٍنفبٍنِي نَشٍٍي َكوَندِ نُن شَرَنِي َ .ِتم 18 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي،
ِننٍف» ّن مّنِف تُرُُشنمَ، وٌ مُ لَن وٌ َش عَ دّ «.شِرِ عَ مَن ّسبِّش، َولِّك» َش عَ وَِل سَرٍ «.ْسْت 19 ِع نََش كَلَمُي مّ رَ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش قٌرِ ندٍ
َش ٍق رَ، َش ٍسيدٍ قِرِن، َش نَ مُ عَ رَ َسشَن، مُ نَ ٍق .تٌِش 20 نَشٍٍي َ بَر يُنُِب رََب، ِع َش ِع يَشَسٍرِ مََس ٍع َش ٍق رَ، بِرِن َي شْرِ، عَلٌَك
بٌوٍرٍي قَن َش .فَاُش

21 ٱ َ بَر ِي يَامَرٍِي ِق ِع مَ، عََل، عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس، نُن مَلٍّك ُسفَندِشٍِي َي .شْرِ ِع َش ِي يَامَرٍِي رَبَُت تِنِشنِي .كُي ِع نََش مِِش
ٌي رَقَِس عَ بٌوٍر .ّب 22 ِع نََش فبََت مِشٍِي ُسفَندِدٍ، ِع َق ِع بّلّّش َس ٍع مَ، َش نَ مُ عَ رَ ِع قَن َ لُم ّن ٍع َش يُنُبٍِي .كُي ِع َش ُل ّسنِيّنِي .كُي
23 ِع نََش ٍي فبَنسَن َش .مِن ِع َش ّوِن ندٍ مِن سٍرِ رَ ِع قُرِ َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ِع َ لُم َ قُر .رَ 24 مِِش ندٍٍي َش يُنُبٍِي مَّكنّنِش ٍينُن ب ٍع َش مَِكيتِدٍ
ِل، ْكْن بٌوٍر فبٍٍي مُ َ تٌم ٌق ٍ .يَر 25 وَِل قَنِي قَن َ مَّكنّنم نَ ِك ّن، وَِل حَاِش مُ َ .نْشُنم

6
عََل َش سّرِّي دَنشَنِيَتْيٍي ّب

1 دَنشَنِيَتْي نَشٍٍي نَ َ ٌكنيِي كُي، ٍع َش ٍع مَرِفٍِي بِنيَ، عَلٌَك بِنّي ٌي نََش َب عََل ِشِل رَ، عَ نُن عَ َش سّرِّي .رَ 2 ٌكنِي نَشٍٍي مَرِِف قِندِِش
دَنشَنِيَتْيٍي رَ، نَ ٌكنيٍِي نََش ٌي ٍع مَرِِف مَ، عَ قَلٍَق رَ عَ ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي نَن ٍع .رَ عَ َ لَنم ٍع َش ٍع َش يَامَرِ رَبَُت عَ قَنِي رَ دَنفٍِق عَ ِسنٍف رَ، ِ مَ بَر
ٍع نَ وَلٍِق ٍع نفَشَكٍرٍنِي َشنُشٍِي نَن .ّب

ِع َش مِشٍِي شَرَن ِي يَامَرٍِي .رَ 3 َش عَ َس ِل مِِش ندٍ شَرَنِي فبّّت نَن ِتمَ، عَ مُ َ بِر وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش مٍَسنِي
تِنِشنِش قْْش رَ، نُن شَرَنِي نَشَن قِندِِش عََل فٍب رَ، 4 نَ َكنِي َ بَر عَ يّّت عِفٌب، عَ مُ ٍسٍس .كٌلٌن عَ َشِشِل مُ .قَن عَ َش يّنِي ْو فٌب، ْسنشْي
رَقَن عَ .مَ نَ مَ قِندِ تْوّن، لَنتَرٍَي، تْوّحّف، ِسيّك، 5 تِنِشنتَرٍٍي َش ْسنْش ْسنشْي، نُن نْندِ .كٌلٌنتَرٍَي ٍع َدِيّن رَوَلِم ْكبِرِ ٍق نَن .نَ 6 دِيّن نَن مَ قِندِ
فٍينِ رَ مِشٍِي ّب، نَشٍٍي ٍع َسسٌمَ وَ ٍع .ْستٍْس 7 وٌن قَِش َ دُِنح مَ وٌن بّلّشٍّي عِفٍِل نَن نَ، وٌن مَن ِسفَمَ نَ ِك .ّن 8 َش َلٌي ب نُن ٌسٍس نَ وٌن ِي رَ،
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وٌن َش وٌن َسٌس وَ نَ .رَ 9 ْكْن مِِش نَشَن مَ وَ بَننٍَق، نَ َكنِي َ تَنتَنم ّن، عَ ُسُش فَنتَنِي رَ، عَ َق مَِل عَ وَْشنٍق حَاشٍِي .مَ نَ وَْشنٍق حَاشٍِي نَن
مِشٍِي ُشن نََكنَمَ، ٍع َق .لْي 10 ِ ْكبِر ْشِل قِندِِش ٍق ٌكِب بِرِن َسنٍك نَن .نَ ندٍٍي ٌت مَِل ْكبِرِ مَ، ٍع نََش َ دَنشَنِي ّبحِن، ٍع َق تْوْر عَ حَاِش .رَ

11 ْكْن ِع تَن نَشَن قِندِِش عََل َش مِِش رَ، ِع َش فبِلٍن نَ ٍق ْمولٍِي قْْش .رَ ِع َش َ بِر تِنِشنِي، عََل ٍق، دَنشَنِيَ، َشنُنتٍيَ، دِّح، نُن ّ ْبح بّشِيَ
قْْش .رَ 12 َ دَنشَنِي فٍرٍ قَنِي .ٌس ِكِس ُسُش، ِع ِشلِِش نَشَن مَ، ِع ٍسيدٍْحشْيَ تِِش نَشَن مَ ٍق رَ ٍسيدٍ وُيَِش َي .شْرِ 13 ٱ َ بَر ِع يَمَرِ عََل َي شْرِ،
نَشَن نِمٍَس بِرِن نَبَلٌمَ، ٱ َ بَر ِع يَمَرِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َي شْرِ، نَشَن َ بَر ٍسيدٍْحشْيَ قَنِي ِت ثٌنِس ثِلَِت ّب، 14 ِع َش عََل َش سّرِّي
رَبَُت تِنِشنِي ّسنِيّنِش رَ هَن وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َق .تّمُي 15 عََل نَن قَمَ عَِس مِنِدٍ رَ عَ مَ وَ عَ ْشن مَ وََشِت .نَّش
تَنتُي َكنِي،
مَنّف ّسنبّمَ،
قِرِن مُ َكقُِش نَشَن مَ،
مَنّفٍي َش مَنّف،
مَرِفٍِي مَرِِف عََل،
16 نَشَن كٍرٍن مُ قَّش كٌلٌن،
نَشَن ْشنِي نَ نَءِيَلَنِي رَ،
مَدٍِي عَدَ مُ نَشَن تٌِش،
مَ عَدَ مُ َ ْنم نَشَن .تٌدٍ
بِنّي نُن ّسنّب نَ عَ ّب .عَبَدَن
.عَمَِن

17 ِع َش ٌت بَننَمِشٍِي يَمَرِ عَ ٍع نََش ٍع يّّت عِفٌب، ٍع مَن نََش ٍع َشِشِل ِت نَاقُِل رَ، ِ مَ بَر نَاقُِل مُ َ .بُم ٍع َش ٍع َشِشِل ِت عََل نَن نَ، نَشَن
وٌن َ ِكم ٍس بِرِن نَ عَلٌَك وٌن َش َ .ّسيو 18 ٍع َش ٍق قَنِي .رََب ٍع َش ّكوَِل قَنِي نَن َش قِندِ ٍع َش َ بَننَي َ .ر ٍع َش مِِش ِك ٍع هَرٍِف رَ ٍع َش
قٌنِسِرٍَي َش ٍق .رَ 19 نَ بِرِن كُي ٍع هَرٍِف َ ْستْم ّن ٍ يَر نَشَن مَ قِندِ ِكِس يَِت يَِت رَ ٍع .ّب

20 تِمٌٍت، ِع َش مّينِ ٍق مَ نَشَن تَشُِش ِع .رَ ِع َش يّنِي ْو قُقَُق نُن وٍُل .مَتَنَف 21 مِِش ندٍٍي نَ َ قَلَم عَ لْننِ، ْكْن لْننِ ُ م عَ .رَ نَ َ بَر عَ َ نِي ٍع
َش ٍع ٌكٍب ٌس َ دَنشَنِي .رَ

عََل َش هِنّن وٌ .رَ
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عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب تِمٌٍت مَ
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

عَننَِب ثُْل ٌت نُ نَ فٍيِل كُي مَ، ْر عَ نََش بَتَاّش ندٍ قَن ّسّب عَ َ مَلِم تِمٌٍت .مَ عَ َحن نُ َ بَر كٍرٍن ّسّب عَ مَ نُ، ْكْن عَ مَن نََش عَ قِرِن ندٍ
ّسّب، عَلٌَك عَ َش فبِلٍن سّرِّي ندٍٍي .مَ عَننَِب ثُْل نُ َ بَر تْوْر عَ فٍب رَ فٍيِل كُي، مِِش ٌي مُ نُ نَ عَ ّق مَ نَشَن نُ عَ َ .مَلِم عَ نَ بِرِن َ مٍَسنم ِي
بَتَاّش كُي، ِ مَ بَر تِمٌٍت نُ لُِش ّن عَْل ثُْل َش .دِ

عَننَِب ثُْل نََش سّرِّي قََل تِمٌٍت ّب نَ بَتَاّش ِسنٍف كُي نَشَن َنُ ْنم عَ مَلِدٍ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش وَِل .كُي ِي بَتَاّش كُي، عَ لُِش عَْل ثُْل مَ وَ تِمٌٍت
ِمَنِيٍَق رَل عَ يّّت َش َ دَنشَنِي َش ٍق .رَ ثُْل عَ يّّت َش تْورٍّي نُن عَ ّحرّ ِك َ مٍَسنم عَ ّب، عَلٌَك ٍع َش قِندِ مِسَاِل رَ تِمٌٍت .ّب

عَننَِب ثُْل َش بَتَاّش قِرِن ندٍ كُي، عَ تِمٌٍت َ رَتُم تِمٌٍت دَنشَنِيَِش ِك نَّش، عَ نُن عَ عََل َش وَِل ُسشُِش ِك .نَّش تِمٌٍت َابُي كِت كٌلٌن عَ مَمَ نُن عَ
نَف نَن َسابُي .رَ نَ شَرَنِي تِدٍ نُ فٌب تِمٌٍت ّب عَلٌَك عَ َش قِندِ عََل َش وَلِّك رَ عَ َش دُِنحّءِفِرِ .كُي

نَ َابُي كِت تِدٍ نُ فٌب تِمٌٍت ّب، عَ تِدٍ مَن نُ فٌب مِشٍِي ّب عَ نَشٍٍي .َكوَندِ عََل َش مٍَسنِي نَشَن ّسبِّش َابُي كِت كُي عَ قِندِِش لْننِ بٍلٍبٍٍل نَن نَ،
مَدِ عَدَ هَِي نَ نَشَن .مَ َش مِشٍِي مُ َ بِر نَ قْْش رَ، ٍع َش دُِنحّءِفِرِ نُن ٍع َش َ عَلِفِيَم مُ َ ْسونّيَم ٍع .ّب

عَننَِب ثُْل نَ قَن َ مٍَسنم ِي َابُي كِت .كُي عَ وََشِت ْدنشْي َش قٍٍي َ قَلَم تِمٌٍت ّب عَلٌَك عَ َش َكوَندِ ِت ّسنّب رَ، َش نَ مُ عَ رَ مِشٍِي َ لُم تَنتَنِي
نَن كُي نَشٍٍي قَمَ ٍع رَلْيدٍ .عَبَدَن عََل َش وٌن نَتَنَف نَ .مَ عََل َش لْننِ قَنِي ِق وٌن قَن مَ عَلٌَك ٍ يَر َش َ ْسونّي وٌن .ّب .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب تِمٌٍت مَ

َ ِمَنِي ل
1 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ِك، نَشَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش َ ّشير رَ عََل .وَْشنِك لَايِدِ تٌنفٌِش وٌن ّب ِكِس َش ٍق رَ عََل َش مِِش

ُسفَندِِش عَِس َسابُي نَن .نَ 2 ٱ نَ ِي بَتَاّش ّسبٍّق تِمٌٍت نَن مَ، نَشَن قِندِِش ٱ َ م دِ مَشَنُِش .رَ بََب عََل نُن وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش
ُسفَندِِش، ٍع َش هِنّن، ِكنِِكِن، نُن ْبحَّس ِق ِع .مَ

3 ٱ َ بَر عََل تَنُت، ٱ نَشَن َ بَتُم َحنٍِف قِيّش رَ عَْل ٱ بٍنبٍَي عَ رَبَِش ِك .نَّش ٱ عََل مَ مَشَندِ ّن ِع ّب كْي نُن يَنِي رَ، 4 ِ مَ بَر ٱ نَن ٱ نَتُِش ِع يٍَي نَن
.مَ ٱ مَن نُ مَ وَ ِع تٌٍق هَن، عَلٌَك ٱ َش َ ّسيو عَ قَنِي .رَ 5 ٱ مَن ٱ نَتُِش ِع َش َ دَنشَنِي نَن مَ، قِلَنَكقُيَح مُ نَ نَشَن كُي، نَشَن نُ نَ ِع مَمَ ِس لٌوِ قَن
ِي رَ، عَ نُن ِع نَف .عٍوُنٍِس ٱ عَ كٌلٌن ِع قَن دَنشَنِيَِش نَ ِك .ّن

6 نَ كُي، ٱ َ بَر ِع َ ِمَنِي رَل ِع َش عََل ّسنّب رَوَِل، عَ نَشَن قِِش ِع مَ ٱ ٌت ٱ بّلّّش َس ِع ُشنِي .مَ 7 عََل مُ فَاُش َشِشِل َش ٌسِش وٌن ِي .رَ عَ
َ بَر َشِشِل ِق وٌن مَ نَشَن قِندِِش ّسنّب، َشنُنتٍيَ، نُن يّّت ُسشُي .رَ 8 ِع نََش يَاِف وٌن مَرِِف َش ٍسيدٍْحشْيَ .بَدٍ ِع مَن نََش يَاِف ٱ نَ، ٱ تَن
نَشَن نَ فٍيِل كُي وٌن مَرِِف َش ٍق .رَ عَ َ لَنم وٌن بِرِن َش تْوْر عَِس َش ِشبَارُ قَنِي َش ٍق رَ عََل ّسنّب َسابُي .رَ 9 عَ تَن نَن وٌن نَِكِسِش، عَ تَن
نَن وٌن ِشلِِش عَ َش ّسنِيّنِي .مَ عَ مُ نَ رَبَِش وٌن مَ ّكوَِل َسابُي َش رَ، عَ نَ َحنِفٍِش عَ يّّت نَن .نَ عَ هِننِّش وٌن نَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش
عَِس َش ٍق نَن نَ َكِق َ دُِنح .قّْل

10 يَْكِس وٌن َ بَر نَ هِنّن ٌت وٌن نَِكسِمَ عَِس َش َق كُي، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش عَ َ بَر قَّش ّسنّب َكَن، عَ ِكِس ٍق مِِن رَ عَ َش ِشبَارُ
قَنِي َسابُي رَ، عَلٌَك مَ عَدَ نََش قََش .ْسنْن 11 عََل ٱ قِندِِش َكوَندَِل، ّشيرَ، نُن َ ْمْش كَر نَن نَ نَ ِشبَارُ قَنِي َش ٍق .رَ 12 ٱ نَ تْوْرٍق نَ وَِل نَن
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َش ٍق رَ، ْكْن ٱ ُ م يَافِمَ نَ رَ، ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن ٱ دَنشَنِيَِش نَشَن .مَ ٱ َ بَر َل عَ رَ عَ َ ْنم ٱ َ م ِكِس رَفَتَدٍ هَن نَ .لْشْي 13 ٱ نْندِ نَشَن مٍَسنِش ِع ّب،
نَ َش قِندِ ِع َش مِسَاِل رَ، ِع َ مَ بِر نَشَن قْْش رَ َ دَنشَنِي نُن َ َشنُنتٍي رَ، عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش 14 عََل نَشَن
تَشُِش ِع رَ، ِع َش مّينِ نَ مَ عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، نَشَن َسبَتِِش وٌن .ِع

15 ِع عَ كٌلٌن عَِسكٍَي بِرِن َ بَر ٱ نَبٌٌل، عَْل قِفٌٍل نُن .مٌفٍٍن هٍرٍ 16 عََل َش ِكنِِكِن ٌ عٌنٍِسقٌر نُن عَ َش دٍنبَيَ مَ، ِ مَ بَر عَ نُ َ لُم ٱ َ نَلِمَنِي َ .ر عَ مُ يَاِف
ٱ نَ ٱ ٌت نَ فٍيِل .كُي 17 عَ ٌت َق مَ، ْر عَ نََش ٱ قٍن هَن عَ نََش ٱ .ٌت 18 مَرِِف َش ِكنِِكِن عَ مَ نَ ِكيِت .لْشْي ِع عَ كٌلٌن دَنِف بِرِن نَ عَ
ٱ مَلِِش ِك نَّش .عٍّقّس

2
تْورّ

1 ٱ َ م دِ، ِع َش ِع ّسنّب ٌس عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش هِنّن َش ٍق .رَ 2 ِع نَشَن مِّش ٱ نَ ٍسيدٍ فبٍفٍب َي شْرِ، ِع َش نَ مٍَسنِي
تَُش ِع دُفُتّّفٍي رَ، نَشٍٍي قَن َ ْنم مِِش فبّتٍّي رَشَرَندٍ نَ .رَ 3 وٌن بِرِن َش وَكِِل تْورّ كُي، ِ مَ بَر عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ْسورِ قَنيٍِي نَن وٌن .نَ
4 ْسورِ نَشَن نَ فٍرٍ كُي، عَ مُ َ مَ بِر َ دُِنح ٍق قْْش رَ، عَ َ مَ بِر عَ َش مَنّف وَْشنٍق نَن قْْش .رَ 5 مِِش نَشَن ِسفَِش ِف فبََت َبَدٍ، ر َش عَ مُ عَ ِف
عَ سّرِّي ِك مَ، عَ مُ َ .فٍينِم 6 مِِش نَشَن ّش رَوَلِمَ، عَ تَن نَن َ لَنم عَ َش بٌِف ِسنٍفٍي .ْسْت 7 ِع ْحْش َس ٱ َ م مٍَسنِي بِرِن ْشن مَ، مَرِِف قَهَامُي
قِمَ ّن ِع مَ نَ قٍٍي .مَ

8 ِع َش رَُت عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مَ، نَشَن كٍلِِش قَّش مَ، نَشَن قَتَنِش َ دَوُد بْنسْي رَ، عَْل عَِس َش ِشبَارُ قَنِي عَ مٍَسنِش ِك
نَّش، ٱ نَشَن .َكوَندٍِق 9 نَ ُ ِشبَار قَنِي نَن مَ ٍق عَ نِيَِش، ٱ نَ تْوْرٍق فٍيِل كُي عَْل ٍق ٌكِب رَبَمَ، ْكْن عََل َش مٍَسنِي تَن مُ َلَنِش .ب 10 نَ نَن عَ رَ
ٱ تْورّ ْموِل بِرِن َشنِنمَ، عَلٌَك مِِش ُسفَندِشٍِي َش ِكِس ْسْت عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي رَ، ٍع ُل عَ َش نْرّ كُي .عَبَدَن
11 مٍَسنِي هَفِّف نَن َي؛
َش وٌن نُن عَِس َ بَر قََش،
وٌن نُن عَِس مَن َ كٍلِم ّن قَّش .مَ
12 َش وٌن تُننَبِّش،
وٌن َ لُم ّن عَِس َش مَنّفَي .كُي
َش وٌن نَ عَ رَبٌٌل،
عَ قَن وٌن َ نَبٌلٌم .ّن
13 َش وٌن مُ ُل وٌن شُي َشنِب رَ،
عَ تَن َ لُم ّن عَ شُي َشنِب رَ،
ِ مَ بَر عَ مُ َ ْنم عَ يّّت ٌلٌدٍ َب .ر

14 ِع َش مِِش بِرِن نَُت عََل َي ِع، عَ عَ َ لَنم ٍع َش فٍرٍ ُل نَ مٍَسنِي ندٍٍي َش ٍق .رَ نَ يّنِي ْو ْموِل تِدٍ ٌي مُ .نَ عَ عَ مّمٍَي رَ نَن ُشن َ نََكنَم .تُن
15 ِع َش ِع يّّت مٍَسن عََل ّب، عَْل مِِش نَشَن وَِل قِْش مُ مَيَاِف، عَ قََت نْندِ مٍَسندٍ مِشٍِي ّب عَ مٍَسن ِك .مَ 16 يّن ْو حَاِش قُقَُق ُل نَ، ِ مَ بَر
نَشٍٍي نَ ْموِل قَلَمَ، ٍع َش كَاقِرَِح ُشن نَن تُن .مَسَمَ 17 ٍع َش يّنِي ْو َ فبٌم ّن عَْل قُرٍ حَاِش، نَشَن مِِش .قَشَمَ ٌ هُمٍنٍي نُن قِلٌٍت نَ نٍٍي نَن َي .مَ 18 ٍع
َ بَر َ مَكُي نْندِ رَ، ٍع َق عَ قََل مِشٍِي َحن َ بَر كٍِل قَّش .مَ ٍع َ بَر مِِش ندٍٍي َش َ دَنشَنِي َكَن نَ يّنِي ْو ْموِل .رَ

19 ْكْن عََل َش بَنِش تِِش ِي مٍَسنِي نَن قَرِ؛ َعَل» عَ كٌلٌن، مِِش نَشَن قِندِِش عَ فٍب «.رَ عَ مَن عَ مٍَسنِش؛ مَدَِعَد » نَشَن مَرِِف ِشِل
قَلَمَ، عَ َش تِنِشنتَرٍَي «.رَّبحِن 20 ٍس َسٍس ْموِل فبٍفٍب نَن نَ بَنِش ُشنفٍب .كُي ندٍ قَن يَءِلَنِش َ ّشيم نَن نَ، َش نَ مُ عَ رَ .فبٍِت ندٍ يَءِلَنِش
وُرِ نَن نَ، َش نَ مُ عَ رَ .بّنّد ندٍ بِنّي وَِل رَبَمَ، ندٍ قَن بِنيّتَرٍ وَِل َ .رَبَم 21 مِِش نَشَن عَ يّّت ّسنِيّنمَ، رَ عَ َ لُم ّن عَْل وَِل بِنّي َ رَبَم ٍس َسٍس نَشَن
.كُي عَ ٌت ّسنِيّن، عَ مَرِِف َ ْنم عَ رَوَلِدٍ وَِل قَنِي بِرِن .كُي
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22 قٌنٍِك وَْشنٍق ُل .نَ وٌ نُن مِِش نَشٍٍي مَرِِف َ ِشلِم ّ ْبح ّسنِيّنِش رَ، وٌ َش نُ تِنِشنِي، دَنشَنِيَ، َشنُنتٍيَ، نُن ْبحَّس .قٍن 23 يّنِي ْو ٍ تِدٍتَر قُقَُق ُل

نَ، ِ مَ بَر ِع عَ كٌلٌن نَ ْموِل مَ قِندِ فٍرٍ نَن .نَ 24 عَ مُ َ لَنم مَرِِف َش وَلِّك َش .ْسنْش عَ َ لَنم عَ َش قِندِ مِِش دِّحِش رَ نَشَن قََت مِِش شَرَندٍ،
عَ مَن وَكِِل تْورّ .رَ 25 عَ َ لَنم عَ َش مَتَندِلٍَي مَتِنِشن يّنِي ْو ّ ْحشُنم رَ، عَلٌَك عََل َش عَ َ نِي ٍع َش تُوِب، ٍع َش نْندِ كٌلٌن، 26 ٍع َش َشِشِل ْسْت،
ٍع َش ٍع َب عِبُلَِس َش فَنتَنِي .رَ عِبُلَِس َ بَر ٍع ُسُش فَنتَنِي رَ، عَلٌَك ٍع َش ُل عَ َش يَامَرِ بُن .مَ

3
وََشِت ْدنشْي

1 ِع َش عَ كٌلٌن، ٍق شْرْْشيٍي قَمَ ّن َ دُِنح لِدٍ وََشِت ْدنشْي، 2 ِ مَ بَر مَدٍِي عَدَ َ مَ بِر ٍع يّّت وَْشنٍق نَن قْْش رَ، ْكبِرِ َ رَقَنم ّن ٍع مَ، ٍع ٍع يّّت عِفبٌمَ،
ٍع َ لَم ٍع يّّت رَ، ٍع عََل ْستْمَ، رَ ٍع ٍع ِ مٍَي بَر مَ، مَتَندِ ٍع َ قِنسِرِوَلِي رَبَمَ، ٍع مُ عََل َش ٍق ِنيَمَ، ب 3 ٍع مُ ِكنِِكنِمَ، ٍع مُ دِّحمَ، ٍع مِِش مَقَلَمَ، ٍع شُرُتَرٍَح
رَبَمَ، ٍع ٍع بٌوٍر مَ، تْوْر ٍع مِِش قَنِي ْشنمَ، 4 ٍع مِِش يَنقَمَ، ٍع َ بٌفٌنم قٍٍي مَ، ٍع ّ ْبح فٌب، ٍع وَْشنٍق رَقَن ٍع مَ دَنِف عََل َش ٍق .رَ 5 عَ لُِش ّن عَْل
ٍع دِيّن نَن نَبَتُمَ، ْكْن ٍع َ بَر ٍع ٌكٍب ٌس رَ عَ ّسنّب .رَ ِع َش ِع َ مَكُي نَ مِِش ْمولٍِي .رَ

6 ٍع سٌمَ دٍنبَيٍَي كُي، ٍع َق فِّن ّسنبّتَرٍٍي مَبّندُن، نَشٍٍي قِندِِش يُنُبِتْيٍي رَ، نَشٍٍي َ مَ بِر ٍق حَاِش ْموِل بِرِن قْْش .رَ 7 نَ فِّن ْموِل َ شَرَنم تّمُي بِرِن،
ْكْن ٍع مُ قَهَامُي َ ْستْم نْندِ .مَ 8 نَ مِِش نَشٍٍي سٌمَ دٍنبَيٍَي كُي، ٍع َ لُم ّن عَْل يَننِّس نُن ِس يَنبّرّ نَشٍٍي عَننَِب مُنَس .مَتَندِ نَ مِشٍِي نْندِ قَن مَ مَتَندِ
ّن، ٍع َشِشِل َ بَر .َكَن ٍع َش َ دَنشَنِي ْشن مُ َ .ُكيَم 9 ْكْن ٍع مُ ِسفَمَ ٍ يَر ْسنْن، ِ مَ بَر مِِش بِرِن قَمَ ّن ٍع َش َ دَُشح كٌلٌندٍ، عَْل يَننِّس نُن ِس يَنبّرّ َش
ٍق نُ كٌلٌنِش ِك .نَّش

10 ْكْن ِع تَن، ِع َ بَر ٱ َ م شَرَنِي كٌلٌن، ٱ ّحرّ ِك، ٱ َحنٍِف، ٱ َ م دَنشَنِيَ، ٱ َ م دِّح، ٱ َ م َشنُنتٍيَ، ٱ َ م تُننَبِّش، 11 ٱ َ م َحشَنَكّت، عَ نُن ٱ َ م .تْورّ
تْورّ ْموِل مُندُن نَ، ٱ ُ م نَشَن ْسْت عَنتِيِْك، عٌِكنِيٌن، نُن لِِستِرٍ؟ َحشَنَكّت مُندُن مُ ٱ لِِش نَا؟ مَرِِف َ بَر ٱ نَِكِس نَ بِرِن .كُي 12 نْندِ نَ عَ رَ عَ
مِِش نَشَن بِرِن مَ وَ بِرٍَق عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش سّرِّي قْْش رَ، عَ نَ َكنِي تْورّ َ ْستْم .ّن 13 ْكْن مِِش حَاشٍِي نُن قِلَنَكقُيٍي َش ٍق ٌكبٍِي
ُشن نَن تُن َ لُم مََس رَ، ٍع َق بٌوٍرٍي مَدَُش، ٍع ٍع يّّت .مَدَُش

14 ِع َش ِع شِرِ سّرِّي رَ ِع نَشَن شَرَنِش، ِع دَنشَنِيَِش نَشَن .مَ ِع عَ كٌلٌن ِع نَ ْستِْش نَشَن .نَ 15 َكِب ِع مّدِ دِ تّمُي، ِع َابُي كِت ّسنِيّنشٍِي
كٌلٌن، نَشٍٍي َ ْنم لْننِ قِدٍ ِع .مَ نَ لْننِ مَ قِندِ ِكِس نَن نَ مِشٍِي ّب، نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس .مَ 16 َابُي كِت ّسنِيّنِش بِرِن قَتَنِش
عََل نَن .نَ عَ قَن شَرَنِي رَ، عَ قَن يَاِب رَ، عَ قَن مَتِنِشنٍس رَ، عَ قَن تِنِشنِي مٍَسنٍق رَ، 17 عَلٌَك عََل َش مِِش َش ْن وَِل قَنِي بِرِن .نَبَدٍ

4
َكوَندِ تٍِق

1 ٱ َ بَر ِع يَمَرِ عََل َي شْرِ، ٱ َ بَر ِع يَمَرِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َي شْرِ، نَشَن قَمَ مِِش ِححٍّي نُن مِِش قَشَشٍِي مَِكيتِدٍ، نَشَن قَمَ عَ َش مَنّفَي
نِينِ مِنِدٍ، رَ 2 ِع َش عََل َش مٍَسنِي َكوَندِ، ِع َش وَكِِل تّمُي بِرِن، ِع َش مِشٍِي مَتِنِشن، ِع َش مِشٍِي َش يُنُبٍِي مٍَسن ٍع ّب، ِع َش ٍع ِمَنِيَ، رَل ِع
َش ٍع .شَرَن ِع َش نَ بِرِن نََب دِّح .كُي 3 وََشِت نَ قٍَق مِشٍِي مُ َ تِنم شَرَنِي تِنِشنِش رَ تّمُي .نَّش ٍع َ ْمْش كَر وُيَِش َ قٍنم ّن، نَشٍٍي مٍَسنِي ْموِل ندٍ
َ ِتم نَشَن نَقَن ٍع تُِل .مَ 4 ٍع َ فبِلٍنم ّن نْندِ قْْش رَ، ٍع َق ٍع تُِل مَِت ِكينٍِي .رَ 5 ْكْن ِع تَن، ِع َش ِع يّّت مَتَشَِس ٍق بِرِن كُي، ِع َش ِع تُننَبِّش
تْورّ كُي، ِع َش عََل َش ِشبَارُ قَنِي رَيٍنٍسن، ِع َش ِع َش وَِل .رََكمَِل

6 ٱ تَن َحن َ بَر قِندِ سّرّّش رَ عََل .ّب عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش تَا َ .مَسَر 7 ٱ َ بَر ٱ َ م فٍرٍ قَنِي ٌس، ٱ َ بَر ٱ َ م ّحرّ رَْحن، ٱ َ بَر ُل َ دَنشَنِي .كُي 8 ُشننَكٍِل
سَرٍ رَفَتَِش ٱ ّب، نَشَن قِندِِش تِنِشنِي رَ مَرِِف ِكيتَِس تِنِشنِش نَشَن قِمَ ٱ َ م نَ .لْشْي ٱ كٍرٍن َش مُ عَ رَ، عَ نَ قِمَ مِِش بِرِن نَن مَ، عَ قٍَق رَقَن
نَشٍٍي .مَ

9 ِع َش َكَت قٍَق رَ ٱ ٍ يِر مَقُرٍن مَقُرٍن، 10 ِ مَ بَر مَِس دٍ َ بَر ٱ نَّبحِن َ دُِنح ٍق َش ٍق رَ، عَ ِسَف .تّسَلٌنِِك ٍ ٍسن كِر َ بَر ِسَف فَلَِت، تٌِت َ بَر ِسَف
َ .دَلَمَتِي 11 لُِك فبَنسَن نَن نَ ٱ ّسيِت .مَ ِع َش َق مَرَِك رَ، ِ مَ بَر عَ َ ْنم ٱ مَلِدٍ ٱ َ م وَِل كُي عَ قَنِي .رَ 12 ٱ َ بَر تِكٍِك شّي .عٍّقّس 13 ِع ّن قَمَ، ِع
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َش َق نَ ِشنبٍِل َ دٌنم رَ، ٱ نَشَن لُِش ٌيَِس، تِر كَرٌَث ْشنِي، عَ نُن ٱ َ م .بُكٍِي نَ ّسبِّل نَشٍٍي تِِش ُ ٍس شُر كِرِ مَ، ٍع تِدٍ فٌب دَنِف بِرِن نَ، ِع َش َق
ٍع قَن .نَ 14 عَلٍسَندٍِر َشبُي َ بَر ٍق حَاِش فبٍفٍب رََب ٱ .نَ مَرِِف قَمَ عَ سَرٍ رَفبِلٍندٍ عَ .مَ 15 ِع َش ِع يّّت رَتَنَف عَ مَ، ِ مَ بَر عَ مُُش َش َكوَندِ
مَتَندِ ّن عَ حَاِش .رَ

16 ٱ ٌت ٱ يّّت ُشنمَقََل ِكيِت بَنِش كُي عَ ِسنٍف، ٱ َ مَلِم ٌي مُ نُ .نَ بِرِن ٱ نَبٌٌل .ّن عََل َش دِّح ٍع مَ ٍع ٍق نَشَن .نَبَِش 17 عََل نَن ٱ مَلِِش،
عَ ّسنّب ٌس ٱ ِي رَ، عَلٌَك ٱ َش َكوَندِ ِت عَ قَنِي رَ ِس بِرِن .ّب عََل نََش ٱ نَتَنَف يّّت مَفَاُشِش .مَ 18 مَرِِف مَن قَمَ ٱ نَتَنفَدٍ مِشٍِي َش وَِل
ٌكِب بِرِن مَ، عَ َق ٱ نَِكِس، ٱ َش ٌس عَ َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ يَننَ .عَرِ مَتْشْي نَ عََل ّب .عَبَدَن

19 ِ ِسَل ثِر نُن عَكَِل ّشيُب ٱ ّب، عَ نُن ٌ عٌنٍِسقٌر َش .دٍنبَيَ 20 ِسٌت عٍرَ َ بَر ُل .كٌرِنِت ٱ َ بَر تِرٌقِمٌ ُل مِلٌٍت، ِ مَ بَر عَ مُ نُ َلَنِش .ي 21 ِع َش َكَت
قٍَق رَ ٍينُن ب ّحّم َش .ٌس ُبٌُل، عٍو ثُّدن، لِنٌِس، كٍلٌدَِي، نُن وٌن نفَشَكٍرٍنِي بِرِن َ بَر ِع .ّشيُب 22 مَرِِف َش َسبَِت ِع ّ ْبح ِع، عََل َش هِنّن وٌ بِرِن .نَ
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب تٌِت مَ
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش نَن نَ عََل َش َ ّشير ثُْل نَشَن ّسّب دَنشَنِيَتْي ندٍ مَ نَشَن نُ ِشِل .تٌِت فِرّكَِك نَن نُ عَ رَ نَشَن نُ َكقُِش ثُْل مَ عََل َش
وَِل .كُي

ثُْل ِي بَتَاّش ّسّب عَ مَ تّمُي نَّش، تٌِت نُ نَ .كِرِّت كِرِّت قِندِِش سُرِ نَن نَ نَشَن نَ مِدِتّرٍَن بَا .تَِف ثُْل نُن تٌِت نُ َ بَر ِسَف كِرِّت َكوَندِ
تِدٍ، ثُْل َق تٌِت ُل نَا عَ َش نَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي مَِل ٍع َش ّسنّب .ْسْت ثُْل ِي بَتَاّش ّسّب ّن تٌِت مَ عَ َش ِس مَرَ نُن َ ِمَنِي ل ِق عَ مَ عَلٌَك عَ قَن
َش كِرِّت دَنشَنِيَتْيٍي ِس، رَ عَ ٍع ِمَنِيَ، رَل عَ نْندِ مَّكنّن ٍع .ّب

ِي َابُي كِت ٍق فبٍفٍب َ مٍَسنم وٌن ّب َ دَنشَنِي نُن دَنشَنِيَتْي َحمَ َش ٍق .رَ عَ عَ َ مٍَسنم عَ وٌن ٍسٍس مُ َ ْنم ِكِسدٍ وٌن مَ وَِل قَنيٍِي َسابُي .رَ ِكِس
َ ْستْم عََل َش هِنّن نَن تُن َسابُي .رَ َش وٌن َ بَر دَنشَنِيَ، وٌن َ بَر ِكِس، وٌن ٍق بِرِن َ نَبَم ّن َق عَلٌَك وٌن ّحرّ ِك َش تِنِشن، وٌن َش وَِل قَنيٍِي .ُسُش

عََل َش ِي َابُي كِت َش مٍَسنِي َسبَِت رَ وٌن ّ ْبح .كُي عََل َش وٌن مَِل وٌن مَ َ دَنشَنِي َش تِلِن، وٌن مَ وَِل قَنيٍِي ُشن َش .مََس .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي

عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب تٌِت مَ
ّشيبُي

1 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ِك، عََل َش ٌكنِي نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش َ .ّشير ٱ نَ وَلٍِق عَلٌَك عََل َش َحمَ ُسفَندِِش َش دَنشَنِيَ، ٍع مَن َش
نْندِ كٌلٌن نَشَن ٍع مَ رَّحرّ عََل َش ٍق .كُي 2 ِي َ دَنشَنِي نُن ِي نْندِ عَ َ نِيَم ّن مِِش َش عَ َشِشِل ِت عََل َش ِكِس .رَ عََل، نَشَن َش لَايِدِ مُ َكنَمَ،
عَ تَن نَن ِي عَبَدَن ِكِس لَايِدِ وٌن ّب ٍينُن ب َ دُِنح َش .دَا 3 وََشِت ٌت َكمَِل، عَ نََش عَ َش ِشبَارُ قَنِي مَّكنّن َكوَندِ َسابُي رَ، نَشَن َ بَر تَُش ٱ نَ
عََل وٌن نَِكسِمَ َش يَامَرِ .مَ

4 ٱ َ بَر ِع تَن تٌِت ّشيُب، نَشَن َ بَر قِندِ ٱ َ م دِ يَِت يَِت رَ وٌن مَ َ دَنشَنِي .كُي بََب عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس، وٌن نَِكسِمَ َش هِنّن نُن
ْبحَّس ِق ِع .مَ

تٌِت َش وَِل كِرِّت دَنشَنِيَتْي حَمٍَي تَِف
5 ٱ َ بَر ِع ُل كِرِّت عَلٌَك ِع َش قٍٍي يَءِلَن نَشٍٍي يَءِلَن دَاِش لُِش نَ، ِع َش مِشٍِي ُسفَندِ تَاٍي بِرِن كُي، ٍع َش قِندِ نَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي َش ُكنتِفٍِي

.رَ عَْل ٱ ِع يَمَرِ ِك نَّش، 6 دَنشَنِيَتْي َحمَ ُكنتِِف َ لَنم ّن عَ َش قِندِ تِنِشنتْي رَ ِشِل قَنِي نَ نَشَن ُشن، فِّن كٍرٍن َكنِي، نَشَن َش دٍِي دَنشَنِيَِش،
مِشٍِي مُ نَشٍٍي كٌلٌن كَلَبَنٍت شُرُتَرٍٍي .رَ 7 ٌق ِي ُشنمَتٍِي َش قِندِ شّّم تِنِشنشٍِي نَن نَ ِ مَ بَر عََل َش وَِل نَن تَشُِش ٍع .رَ ٍع نََش قِندِ مِشٍِي رَ نَشٍٍي ٍع
يّّت عِفبٌمَ، نَشٍٍي ّ ْبح َ ٍتم مَقُرٍن، نَشٍٍي ِسيسِمَ، نَشٍٍي مَوٌلٍن، نَشٍٍي بِرَِش فٍينِ تِنِشنتَرٍ قْْش .رَ 8 ٌق ٍع َش قِندِ ّشمٍّي رَ نَشٍٍي قََت ّ ْشح ّسنّدٍ، رَ ٍق قَنِي رَقَن
نَشٍٍي مَ، نَشٍٍي ٍع يّّت َ َشنِنم َشِشلِمََي رَ، نَشٍٍي تِنِشن، نَشٍٍي ّسنِيّن، نَشٍٍي نِْش ٍع يّّت .رَ 9 ٌق نْندِ مٍَسنِي َش ُل ٍع ِي رَ عَْل ٍع شَرَنِش عَ رَ ِك .نَّش
نَ نَن عَ َ تٌم ٍع قَن َ ْنم َكوَندِ تِدٍ عَ نْندِ ِك مَ، ٍع مَن ْن نَ نْندِ مَتَندٍِي .رَ

10 نَ مَتَندِِت ْموِل فبٍفٍب نَ نَ، عَ فبٍنفبٍنِي ُسننَ مِشٍِي َي .مَ ٍع دّ وَُي، مِِش يَنقٍَق رَقَن ٍع .مَ 11 ٌق وٌن َش ٍع دّ َلَن .ب ٍع َ بَر دٍنبَيَ ندٍٍي
َكَن، ِ مَ بَر ٍع نَ ٍع شَرَنٍق قٍٍي نَن نَ نَشٍٍي مُ .دََش ٍع نَ بِرِن َ نَبَم ٍع يّّت َش فٍينِ تِنِشنتَرٍَي نَن مَ ٍق .رَ 12 ٍع َش ّ نَمِْحنم ندٍ نَن يَِت عَ قََل، كِّرِتكٍَي»
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وٍُل نُن ٍع قُرِ نَن تُن .كٌلٌن ٍع تُننَْشْن، ٍع مَن حَاُش عَْل «.بِْشمٍَس 13 نْندِ نَن يَِت نَ عَ .رَ ٱ نَ عَ قَلٍَق نَ نَن مَ، ِع َش يّن ْو ٍع مَ عَ شْرْشْي رَ
عَلٌَك ٍع َش َ دَنشَنِي عَ قِيّش رَ، 14 ٍع َش َب يُوِِق َش كٍُي تَالٍِي .دَنشُنٍق ٍع َش َب مِشٍِي َش يَامَرٍِي دَنشُنٍق نَشٍٍي َ بَر مّي نْندِ .رَ 15 ٍس بِرِن
ّسنِيّن ّسنِيّنتْيٍي ّب، ْكْن ٍسٍس مُ ّسنِيّن ّسنِيّنتَرٍٍي نُن دَنشَنِيَتَرٍٍي تَن .ّب ٍع َشِشِل نُن ٍع ٌسندٌنِي بِرِن َ بَر .مَنْْش 16 ٍع عََل كٌلٌنٍق َ قَلَم ٍع دّ رَ،
ْكْن ٍع َش وَِل عَ َ مٍَسنم عَ ٍع مُ عَ كٌلٌن ٌ !قٍو ٍع َش قٍٍق مُ .قَن سّرِّي مَتَندٍِي نَن ٍع رَ، نَشٍٍي مُ َ ْنم وَِل قَنِي ٌي َبَدٍ .ر

2
دَنشَنِيَتْيٍي شَرَنٍق نْندِ رَ نَشَن ّحرّ ِك َ مٍَسنم ٍع ّب

1 ْكْن ِع تَن َش نُ دَنشَنِيَتْيٍي شَرَن نْندِ مٍَسنِي نَن .نَ
2 ِع َش عَ مٍَسن ّشمْشٍِي ّب ٍع َش تَشَِس، ٍع َش ّحرّ عَ بِنيَمِِش ِك مَ، ٍع َش ٍع يّّت َشنِن َشِشلِمََي رَ، ٍع َش َ بِر نْندِ نَن قْْش رَ ٍع َش َ دَنشَنِي

كُي، َ َشنُنتٍي كُي، عَ نُن تُننَبّشِيَ .كُي
3 نَ كُي، ِع مَن َش عَ مٍَسن فِّن ْمشٍِي ّب، ٍع َش ّحرّ ّسنِيّنِي كُي، ٍع نََش قِندِ مِِش مَقَلٍّي رَ، ٍع نََش .ِسيِس ٍع َش نُ ِس مَرَ قَنِي ِق

4 ُسنفبُتُنيٍِي مَ عَلٌَك ٍع َش ٍع َش ْمرٍِي نُن ٍع َش دٍِي .َشُن 5 ٍع مَن َش ٍع ِس رَ ٍع َش ٍع يّّت َشنِن َشِشلِمََي رَ، ٍع َش ّسنِيّن، ٍع َش بَنِش
وَلٍِي ُسُش، ٍع يٍُف َش قَن، ٍع َش ٍع يّّت ٌ مَفٌر ٍع َش ْمرٍِي ّب، عَلٌَك عََل َش مٍَسنِي نََش .بُّش

6 ِع مَن َش ّسّفتَلٍَي قَن نَِس ٍع َش ٍع يّّت َشنِن َشِشلِمََي رَ 7 ٍق بِرِن .كُي ِع تَن يّّت َش قِندِ مِسَاِل رَ ٍع ّب ِع َش وَِل قَنيٍِي َسابُي .رَ ِع
َش َكوَندِ َش قِندِ نْندِ نُن ْسوّب .رَ 8 ِع َش مٍَسنِي َش تِنِشن، عَلٌَك ِع مٍَي مَتَندِ َش يَاِف، ِ مَ بَر ٍع مُ قٍٍق ٌكِب كٌلٌن ٍع نَشَن َ قَلَم وٌن مَ ٍق .رَ

9 ِع َش عَ مٍَسن ٌكنيٍِي ّب، ٍع َش ٍع يّّت ٌ مَفٌر ٍع مَرِفٍِي ّب ٍق بِرِن .كُي ٍع َش ٍع رَحّلِّشن، ٍع نََش ٍع مَتَندِ، 10 ٍع نََش ٍسٍس ُمحَ، ٍع َش
عَ مٍَسن عَ ٍع مَرِفٍِي َ ْنم لَدٍ ٍع َ ر ِك .قَنِي نَ ٌكنِي ْموِل بِنّي قِمَ ّن وٌن نَِكسِمَ عََل َش مٍَسنِي مَ ٍق بِرِن .كُي

11 عَ َ لَنم وٌن َش ّحرّ ِي ْموِل رَ ِ مَ بَر عََل َش هِنّن َ بَر مَّكنّن، نَشَن َ ْنم قِندِدٍ ِكِس رَ مِِش بِرِن .ّب 12 عَ َش هِنّن وٌن َ شَرَنم عَلٌَك وٌن َش
فبِلٍن تِنِشنتَرٍَي نُن َ دُِنح قٍٍي قْْش رَ، وٌن َش وٌن يّّت َشنِن َشِشلِمََي رَ، وٌن َش وٌن مَ دُِنحّءِفِرِ رَّحرّ تِنِشنِي نُن عََل يَرَفَاشُي .كُي 13 وٌن ٌت نَ ِي
َ دُِنح مَ، وٌن نَ ٍق قَنِي نَن مَمٍّق وٌن َشِشِل تِِش نَشَن .نَ وٌن نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش نْرّ نَن مَمٍّق، وٌن نَِكسِمَ مَرِِف .عََل 14 عَ تَن
نَن عَ يّّت ِق وٌن ّب، عَلٌَك عَ َش وٌن َ ُشنسَر وٌن مَ يُنُبٍِي َش ٍق رَ، عَ َش َحمَ ندٍ ّسنِيّن رَ ٍع َش قِندِ عَ يّّت فٍب رَ، نَشٍٍي ّسنّب ٌسِش وَِل
قَنيٍِي َبٍَق ر .مَ

15 ِع َش مِشٍِي َكوَندِ ِي قٍٍي .رَ ِع َش مِشٍِي َ ِمَنِي .رَل ِع َش ٍع .ِس رَ ِع َش نْندِ مَّكنّن ٍع ّب ِع ّسنّب بِرِن .نَ مِِش ٌي نََش ٌي ِع .مَ

3
عِسَيَنَك ّحرّ ِك

1 ِع َش ٍع رَُت، ٍع َش ٍع يّّت ٌ مَفٌر مَنّفٍي نُن مَنفَسَنِي ّب، ٍع َش ٍع َش يَامَرٍِي .ُسُش ٍع َش فبََت وَِل قَنِي ْموِل بِرِن نَبٍَق رَ، 2 ٍع نََش
مِِش ٌي مَقََل، ٍع نََش فٍرٍ ٌس، ٍع َش مَرَقَنِي نُن ّ ْبح قَنِي مٍَسن بِرِن .ّب

3 عَ ِسنٍف وٌن قَن نُ َ دَُشح نَن َ .نَبَم ِ يَامَر مٍَي مَتَندِ نَن نُ وٌن .نَ وٌن نُ َ بَر لْي َ كِر .ْشن وٌن نُ َ بَر َ بِر وٌن يّّت وَْشنٍق قْْش رَ عَ نُن َ دُِنح ٍق ْموِل
بِرِن قْْش رَ، هَن نَ نُ َ بَر وٌن قِندِ ٌكنيٍِي .رَ وٌن نُ وٌن مَ َ دُِنح َ َشنِنم حَاُشحَ، تْوّن، فبّّسنْشننَنتٍيَ، نُن َ مَرَحَاُشح نَن .كُي وٌن قَن مُ نُ رَقَن مِشٍِي .مَ

4 ْكْن وٌن نَِكسِمَ عََل ٌت عَ َش ّ ْبح قَنِي نُن عَ َش َ َشنُنتٍي مَّكنّن، عَ نََش ِكِس ِق وٌن .مَ 5 عَ مُ وٌن نَِكِسِش وٌن مَ وَِل قَنيٍِي َش ٍق َش
مَ، عَ وٌن نَِكِسِش عَ َش ِكنِِكِن نَن مَ، وٌن ُشنشٍَق ٍي ْشورَ عَ نُن عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ نَ َ بَر عَ َ نِي وٌن َش ِ بَر عَ نّيّن رَ، وٌن مَ دُِنحّءِفِرِ
بِرِن َش َ .مَسَر 6 عََل َ بَر وٌن !ِك عَ َ بَر عَ َشِشِل ّسنِيّنِش ٌ رَفٌر وٌن مَ وٌن نَِكسِمَ عَِس َسابُي .رَ
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7 نَ كُي، وٌن مَ يُنُبٍِي ٌت َ بَر َشقَرِ عَ َش هِنّن َسابُي رَ، وٌن َ بَر ْن قِندِدٍ ّكتٌنٌفي رَ، وٌن َ بَر وٌن َشِشِل ِت عَبَدَن ِكِس .رَ 8 نْندِ مٍَسنِش نَن نَ

.ِك عَ ْشِل ٱ َ م ِع َش نَ قٍٍي مٍَسن عَ قَنِي رَ، عَلٌَك نَشٍٍي َ بَر َ دَنشَنِي عََل مَ، ٍع َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك ٍع َش َ بِر ٍق قَنِي رََب قْْش .رَ نَ قٍٍي قِندِِش
ٍق هَفِّف قَنيٍِي نَن نَ مِِش بِرِن .ّب

9 ْكْن ِع نََش ِع فٍب ٌس رَ مِشٍِي َش يّن ْو قُقَُق َي .مَ ٍع نَشَن َ قَلَم بٍنبٍَي َش ٍق رَ، ٍع َش فبّّسنْشننّيَ، ٍع َش فٍرٍ يّنِي ْو عََل َش سّرِّي َش ٍق
رَ، ٍع ٍسٍس تِدٍ ُ م .نَ 10 نَشَن ٌي مِشٍِي تَِف عِسٌمَ، ِع َش عَ ِس رَ كٍرٍن، ِع َش عَ ِس رَ .قِرِن َش نَ بِرِن كُي عَ مُ ِع شُي مّ، ِع َش عَ رَبٌٌل،
11 ِ مَ بَر ِع عَ كٌلٌن عَ نَ مِِش ْموِل مُ .قَن عَ َ بَر عَ يّّت دَنَك عَ َش تِنِشنتَرٍَي .رَ

مٍَسنِي ْدنشْي
12 ٱ نَ َ عَرٍِتم َش نَ مُ تِكٍِك شّي ِع مَ، ِع َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك ِع َش ٱ ِل نِكٌثٌِل، ِ مَ بَر ٱ َ بَر عَ َحنٍِف ٱ َش ّحّم رَدَنِف .نَا 13 ٍق بِرِن نََب

عَلٌَك ِع َش سّرِّي َ ْمْش كَر ٍسنَِس نُن عَثٌلٌِس مَِل ٍع َش ِيَاِس ب .كُي ٍع مَِل، ٍع هَِي نَ ٍس نَشَن بِرِن مَ، ٍع َش عَ .ْسْت 14 عَ َ لَنم دَنشَنِيَتْي نَشٍٍي
نَ وٌن مَ ْكنِت مَ، ٍع َش ٍع مَتِنَكن تُننَبِّش َ ر وَِل قَنيٍِي مَ، عَلٌَك ٍع َش مِشٍِي هَِي شْرْْشيٍي قَن، ٍع نََش َق ُل نَ ِك .قُقَُق

15 نَشٍٍي نَ ٱ ّق مَ ٍب، ٍع بِرِن ِع .ّشيُب ِع َش وٌن َشنُنتٍنيٍِي دَنشَنِيَتْيٍي بِرِن ّشيُب مُُش .ّب

عََل َش هِنّن وٌ بِرِن .نَ
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب قِلٍمٌن مَ
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش نَن نَ عََل َش َ ّشير ثُْل نَشَن ّسّب دَنشَنِيَتْي ندٍ مَ نَشَن نُ ِشِل .قِلٍمٌن ْكلِْسَك نَن نُ عَ رَ، نَشَن نُ َ بَر َ دَنشَنِي ثُْل َسابُي
رَ وََشِت .دَنفِِش

عَ ِي بَتَاّش ّسّب قِلٍمٌن مَ تّمُي نَّش، ثُْل نُ َ بَر َس فٍيِل عََل َش مٍَسنِي َكوَندٍِق .مَ عَ َش َ فٍيلِمَنِي كُي، عَ نََش ِي بَتَاّش ّسّب قِلٍمٌن مَ عَ َش
ٌكنِي عٌنٍسِمٌ َش ٍق .رَ عٌنٍسِمٌ نُ َ بَر عَ ِف عَ مَرِِف قِلٍمٌن مَ، ْكْن نَ كُي، عََل نََش عَ رَفِرِ عٌنٍسِمٌ نُن ثُْل َش نَرَلَن، عٌنٍسِمٌ َش َ دَنشَنِي ثُْل َسابُي
.رَ عٌنٍسِمٌ َش ٍق بِرِن ٌت َ بَر َ مَسَر ْسنْن، عَ نََش تِن عَ َش فبِلٍن عَ مَرِِف قِلٍمٌن .ْشنِي ْكْن نَ وََشِت سّرِّي ِك مَ، قِلٍمٌن نُ َ ْنم عٌنٍسِمٌ قَشَدٍ عَ َش
َ يَنقَنتٍي َش ٍق .رَ نَ كُي، ثُْل نََش ِي بَتَاّش ّسّب، عٌنٍسِمٌ َش فبِلٍن عَ رَ قِلٍمٌن ْشن مَ، عَلٌَك عَ َش عَ رَكٌلٌن عٌنٍسِمٌ َ بَر َ مَسَر ِك .نَّش عَ نََش عَ
مٍَسن قِلٍمٌن ّب، عَ عٌنٍسِمٌ ٌت َ بَر َ دَنشَنِي عَِس مَ عَْل عَ تَن قِلٍمٌن قَن دَنشَنِيَِش ِك نَّش، عَ ٍع بِرِن َ بَر قِندِ نفَشَكٍرٍنِيٍي .رَ

ِي َابُي كِت عَ َ مٍَسنم وٌن ّب، عَ نفَشَكٍرٍنيَ نَشَن َ كٍلِم َ دَنشَنِي مَ، عَ ّسنّب فٌب ِك .قَنِي َش وٌن َ بَر دَنشَنِيَ، عَ َق ِل وٌن مُ وٌن بٌوٍر دَنشَنِيَتْي كٌلٌن
وٌن نفَشَكٍرٍنِي رَ، وٌن مُ فِّش ٌسدٍ ٍق قَنِي بِرِن كُي نَشَن نَ وٌن ِي رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ

عََل َش وٌن مَِل وٌن مَ َ دَنشَنِي َش تِلِن، وٌن مَ نفَشَكٍرٍنيَ ُشن َش .مََس .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي

عَننَِب ثُْل نَشَن ّسّب قِلٍمٌن مَ

ثُْل َش بَتَاّش قِلٍمٌن مَ عٌنٍسِمٌ َش ٍق رَ
1 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ِك، نَشَن َ بَر قِندِ فٍيلِمَِن رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش .ّب مُُش نُن وٌن نفَشَكٍرٍنِي تِمٌٍت نَن ِي بَتَاّش ّسبٍّق، َكتَرَِب قِلٍمٌن مَ

مُُش َشنُنتٍنِي نُن مُُش وَلِبٌوٍر، 2 عَ نُن َ عَثِي مُُش مَافِّن، عَ نُن عَرِِكٍث مُُش ٌس فٍرٍ بٌوٍر عََل َش فٍرٍ َش ٍق رَ، عَ نُن دَنشَنِيَتْي َحمَ نَشَن ٍع َ مَلَنم
ِع تَن قِلٍمٌن .ْشنِي 3 وٌن بََب عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش، وٌن مَرِِف عَِس َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ .مَ

4 تّمُي بِرِن، ٱ ّن ٱ مَرِِف عََل مَ مَشَندِ ِع ّب، ٱ عَ َ تَنتُم ّن ِع َش ٍق رَ، 5 ِ مَ بَر ٱ َ بَر عَ مّ ِع دَنشَنِيَِش مَرِِف عَِس مَ ِك نَّش، ِع مَن ّسنِيّنتْيٍي
بِرِن َشنُِش ِك .نَّش 6 ٱ عََل مَشَندٍِق ِع ّب عَلٌَك نفَشَكٍرٍنيَ نَشَن َ كٍلِم ِع َش َ دَنشَنِي مَ، عَ َش عَ َ نِي ِع َش قَهَامُي َش فٌب، ِع َش ْن ٍق قَنِي بِرِن
كٌلٌندٍ نَشَن نَ وٌن ِي رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َسابُي .رَ 7 ٱ نفَشَكٍرٍنِي قِلٍمٌن، ِع َش َ َشنُنتٍي َ بَر ٱ َ نَّسيو ِك قَنِي، عَ مَن َ بَر َ ِمَنِي ل ِق ٱ مَ، ِ مَ بَر ّسنِيّنتْيٍي
ّ ْبح قَن َ بَر َ ّسيو ِع َسابُي .رَ

8 نَ كُي، هَِل ٱ ٌَت ْنم ِع يَمَرِدٍ عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل رَ، ِع َش ٍق رََب ِع َ لَنم ِع َش نَشَن نََب، ٱ ُ م َنَ .رَبَم 9 ٱ ِع مَ مَيَندِ وٌن مَ َ َشنُنتٍي
نَن مَ ٍق .رَ ٱ تَن ثُْل نَن يّنٍق ْو ِع ّب ِي ِك، ّشمِْش نَشَن نَ فٍيِل عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٍق .رَ 10 ٱ ِع مَيَندٍِق ٱ َ م دِ عٌنٍسِمٌ نَن مَ ٍق
رَ، ٱ َ بَر قِندِ نَشَن بََب رَ ٱ َ م َ فٍيلِمَنِي .كُي 11 ِسنٍف، عَ تِدٍ ٌي مُ نُ نَ ِع ّب، ْكْن يَْكِس، عَ تِدٍ َ بَر فٌب ِع ّب ِك قَنِي، عَْل عَ فبٌِش ٱ قَن ّب ِك
.نَّش 12 هَِل عَ ٌت رَقَن ٱ َ م عَْل ٱ َي قِرِنِي، ٱ نَ عَ رَفبِلٍنٍق ِع .مَ 13 ٱ َ بَر وَ عَ ْشن عَ َش ُل ٱ ِي رَ، عَلٌَك عَ َش ٱ مَِل ِع تَن ْحشْي رَ ٱ َ م
َ فٍيلِمَنِي كُي، ٱ َ بَر نَشَن ْسْت عََل َش ِشبَارُ قَنِي َش ٍق .رَ 14 ْكْن ٱ ُ م وَِش قٍٍق رَبٍَق ٱ ُ م ِع .مَشْرِن نَ كُي، ِع َش ٍق قَنِي رََب َ كٍلِم ّن ِع َحنٍِف
نَن مَ، ٍينُن ب ٱ تَن َش ِع .يَمَرِ 15 تّمُندٍ، عٌنٍسِمٌ َ بَر َب ِع ِي رَ وََشِت ندٍ بُن مَ، عَلٌَك عَ مَن َش فبِلٍن ِع مَ .عَبَدَن 16 ِع تَن ّب يَْكِس، عَ تِدٍ َ بَر
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دَنِف ٌكنِي .رَ عَ َ بَر قِندِ ِع نفَشَكٍرٍنِي يّّت يَِت .رَ ٱ تَن َ بَر عَ َشُن ِك قَنِي، ْكْن عَ لَن ِع تَن نَن َش عَ َشُن دَنِف ٱ نَ عَ َش مِِشَح نُن عَ َش
َ دَنشَنِي َش ٍق .رَ

17 نَ كُي، َش ِع ٱ كٌلٌنِش ِع نفَشَكٍرٍنِي رَ، ِع َش عَ قَن نَّسّن عَْل ٱ تَن يّّت نَن قَِش ِع .مَ 18 َش عَ قٍٍق حَاِش نِيَِش ِع رَ، َش ِع َش دٌِن
ٌي عَ مَ، نَ ٌكٍت بِرِن َش قِندِ ٱ تَن فٍب .رَ 19 ٱ تَن ثُْل نَن ِي ّسبٍّق ٱ يّّت بّلّّش رَ، ِع َش عَ كٌلٌن ٱ عَ بِرِن َ نَفبِلٍنم ّن ِع .مَ ْكْن هَِل ٱ ُ م ِع
رَُت، ِع دَنشَنِيَِش ٱ تَن نَن َسابُي .رَ 20 ٱ نفَشَكٍرٍنِي، ِع قَن َش ِي ٍق رََب ٱ ّب عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق .رَ ِع قَن َش ٱ ّ ْبح َ ّسيوَ، ر
مَرِِف َش ٍق .رَ 21 ٱ ٌت ِي ّسبٍّق، ٱ عَ كٌلٌن ِع مُ مَ تٌندِ ٱ وَْشنٍق َبَدٍ، ر ِع َحن ندٍ سَمَ ّن عَ .ُشن

22 ٍق كٍرٍن لُِش؛ ِع َش نُ ٱ يِفِيَدٍ يَءِلَن، ِ مَ بَر ٱ لَِش عَ رَ، ٱ قَمَ ّن فبِلٍندٍ وٌ ٍ يِر وٌ َش عََل مَشَندِ َسابُي .رَ
23 َ ِس عٍثَقِر ِع ّشيُب، مُُش نُن نَشَن َ بَر قِندِ فٍيلِمَِن رَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش ٍق .رَ 24 ٱ وَلِبٌوٍرٍي مَرَِك، ِستَرَِك، عَرِ مَِس، دٍ نُن لُِك،

ٍع قَن ِع .ّشيُب 25 مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، َش هِنّن وٌ بِرِن .نَ
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عََل َش مٍَسنِي
ُ عٍبُر بْنسْي ّب

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
َكِب َ دُِنح َس دَا، عَلَتََل نَ عَ َش سّرِّي مٍَسنٍق مَدٍِي عَدَ .ّب ّ نَمِْحنم ُشنفبٍٍي نََش عََل شُي مّ، ٍع َق نَ دّنتّّف َس مِشٍِي .ّب عِبُرَهِمَ، عِِسيََف،

يَشَُب، يُسُُق، مُنَس، يٌسُوٍ، دَوُدَ، ُسلٍمَِن، عٍسَِي، نُن َ ِس، عٍِسدِر نٍٍي بِرِن قِندِِش مِِش بِنٍيٍي نَن نَ عََل نَشٍٍي رَوَلِِش عَلٌَك عَ َش سّرِّي َش كٌلٌن،
عَ َش ّسّب َابُي كِت .كُي عَ ْدنشْي رَ عََل نََش عَ َش مٍَسنِي ندٍ ٌس عَننَِب عَِس ِي رَ، نَشَن قِندِِش عَ َش مِِش ُسفَندِِش رَ َ دُِنح بِرِن .ّب

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

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

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

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

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

عََل َش مٍَسنِي
ُ عٍبُر بْنسْي ّب

عََل َش َ ّشير
1 تّمُي دَنفِِش عََل نََش مٍَسنِي ِت وٌن بٍنبٍَي ّب نَمِْحنمٍّي َسابُي .رَ عَ نَ رََب ّن َسنمََي وُيَِش، عَ نَ رََب ّن ِك وُيَِش .رَ 2 ْكْن يَْكِس، نَشَن

قِندِِش وََشِت ْدنشْي رَ، عََل عَ َش مٍَسنِي ِت وٌن ّب عَ َش دِ َسابُي .رَ عَ َ بَر عَ َش دِ قِندِ َ دُِنح كّ تٌنفٌمَ رَ، عَ َ دُِنح دَا عَ َش دِ نَن َسابُي .رَ
3 ِي دِ قِندِِش عََل َش نْرّ تٌقَنِي نَن نَ، عَ قِندِِش عََل مِسَاِل يَِت نَن .نَ عَ َ دُِنح بُن َ ِتم عَ َش مٍَسنِي َ ّسنبّم نَن .نَ عَ ٌت ّف يُنُبٍِي َشقَرِدٍ، عَ نََش
عَ ٌ مَفٌر عََل نْرّ َكنِي يِرٍقَنِي مَ يَننَ ِ عَر .كُي

4 نَ كُي، عَ تِدٍ دَنِف ـٍكٍّي مَل رَ، عَ ِشِل قِسَمَنٍت نَن .ْسْت 5 عََل مُ عَ مٍَسنِش مَلٍّك ٌي ّب،
ٱ» َ م دِ نَن ِع رَ،
ٌت ٱ َ بَر قِندِ ِع بََب «.رَ

عَ مُ عَ مٍَسنِش مَلٍّك ٌي ّب،
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ٱ» تَن مَ قِندِ عَ بََب رَ،
عَ تَن مَ قِندِ ٱ َ م دِ «.رَ

6 عََل ٌت عَ َش دِ قِسَمَنٍت مِِن رَ دُِنحَ، عَ نََش عَ قََل،
َعَل» َش ـٍكٍّي مَل َش عَ «.بَُت

7 عَ عَ مٍَسنِش ـٍكٍّي مَل َش ٍق رَ،
َعَل» َش ـٍكٍّي مَل َ لُم ّن عَْل قٌٍي،
عَ َش وَلـِكٍّي َ لُم ّن عَْل «.ّت

8 ْكْن عَ عَ مٍَسنِش ّن عَ َش دِ َش ٍق رَ،
َعَل،» ِع َش مَنّف ِكبَنِي َ بُم ّن .عَبَدَن
تِنِشنِي نَن قِندِِش ِع َش مَنّفَي تْنشُمَ .رَ
9 تِنِشنِي نَن نَقَن ِع .مَ
َ حَاُشح مُ رَقَن ِع مَ قٍٍق .مَ
نَ نَن عَ تٌِش، مَرِِف، ِع مَرِِف عََل َ بَر ِع ُسفَندِ ّسيوّ .كُي
ِع قِندِِش قِسَمَنٍت نَن نَ دَنفٍِق ِع بٌوٍرٍي َ «.ر

10 عَ مَن عَ مٍَسنِش ّن،
َمِرِف،» ِع َ بَر َ دُِنح ِت عَ قّْل رَ،
ِع تَن نَن ٌكوٍر .دَاِش
11 ٌكوٍر نُن بِْش قَمَ َكنَدٍ،
ْكْن ِع تَن َ بُم ّن .عَبَدَن
ٍع مَ قٌرِ ّن عَْل .دُِف
12 ِع ٌكوٍر نُن بِْش مَ مَقِندِ ّن
عَْل َ دٌنم مَ مَقِندِ ِك .نَّش
ٍع قَمَ ّن مَسَرَدٍ عَْل ٌسٍس َ مَ مَسَر ِك .نَّش
ْكْن ِع تَن مُ َ مَ، مَسَر
ِع َش ٍق مُ َ ْحنم «.عَبَدَن

13 عََل مُ عَ مٍَسنِش مَلٍّك ٌي ّب،
ِع» َش ْدْش ٱ يِرٍقَنِي مَ،
هَن ٱ َش ّف ِع يَشُيٍي رَفٌرٌدٍ ِع َسنِي بُن «.مَ

14 ـٍكٍّي مَل تَن قِندِِش عََل َش وَلـِكٍّي نَن نَ، قٍَت مُ نَ نَشٍٍي ّب، عَ نَشٍٍي َ ّشيم ِكِس ّكتٌنٌفي .مَلِدٍ

2
عََل َش سّرّّش

1 وٌن َش وٌن ّحنِف َس نَ مٍَسنِي ْشن مَ عَ قَنِي رَ، وٌن نَشَن مِّش، عَلٌَك وٌن نََش َ كِر .ّبحِن 2 عََل َش مٍَسنِي ّسنّب نُ فٌب، عَ نُ َ بَر نَشَن
ٌس ـٍكٍّي مَل ِي .رَ َ مَدِ عَد نَشٍٍي نَ مَتَندِ، ٍع نََش سَرٍ شْرْشْي .ْسْت َش نٍٍي َس سَرٍ شْرْشْي ْسْت، 3 وٌن تَن ٌف؟ َش وٌن ِكِس ُشنفٍب رَبٌٌل، وٌن
مَ ٍق َق َ لُم دِ؟ وٌن مَرِِف يَِت نَن ِسنٍف عَ مٍَسنِش وٌن ّب، مِِش نَشٍٍي عَ شُي مِّش ٍع قَن َ بَر قِندِ نَ ٍسيدٍٍي .رَ 4 عََل َ بَر ٍع َش ٍسيدٍْحشْيَ قَرِ
عَِس تْنشُمٍَي رَ، ٍق مَفَاُششٍِي، كَابَنٌَك ْموِل بِرِن، نُن ُبحٍَي رَ َشِشِل ّسنِيّنِش نَشٍٍي قِِش ٍع مَ عَ .وَْشنِك
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5 عََل مُ مَنّفَي قِمَ ـٍكٍّي مَل مَ تَِن ٍع َش َ دُِنح يَمَرِ، مُُش َ دُِنح نَشَن َش ٍق قَلٍَق وٌ ّب ِي .ِك 6 ِي ٍسيدٍْحشْيَ ّسبِّش َابُي كِت كُي؛

ُمنٍس» لَنِش مَ عَدَ مَ،
ِع ٌت ِع َ َمحْشُنم عَ َش ٍق مَ؟
مُنٍس لَنِش مَ عَدَ َش دِ مَ،
ِع ٌت ِع ّحنِف سَمَ عَ َش ٍق ْشن مَ؟
7 ِع َ بَر عَ ٌ رَفٌر ـٍكٍّي مَل بُن مَ وََشِت دٌندٌرٌنِت .كُي
ِع َ بَر دَرِّي نُن بِنّي ِق عَ مَ،
8 ِع َ بَر ٍس بِرِن ُل عَ َسنِي بُن «.مَ

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

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

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

3
عَِس نُن عَننَِب مُنَس

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

7 نَ نَ عَ رَ، وٌ َش وٌ ّحنِف َس عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي ْشن .مَ عَ ّسبِّش،
َش» وٌ َ بَر عَ شُي مّ رَ ٌت،
8 وٌ نََش وٌ ٌكٍب ٌس رَ عَ رَ،
عَْل وٌ عَ رَبَِش ِك نَّش فبٍنفبٍرٍنِي .مَ
نَ تّمُي عَ نُ وٌ مَتٌٍق ّن،
ْكْن وٌ نََش عَ .مَتَندِ
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9 مّننِ وٌ بٍنبٍَي َ بَر َكَت ٍع َش ٱ .مٌَت
ٍع نََش ٱ َ م وَِل ٌت ّح تٌنٌف نَاِن بُن .مَ
10 نَ كُي، ٱ نََش ْشْن نَ وََشِت مِشٍِي .مَ
ٱ نََش عَ قََل، ٍع‹ ّ ْبح َ مَكُي ٱ نَ تّمُي بِرِن،
ٍع مُ ٱ َ م سّرِّي ›.كٌلٌن
11 نَ نَ عَ رَ ٱ نََش ٱ كَِل ْشّن كُي،
ٍع‹ مُ سٌمَ ٱ َ م مَلَبُي كُي ٌ «›!قٍو

12 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش مّينِ وٌ يّّت مَ عَ قَنِي رَ عَلٌَك وٌ ّ ْبح نََش ُل َ حَاُشح نُن دَنشَنِيَتَرٍَح كُي، وٌ َق فبِلٍن عََل قْْش رَ، عََل نَشَن نَ .نَ 13 لْْش
ٌي لْْش وٌ َش وٌ ٍ بٌر َ ِمَنِي .رَل وٌ َش فبِلٍن نَ مَ لْشْي بِرِن عَلٌَك يُنُِب نََش َق وٌ ْن، وٌ ّ ْبح َق َلَن ب عََل .مَبِرِ 14 َش وٌن َس وٌن َشِشِل َ ِتم عََل َش مِِش
ُسفَندِِش رَ عَْل وٌن عَ قْلِْش ِك نَّش، لَنِي َ بَر ُل وٌن نُن عَِس .تَِف 15 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي،
َش» وٌ َ بَر عَ شُي مّ رَ ٌت،
وٌ نََش وٌ ٌكٍب ٌس رَ عَ رَ،
عَْل وٌ عَ رَبَِش ِك نَّش وٌ ٌت عَ «.مَتَندِ

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

4
مَلَبُي دَنشَنِيَتْيٍي ّب

1 عََل َش لَايِدِ، عَ نَشَن تٌنٌف وٌن ّب ٌسٍق عَ َش مَلَبُدٍ، نَ مُ .َكنَِش وٌ َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك ٌسٍق نَ مَلَبُدٍ كُي عَ نََش َكَن وٌ .ّب 2 وٌن َ بَر
نَ ِشبَارُ قَنِي مّ عَْل بٌوٍرٍي عَ مِّش ِك نَّش، ْكْن عَ مُ ٍسٍس قَنِش ٍع مَ ٍع َش دَنشَنِيَتَرٍَح َش ٍق .رَ 3 ْكْن وٌن تَن نَشٍٍي َ بَر َل عَ رَ، وٌن قَمَ ّن
ٌسدٍ نَ مَلَبُدٍ .كُي عَ ّسبِّش نَ َش ٍق رَ،
ٱ» ٌت ْشْن ٍع مَ، ٱ نََش ٱ كَِل،
ٍع مُ سٌمَ ٱ َ م «.مَلَبُدٍ
ْكْن عََل َش وَِل َ بَر ْحن َكِب َ دُِنح قّْل، 4 ِ مَ بَر عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي نَ لْشْي ٌسلٌقٍرٍ ندٍ َش ٍق رَ،
لْْشي» ٌسلٌقٍرٍ ندٍ عََل َش وَِل نََش .َكمَِل عَ نََش عَ «.مَلَُب
5 عَ مَن ّسبِّش َابُي كِت كُي، ٍع» ُ م سٌمَ ٱ َ م «.مَلَبُدٍ

6 عََل نُ َ بَر عَ َحنٍِف مِِش ندٍٍي َش ٌس عَ َش مَلَبُدٍ كُي، ْكْن نَ مِِش ِسنٍف نَشٍٍي نَ ِشبَارُ مِّش، ٍع مُ ٌس ٍع َش دَنشَنِيَتَرٍَح َش ٍق .رَ
7 نَ نَن عَ تٌِش عََل َ بَر لْشْي فبّّت ُسفَندِ نَشَن قِندِِش ٌت .رَ نَ ٍق ِسنٍف ٌت َ بَر دَنِف عَ ْشننَكٍُي رَ، عََل مَن نََش عَ مٍَسن َ دَوُد َسابُي رَ،
َش» وٌ َ بَر عَ شُي مّ رَ ٌت،
وٌ نََش وٌ ٌكٍب ٌس رَ عَ «.رَ

8 َش عَ َس ِل يٌسُوٍ نُ َ بَر مَلَبُي ِق ٍع مَ نُ، عََل مَن مُ نُ لْشْي فبّّت َش ٍق َ قَلَم .نُ 9 هَن َي مَلَبُي لُِش عََل َش َحمَ ّب ٍع مُ نَشَن ْستِْش
.ِسندٍن 10 نَشَن سٌمَ عََل َش مَلَبُي كُي، عَ عَ َ مَلَبُم ّن عَ َش وَِل بِرِن مَ، عَْل عََل مَلَبُِش عَ َش وَِل كُي ِك .نَّش
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11 وٌن َش ٍق بِرِن نََب ٌسٍق رَ نَ مَلَبُي كُي، عَلٌَك مِِش ٌي نََش َ بِر تَنتَنِي كُي عَْل يِلـَكٍَي َ عِسِر عَ رَبَِش ِك .نَّش 12 عََل َش مٍَسنِي ّسنّب فٌب،

عَ َ وَلِم مِِش ّ ْبح .مَ عَ َشاّحن دَنفٍِق َسنتِّدفّمَ دّ قِرِنِي .رَ عَ سٌمَ وٌن ّ ْبح نُن وٌن ٌسندٌنِي نَن كُي، عَ ٌس وٌن ْسورَ نُن وٌن نَْدْشدٍٍي .ْشن عَ وٌن
ٌسندٌنِي وَْشنٍق نُن َمحْشُنِي بِرِن .مَِكيِت 13 نِمٍَس ٌي مُ َ ْنم عَ نْشُندٍ عََل .مَ عََل ٍق بِرِن َ تٌم ّن، ٍق بِرِن دّنتّّف قَمَ َسدٍ عَ تَن نَن .ّب

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

5
عَِس وٌن مَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف

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

4 مِِش مُ َ ْنم ِي بِنّي ْستْدٍ عَ يّّت رَ، ٌق عََل عَ ِشِل عَْل عَ هَرُنَ ِشِل ِك .نَّش 5 عََل َش مِِش ُسفَندِِش قَن مُ سّرّّشدُّب ُكنتِِف بِنّي ْسْت
عَ يّّت َش .رَ عََل نَن عَ قِِش عَ مَ، عَ قَلٍَق رَ،
ٌت» ِع َ بَر قِندِ ٱ َ م دِ .رَ
ٱ تَن قَن َ بَر قِندِ ِع بََب «.رَ

6 عَ مَن ّسبِّش َابُي كِت كُي،
ِع» َ بَر قِندِ سّرّّشدُّب رَ عَبَدَن،
ـٍِكٍسدٍِك مٍل «.ْموِل

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

11 ٍق فبٍفٍب نَ نَ كُي مُُش مَ وَ نَشَن مٍَسنٍق وٌ ّب، ْكْن نَ تَِف َبٍَق ر شْرْْش، ِ مَ بَر وٌ مُ سٌمَ قٍٍي كُي مَقُرٍنِي .رَ 12 عَ نُ َ لَنم وٌ َش قِندِ َ ْمْش كَر
رَ ِي وََشِت، ْكْن هَن يَْكِس وٌ هَِي نَ َ ْمْش كَر ندٍ مَ نَشَن وٌ َ شَرَنم عََل َش مٍَسنِي ِسنٍفٍي .رَ وٌ مُ قََت ٍق تِلِنِش قَهَامُدٍ ِسندٍن، عَْل دِيْرّ نَشَن مُ
قََت ُسٍب دٌندٍ، ٌق عَ َش ِشحّ مِن .ِسندٍن 13 مِِش نَشَن هَِي نَ عََل َش نَ مٍَسنِي ِسنٍفٍي مَ، عَ مُ فِّش تِنِشنِي كٌلٌندٍ، عَ مُ ْمِش عَ َش َ دَنشَنِي
.كُي عَ لُِش عَْل دِيْرّ نَشَن ّ ِشح فبَنسَن َ .مِنم 14 ْكْن مِِش نَشَن ْمِش عَ َش َ دَنشَنِي كُي، نَشَن َ بَر ّف تِنِشنِي نُن تِنِشنتَرٍَي تَِف رََب كٌلٌندٍ، عَ َ ْنم
ّن شَرَنِي تِلِنِش قَن .كٌلٌندٍ عَ تَن لُِش عَْل ّشمِْش نَشَن َ بَلٌم ُسٍب قَنِي .رَ

6
عََل َش سّرِّي تِلِنِش

1 نَ نَن عَ تٌِش وٌن َ لَنم وٌن َش ِسَف يَرٍ مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش شَرَنِي .كُي وٌن َش دَنِف نَ مٍَسنِي ِسنٍفٍي رَ، وٌن َش ٌس ٍق تِلِنشٍِي
.كُي نَ مٍَسنِي ِسنٍفٍي نَن َي؛ وَِل حَاِش ّبحِنٍق نَشَن مِِش َ َشنِنم يَهَننَمَ، 2 دَنشَنِيٍَق عََل مَ، ُشنشٍَق ٍي ْشورَ، بّلّّش َسٍق مِشٍِي مَ، كٍلٍِق قَّش مَ، نُن
عََل َش ِكيِت .ْدنشْي 3 َش عََل تِن، وٌن َش ِسَف يَرٍ مَ وٌن مَ شَرَنِي .كُي
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4 مِِش نَشَن َ بَر ّف عََل َش نَءِيَلَنِي تٌدٍ، نَشَن َ بَر عََل َش ِك نّمُننّمُن، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َ بَر ُل نَشَن ّب، 5 نَشَن َ بَر عَ كٌلٌن عَ عََل َش مٍَسنِي

قَن، نَشَن َ بَر عََل ّسنّب كٌلٌن نَشَن قَمَ رَوَلِدٍ وََشِت نَشَن َس قَمَ، 6 َش عَ َس ِل نَ مِِش ْموِل َ بَر َ دَنشَنِي ّبحِن، عَ مُ َ ْنم بِدٍ تُو .ْسنْن عَ لُِش عَْل
عَ مَن َ بَر عََل َش دِ مَبَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ، عَ َق عَ رَيَاِف َحمَ َي .شْرِ

7 بِْش نَشَن َ بَر تُّن ٍي ْسْت عَ قَنِي رَ، عَ َق َسنِس مِِن رَ عَ َكنِي ّب، عََل بَرَكَ ٌ مَ رَفٌر ّن عَ .مَ 8 ْكْن بِْش نَشَن تُنٍب نُن ٌحوٍف تُن نَمِنِمَ، نَ
بِْش مُ .قَن عَ فٍب مُ لُِش عَ َش دَنَك، عَ رَْحنِي عَ َق .فَن

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

13 عََل ٌت لَايِدِ تٌنٌف عِبُرَهِمَ ّب، عَ مُ ْن عَ كَلِدٍ ٍق ندٍ رَ نَشَن فٌب عَ .ّب نَ نَ عَ رَ، عَ نََش عَ كَِل عَ يّّت رَ، 14 عَ قَلٍَق رَ،
ٱ» َ بَرَك سَمَ ّن ِع َش .ٍق ِع بْنسْي َ وُيَم «.ّن
15 َ عِبُرَهِم ٌت ّف مَّم تِدٍ، عََل نََش عَ َش لَايِدِ رََكمَِل عَ .ّب 16 َ مَ عَد عَ َ كَلِم ٍق ندٍ رَ نَشَن فٌب عَ .ّب نَ مَرَكَِل ّسنّب قِمَ ّن عَ َش يّنِي ْو
مَ، عَلٌَك مِِش نََش ْن نَ .مَتَندِدٍ 17 نَ نَن عَ تٌِش، عََل قَن نََش عَ رَكَِل عَلٌَك مِشٍِي، نَ لَايِدِ تٌنفٌِش نَشٍٍي ّب، ٍع َش عَ كٌلٌن عََل َش نَّت مُ
َ .مَ مَسَر 18 عََل نََش نَ لَايِدِ تٌنٌف، عَ مَن نََش عَ رَكَِل، عَلٌَك وٌن َش ْن َ ِمَنِي ل ُشنفٍب .ْستْدٍ وٍُل ٌي مُ نَ نَ ٍق قِرِنِي .كُي وٌن َ بَر ٍق بِرِن نَبٌٌل عَ
َش ٍق رَ، وٌن َق وٌن َشِشِل ِت عَ .رَ 19 مِِش َشِشِل تٍِق عََل رَ، عَ َ لُم ّن عَْل هَنَف نَشَن بَنبَنِش ٍي بُن .مَ وٌن قَن وٌن َشِشِل َ ِتم عََل رَ نَ
ِك ّن نَشَن نَ عَ َش ْ َ هْر ْملِنفِر كُي دُِف فبَكُِش َشنِب رَ، 20 عَِس ٌسِش دّننَّش وٌن َي رَ، عَ َش قِندِ وٌن مَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف رَ عَبَدَن، عَْل
ـٍِكٍسدٍِك .مٍل

7
سّرّّشدُّب ـٍِكٍسدٍِك مٍل

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

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

6 ْكْن ـٍِكٍسدٍِك مٍل تَن، هَِل عَ ٌت مُ نُ نَ لٍوِ بْنسْي َش تَرُشُي كُي، عِبُرَهِمَ نََش قَرِّل ٌس عَ ِي .رَ ـٍِكٍسدٍِك مٍل نََش دَُب عِبُرَهِمَ لَايِدِ َكنِي
.ّب 7 بِرِن عَ كٌلٌن مِِش نَشَن َ دُبَم عَ بٌوٍر ّب، عَ تِدٍ فٌب نَ َكنِي .ّب

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

11 َش عَ َس ِل ٍق بِرِن نُ َ ْنم َكمَلِدٍ لٍوِ بْنسْي َش َ سّرّّشدُّبح َسابُي رَ نُ، َحمَ عََل َش سّرِّي ْستِْش نَشَن نَ، ٍع هَِي مُ نُ نَ ـٍِكٍسدٍِك مٍل َش
َ سّرّّشدُّبح مَ نُ، نَشَن مُ قَتَنِش هَرُنَ بْنسْي .رَ 12 َ سّرّّشدُّبح نَ مَسَرَ، يَامَرِ قَن َش َ .مَسَر

13 ِي مٍَسنِي بِرِن قَلَِش مِِش نَشَن مَ ٍق رَ، عَ كٍلِِش بْنسْي ّن سّرّّشدُّب مُ نَ بْنسْي .نَّش 14 بِرِن عَ كٌلٌن عَ وٌن مَرِِف كٍلِِش يُدَ بْنسْي .ّن
عَننَِب مُنَس مُ يَامَرِ ٌي ِق نَ بْنسْي مِشٍِي مَ ٍع َش سّرّّشدُّب وَِل .رََب
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15 مُُش نَشَن مٍَسنِش، عَ قِيّش، ِ مَ بَر سّرّّشدُّب فبّّت َ بَر مِِن، نَشَن َ مَنِي ـٍِكٍسدٍِك مٍل رَ، 16 نَشَن مُ قِندِِش سّرّّشدُّب رَ عَ بْنسْي َش ٍق .رَ

نَ َكنِي قِندِِش سّرّّشدُّب رَ، ِ مَ بَر قَّش مُ ْن عَ .رَ 17 ِي ٍسيدٍْحشْيَ َ بَر رََب عَ َش ٍق رَ،
ِع» قِندِِش سّرّّشدُّب نَن نَ عَبَدَن، ـٍِكٍسدٍِك مٍل «.دَاِش

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

20 نَ ٍق نّيّن ُ م تِِش مَرَكَِل .َشنِب 21 سّرّّشدُّب ِسنٍفٍي َ بَر وَِل ُسُش مَرَكَِل َشنِب، ْكْن عَِس نَن قِندِِش سّرّّشدُّب رَ ِي مَرَكَِل رَ عََل نَشَن
مٍَسنِش،
َمِرِف» َ بَر عَ كَِل، عَ مُ عَ َش نَّت َ مَ؛ مَسَر
ِع تَن نَن قِندِِش سّرّّشدُّب رَ «.عَبَدَن
22 نَ كُي، عََل َ بَر َساّت تٌنٌف وٌن ّب عَِس َسابُي رَ، نَشَن قَن بٌوٍر .ّب

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

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

8
عََل َش َساّت نّيّن

1 مٍَسنِي ُشنِي نَن َي؛ وٌن مَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف مَفٌرٌِش عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش ِكبَنِي يِرٍقَنِي مَ يَننَ ِ عَر .كُي 2 عَ َ وَلِم عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر يَِت
يَِت نَن كُي، مَرِِف نَشَن تِِش، مَدٍِي عَدَ بّلّّش قِْش مُ نَشَن .نَ

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

5 نَ مِشٍِي عََل َ بَتُم ْ َ هْر ْملِنفِر نَن كُي، نَشَن مِسَالِِش ْ َ هْر ْملِنفِر َ ر نَشَن نَ يَننَ .عَرِ نَ نَن عَ تٌِش عََل نََش عَننَِب مُنَس يَمَرِ ْ َ هْر ْملِنفِر تٍِق رَ، عَ
قَلٍَق رَ،
َع» مٌَت عَ قَنِي رَ،
ِع َش ْ َ هْر ْملِنفِر ِت
عَْل عَ مٍَسنِش ِع ّب َ فٍي قَرِ ِك «.نَّش
6 ْكْن يَْكِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر وَِل ْسْت نَشَن تِدٍ فٌب بٌوٍر سّرّّشدُبٍّي َش وَِل ّب تٍِق رَ عََل نُن مَدٍِي عَدَ .تَِف عَ تِدٍ فٌب ِ مَ بَر عَ قَِش
َساّت نَشَن نَ، نَ قَن َساّت قٌرِ .ّب عَ َش َساّت مَبَنبَنِش لَايِدٍِي نَن نَ، نَشٍٍي قَن دَنِف لَايِدِ قٌرٍِي .رَ

7 َش نَ َساّت ِسنٍف نُ َ ْنم عَ َش وَِل َبَدٍ ر نُ، عََل مُ قَمَ عَ قِرِن ندٍ رَ .نُ 8 عََل نََش ِي ْ ِس مَرَكْر رََب َحمَ رَ،
َمِرِف» َش مٍَسنِي نَن َي؛
وََشِت نَ قٍَق،
ٱ َساّت نّيّن تٌنفٌمَ َيَِل عِسِر نُن يُدََي َحمَ ّب تّمُي .نَّش
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9 نَ مُ َ لُم عَْل نَ َساّت ِسنٍف
ٱ نَشَن تٌنٌف ٍع بٍنبٍَي ّب،
ٱ ٍع مِِن رَ َ مِسِر بِْش رَ تّمُي .نَّش
ٍع ٌت ٱ َ م َساّت ّبحِن،
ٱ قَن نََش ٍع .ّبحِن
مَرِِف َش مٍَسنِي نَن نَ .ِك
10 َساّت نَن َي ٱ نَشَن تٌنفٌمَ َيَِل عِسِر َحمَ ّب،
نَ وََشِت دَنِف .َشنِب
مَرِِف َش مٍَسنِي نَن َي؛
ٱ نَن ٱ َ م سّرِّي سٌمَ رَ ّن ٍع َشِشِل كُي،
ٱ عَ ّسّب ٍع ٌسندٌنِي .مَ
ٱ مَ قِندِ ٍع مَرِِف عََل نَن نَ،
ٍع قَن قِندِ ٱ َ م َحمَ .رَ
11 مِِش ٌي مُ عَ بٌوٍر مَتِنَكنمَ،
مِِش ٌي مُ عَ َ قَلَم عَ نفَشَكٍرٍنِي ّب،
ِع‹ َش عََل ‹كٌلٌن،

ِ مَ بَر نَ وََشِت ٍع بِرِن ٱ َ كٌلٌنم ّن،
كٍلٍِق مِِش شُرِ مَ هَن مِِش .ُشنفٍب
12 ٱ دِّحمَ ّن ٍع َش تِنِشنتَرٍَي مَ،
ٱ ٍع َش يُنُبٍِي مَ َشقَرِ «.ّن

13 عَ ٌت ِي َساّت ِشِل قََل َساّت نّيّن، عَ َ بَر بٌوٍر قِندِ َساّت قٌرِ .رَ َساّت قٌرِ تَن َ لَنم عَ َش َب نَ، عَ تِدٍ مُ نَ .ْسنْن

9
عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش سّرّّش

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

6 نَ ٍ يِر ٌت ّف يَءِلَندٍ نَ ِك، سّرّّشدُبٍّي نُ َ لُم ٌس رَ نَ يِرٍ ّسنِيّنِش ِسنٍف نَن كُي، ٍع ٍع َش وَِل رََب .نَا 7 ْكْن سّرّّشدُّب ُكنتِِف نَن فبَنسَن نُ
َ ْنم ٌسدٍ نَ يِرٍ ّسنِيّنِش قِرِن ندٍ .كُي ّح ٌي ّح عَ نُ سٌمَ نَا َسنمََي كٍرٍن، عَ وُِل َشنِن عَ َش يُنُبٍِي نُن َحمَ َش يُنُبٍِي َش ٍق رَ ٍع نَشَن نََب عَ كٌلٌنتَرٍَي
.مَ 8 نَ كُي، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُ مَ وَ عَ مٍَسنٍق ّن عَ ٍ يِر نَشَن نُ ّسنِيّن دَنفٍِق ٍ يِر بِرِن نَ، عَ مّننِ مُ نُ رَبِِش مِشٍِي ّب نَ ْ َ هْر ْملِنفِر ِسنٍف َش
.وََشِت 9 نَ بِرِن قِندِِش مِسَاِل نَن نَ ِي وََشِت مِشٍِي .ّب عَ عَ َ مٍَسنم عَ نَ سّرّّش بِرِن مُ َ ْنم بَتُلٍَي َشِشِل .ّسنِيّندٍ رَ 10 نَ يَامَرِ ِسنٍفٍي، دٌنٍس،
مِنٍس، نُن َسِل ٍي َش ٍق رَ، ٍع نُ قِِش مِشٍِي مَ ٍع َش يُنُبٍِي نَن َش ٍق رَ، هَن وََشِت نّيّن قَمَ تّمُي .نَّش
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11 عََل َش مِِش ُسفَندِِش ٌت قِندِ وٌن مَ سّرّّشدُّب ُكنتِِف رَ، عَ َ بَر َق هّيرِ رَ، عَ نَشَن ْسْت وٌن .ّب عَ َ بَر ٌس عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر قَنِي كُي،

مَدِ عَدَ مُ نَشَن يَءِلَنِش ِي بّنّد قُحِ .قَرِ 12 ْكْن عَ مُ ٌس ِس ٌكنتٌنِي نُن ِنٍف ن وُِل َش رَ، عَ ٌس نَ يِرٍ ّسنِيّنِش قِسَمَنٍت كُي عَ يّّت وُِل نَن .نَ عَ
ٌس ّن كٍرٍنِي رَ، ِ مَ بَر نَ نُ قِندِِش ُشنسَرٍ نَن نَ مَدِ عَدَ ّب نَشَن مُ َ ْحنم .عَبَدَن 13 َش ِس ٌكنتٌنِي نُن َ تُر وُِل، عَ نُن ّت ُشٍب نَشَن قَتَنِش ِنٍف ن
سّرّّش رَ عَ َس مِِش ّسنِيّنتَرٍٍي مَ، َش نَ ٍق ْموِل َ ْنم مِِش ّسنِيّندٍ رَ نُ، 14 عََل َش مِِش ُسفَندِِش وُِل مُ دَنفِمَ ّش نَ رَ؟ عَ نََش عَ يّّت َب
سّرّّش َكمَلِِش رَ عََل ّب، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش يَامَرِ بُن مَ، عَلٌَك عَ َش وٌن َشِشِل ّسنِيّن رَ وَِل حَاشٍِي مَ، نَشٍٍي وٌن .قَشَمَ عَ نَ رََب ّن وٌن
ّب عَلٌَك وٌن َش عََل ّ ِحح .بَُت

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

23 عَ نُ َ لَنم ٍس نَشٍٍي مِسَالِِش قٍٍي رَ يَننَ ِ عَر كُي، ٍع َش ّسنِيّن رَ سّرّشٍّي .رَ يَننَ ِ عَر َش ّسنِيّنِي مَرَ َ رَبَم سّرّشٍّي نَن نَ نَشٍٍي قَن بٌوٍرٍي .ّب

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

10
عَِس َش سّرّّش

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

5 نَ نَن عَ تٌِش، عََل َش مِِش ُسفَندِِش ٌت ٌس دُِنحَ، عَ نََش عَ مٍَسن عََل ّب،
ِع» ُ م مَ وَ سّرّّش .ْشن
ِع مُ مَ وَ هَدَِي .ْشن
ِع َ بَر قٍَت يَءِلَن ٱ .ّب
6 ِع مُ مَ وَ سّرّّش فَن دَاِش ْشن مَ،
ِع مُ مَ وَ سّرّّش يُنُِب َشقَرِ دَاِش قَن ْشن .مَ
7 ٱ نََش عَ مٍَسن، ‹ٱ َ بَر .َق
عَ ّسبِّش ٱ َ م ٍق رَ َابُي كِت كُي،
عََل، ٱ نَ قٍَق ِع َسٌف َبَدٍ «›.ر
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8 ِسنٍف عَ نََش عَ مٍَسن،

ِع» ُ م مَ وَ سّرّّش ٌي ْشن .مَ
ٍع مُ رَقَن ِع .مَ
ِع مُ مَ وَ هَدَِي ٌي ْشن .مَ
ِع مُ مَ وَ سّرّّش فَن دَاِش ْشن مَ،
ِع مُ مَ وَ سّرّّش يُنُِب َشقَرِ دَاِش قَن ْشن «.مَ
عَ نُ َ بَر نَ قََل هَِل نَ يَامَرِ ٌت نُ َ تٌم عَ َش سّرِّي .كُي 9 نَ دَنِف َشنِب، عَ َ بَر عَ مٍَسن،
َعَل،» ٱ نَ .ٍب ٱ َ بَر َق ِع َسٌف َبَدٍ «.ر
نَ كُي، عَ نََش ٍق ِسنٍف َب نَ، عَلٌَك ٍق قِرِن ندٍ َش .ِت 10 نَ َحنٍِف نَن عَ نِيَِش وٌن نَّسنِيّنِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس قٍَت َسابُي رَ،
نَشَن بَِش سّرّّش رَ كٍرٍنِي .رَ

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

15 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَ تَِف َ رَبَم وٌن ّب ِي مٍَسنِي .رَ عَ ِسنٍف، عَ نََش عَ مٍَسن،
16 َساّت» نَن َي ٱ نَشَن تٌنفٌمَ َيَِل عِسِر بْنسْي ّب؛
نَ وََشِت نَ دَنِف،
ٱ نَن ٱ َ م سّرِّي َ لُم ّن ٍع ّ ْبح مَ،
ٱ نَ َ ّسبّم ّن ٍع ٌسندٌنِي «.مَ
17 عَ مَن نََش عَ مٍَسن،
ٱ» ُ م َ رَتُم ٍع َش يُنُبٍِي
نُن ٍع َش وَِل ٌكبٍِي مَ «.ْسنْن
18 يُنُِب نَ ّف َشقَرِدٍ تّمُي نَّش، سّرّّش مُ َ بَم نَ يُنُِب َش ٍق رَ .ْسنْن

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

26 َش عَ َس ِل، وٌن عََل َش نْندِ كٌلٌن، ْكْن وٌن مَن نُ َق ُل يُنُِب رََب رَ وٌن َحنٍِف رَ، سّرّّش فبّّت مُ نَ ْسنْن نَشَن َ ْنم وٌن مَ يُنُبٍِي
َشقَرِدٍ، 27 ٌق فَاشُي ُشنفٍب عََل َش ِكيِت َي رَ، نَشَن مَ قِندِ ّت مَنَكّن رَ عَ مَتَندِلٍَي .ّب 28 َش مِِش ندٍ عَننَِب مُنَس َش سّرِّي مَتَندِ، ٍع
عَ قَشَمَ ّن ِكنِِكنِتَرٍَح كُي، ٍسيدٍ قِرِن َش نَ مُ عَ رَ َسشَن َش ٍسيدٍْحشْيَ َسابُي .رَ 29 ْكْن َحشَنَكّت دَنفِمَ نَ تَن نَ مِشٍِي ّب، نَشٍٍي عََل َش
دِ َ مَبٌرٌنم ٍع َسنِي رَ، ٍع عَ َش َساّت وُِل ْسْت رَ نَشَن ٍع ّسنِيّنِش، رَ ٍع عََل َشِشِل َ رَ ْستْم نَشَن هِننِّش ٍع .رَ 30 وٌن ِي مٍَسنِي َكنِي كٌلٌن،
ٱ» تَن نَن مِِش فبٍْحشْمَ،
ٱ تَن نَن ٍع سَرٍ قِمَ ٍع «.مَ
عَ مَن ّسبِّش، َمِرِف» قَمَ ّن عَ َش َحمَ «.مَِكيتِدٍ 31 عََل ّ ِحح َش َحشَنَكّت .مَفَاُش
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32 وٌ َش رَُت نَ لْشْي ِسنٍفٍي .مَ وٌ ٌت نَءِيَلَنِي ٌت، وٌ نََش وٌ تُننَبِّش فٍرٍ شْرْشْي كُي نَشَن قِندِِش تْورّ َ ر وٌ .ّب 33 ٍع نََش وٌ ٌكنِب، ٍع نََش وٌ

َحشَنَكَت َحمَ َي .شْرِ وٌ قَن نََش ُل مِشٍِي ّسيِت مَ، نَشٍٍي َ بَر نَ تْورّ ْموِل .ْسْت 34 وٌ نََش ِكنِِكِن فٍيلِمَنٍِي مَ، وٌ نََش تِن عَ رَ ّسيوّ كُي ٍع َش وٌ
هَرٍِف َب وٌ ِي رَ، ِ مَ بَر وٌ عَ كٌلٌن هَرٍِف ندٍ نَ وٌ ّب نَشَن دَنِف نَ بٌوٍر َ ر ثٌن، عَ ُب .عَبَدَن

35 وٌ نََش ٍق رَبٌٌل، وٌ َشِشِل تِِش نَشَن نَ، ِ مَ بَر نَ سَرٍ .فٌب 36 وٌ هَِي نَ تُننَبِّش مَ، عَلٌَك وٌ َش عََل َسٌف رََكمَِل، وٌ َق ٍق ْسْت عَ نَشَن
لَايِدِِش وٌ .ّب 37 عَ ّسبِّش،
َع» فٍب مُ لُِش .ْسنْن
نَشَن َ لَنم عَ َش َق، عَ قَمَ ّن،
عَ مُ .مَ دُفُندِ
38 ٱ َ م تِنِشنتْي ِكسِمَ ّن َ دَنشَنِي َسابُي .رَ
ْكْن َش عَ َس ِل عَ مَن نََش فبِلٍن َشنِب،
ٱ ُ م َ حّلِّشنم عَ َش ٍق «.رَ
39 وٌن مُ قِندِِش ٍق َّبحِنيٍِي ر َش رَ، نَشٍٍي َش ٍق ُشن َ .نََكنَم وٌن تَن قِندِِش دَنشَنِيَتْيٍي نَن نَ، نَشٍٍي .ِكسِمَ

11
َ دَنشَنِي

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

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

َ دَنشَنِي َسابُي .رَ هَِل هَبَِل ٌت قَشَِش، عَ نَشَن نَبَِش َ دَنشَنِي رَ نَ مَ قِندِ ّن مٍَسنِي رَ وٌن .ّب

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

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

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

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

13 ِي مِشٍِي َ بَر قََش ٍع َش َ دَنشَنِي كُي، ٍع مُ قٍٍي ْسْت نَشٍٍي نُ لَايِدِِش ٍع .ّب ٍع نُ لَِش عَ رَ عَ قَنِي رَ، عَ نَ لَايِدٍِي مُ َ .َكنَم ٍع نُ عَ كٌلٌن
عَ ٍع قِندِِش ْشّحٍي» نَن نَ َ دُِنح بّنّد قُحِ «.قَرِ 14 مِِش نَشٍٍي نَ ٍق ْمولٍِي قَلَمَ، ٍع عَ مٍَسنٍق ّن عَ ٍع نَ تَا فبّّت قٍنٍق ٍع َ َسبَتِم .دّننَّش 15 َش ٍع
كٍلِدٍ ْشِل نُ َ بَر ٍع ُسُش نُ، ٍع نُ َ ْنم فبِلٍندٍ .نَا 16 ْكْن ٍع نُ تَا فبّّت َ قٍنم نَشَن قَن ٍع كٍلِدٍ ّب، تَا نَشَن نَ يَننَ .عَرِ نَ كُي، عََل مُ يَافِِش ٍع رَ،
ٍع َش عَ ِشِل ٍع مَرِِف عََل، ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر تَا يَءِلَن ٍع .ّب
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17 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، عِبُرَهِمَ مُ تٌندِ عِِسيََف بَدٍ سّرّّش رَ، عََل نُ عَ َ مَتٌم تّمُي .نَّش عَ مُ تٌندِ عَ َش دِ كٍرٍنِي بَدٍ سّرّّش رَ، دِ نَشَن نُ لَايِدِِش عَ

ّب، 18 عََل نُ َ بَر عَ قََل نَشَن مَ ٍق رَ،
ِعِسيََف» نَن مَ قِندِ ِع بْنسْي رَ،
ِع ِشِل َ لُم نَشَن ُشن «.مَ
19 عِبُرَهِمَ نُ عَ كٌلٌن عَ عََل ّسنّب فٌب، هَِل عِِسيََف قََش، عَ َنُ ْنم نَ رَكٍلِدٍ قَّش .مَ َ قَيِد نَ نَن نََب مِسَاِل رَ، ِ مَ بَر عََل عَ َش دِ رَفبِلٍن ّن عَ .مَ

20 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، عِِسيََف نََش دَُب يَشَُب نُن عٍسَيُ ّب ٍع َش ِسمََي َش ٍق .رَ
21 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، يَشَُب نََش دَُب يُسُُق َش دٍِي ّب، عَ نُ لُِش دٌندٌرٌنِت عَ َش .قََش عَ نََش عََل بَُت، عَ ِي مَسُشُِش عَ َش ُشِل .رَ
22 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، يُسُُق نََش مٍَسنِي ِت عَ َش سَيَ مَكْرّ، عَ َ لَنم ٍع َش نَشَن نََب عَ قُرٍ رَ يِلـَكٍَي َ عِسِر َ مِنِم َ مِسِر بِْش رَ تّمُي .نَّش
23 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، مُنَس ٌت بَرِ، عَ ِ مٍَي بَر نََش عَ نْشُن كٍِك َسشَن بُن مَ عَ َش تٌقَنِي َش ٍق رَ، ٍع مُ فَاُش مَنّف َش يَامَرِ َي .رَ 24 َ دَنشَنِي

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

29 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش ُشلُنيُِم بَا عِفِرِ عَ شَرَِش .رَ مِسِرَكٍَي ٌت َ بِر ٍع قْْش رَ، ٍع نََش مَدَُل ٍي .ْشورَ
30 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، يٍرِكٌ تّّت نََش َ بِر عَ يّّت رَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌت ّف عَ َبِلِندٍ ر ِش ٌسلٌقٍرٍ بُن .مَ
31 َ دَنشَنِي َسابُي رَ، لَنٌفي فِّن رََشِب نََش ِكِس كَاقِرٍِي َي مَ، ِ مَ بَر عَ نُ َ بَر يِلََك َ عِسِر ٍ يِر َبّنيٍِي ر يِفَِي عَ قَنِي .رَ
32 ٱ مُنٍس سَمَ نَ قَرِ ْسنْن؟ وََشِت مُ َ لُم ٱ ّب ٱ َش فٍدٍيٌن، بَرَِك، سَمِسٌن، يٍقٍِت، دَوُدَ، سَمُوٍِل، نُن نَمِْحنمٍّي َش قٍٍي .قََل 33 َ دَنشَنِي َسابُي

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

12
تُننَبِّش

1 نَ دَنشَنِيَتْي فَِل، نَشٍٍي َ بَر ٍع َش َ دَنشَنِي مٍَسن َ دُِنح ّب، ٍع مَن َش قِندِ مِسَاِل رَ وٌن .ّب وٌن َش ٍق بِرِن نُن يُنُِب بِرِن نَبٌٌل نَشَن وٌن مَ تْوْر
وٌن مَ ّحرّ .كُي وٌن َش وٌن ِف تُننَبِّش رَ َ كِر ْشن مَ عََل نَشَن َسِش وٌن َي .رَ 2 وٌن َش وٌن َي ِت عَِس رَ، نَشَن َ دَنشَنِي َ كِر رَبِِش وٌن ّب،
نَشَن قَمَ وٌن مَ َ دَنشَنِي .رََكمَلِدٍ عَِس تِن ّن وُرِ مَفَلَنبُِش َش تْورّ رَ، عَلٌَك عَ َش َ ّسيو ٍ .يَر عَ مُ فَاُش نَ يَاِف .رَ نَ كُي، عَ َش قَّش دَنِف
َشنِب، عَ نََش عَ ٌ مَفٌر عََل َش ِكبَنِي يِرٍقَنِي .مَ

3 وٌ َش رَُت عَ َش مِسَاِل مَ، عَ تْوْرِش ِك نَّش يُنُبِتْيٍي َسابُي رَ، عَلٌَك وٌ نََش تَفَن، َ ِمَنِي ل نََش َب وٌ ِي .رَ 4 وٌ ُ م يُنُِب فٍرٍِش ِسندٍن، هَن وٌ
وُِل َش .مِِن 5 وٌ تَن، عََل َش دٍِي، وٌ َ بَر ُ نّيم عََل َش مٍَسنِي مَ وٌ ِمَنِيَِش رَل نَشَن نَ، عَ قَلٍَق رَ،
ٱ» َ م دِ، ِع نََش ٌي مَرِِف َش ْ ِس مَرَكْر مَ،
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َ ِمَنِي ل نََش َب ِع ِي رَ، عَ ِع ُ مَ شُر تّمُي .نَّش
6 مَرِِف عَ َشنُنتٍنِي نَن ُ .مَ شُر
عَ نَشٍٍي بِرِن كٌلٌنِش عَ َش دٍِي رَ، عَ ٍع «.َحشَنَكَت

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

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

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

َ بَر فَاُش هَن ٱ َ بَر «.سّرّن
22 ْكْن وٌ تَن َ بَر وٌ مٌَس ِسيٌنِ َ فٍي ٍ يِر رَ، عََل ّ ِحح َش تَا نَشَن نَ يَننَ، عَرِ َسلَمُ دَرِ نَشَن نَ ٌكوٍر مَ، مَلٍّك وُُل وُُل مَلَنِش دّننَّش ّسيوّ .كُي

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

25 وٌ نََش تٌندِ عََل َش مٍَسنِي .رَ مِِش نَشٍٍي تِِش َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ، ٍع ٌت تٌندِ نَ مٍَسنِي رَ، ٍع نََش َحشَنَكّت .ْسْت يَْكِس، وٌن مُنٍس َ ْستْم
ْسنْن َش عَ َس ِل وٌن مَ تٌندِ مٍَسنِي رَ، نَشَن قَتَنِش عََل يَِت يَِت رَ نَشَن نَ ٌكوٍر مَ؟ 26 ِسنٍف عََل شُي نََش بِْش سّرّن، رَ ْكْن يَْكِس عَ َ بَر
لَايِدِ تٌنٌف، ٱ» مَن بِْش َ رَ سّرّنم ّن، ْكْن ِي ِيَاِس ب ٱ ٌكوٍر قَن َ نَسّرّنم «.ّن 27 عَ ٌت عَ قََل، ن» «مَن، نَ نُ مَ وَ عَ مٍَسنٍق ّن عَ ٍس دَاِش بِرِن
َ نَسّرّنم ّن، عَ َق .َكَن ٍق نَشَن مُ سّرّنمَ، رَ نَ نَن لُمَ، عَ مُ .َكَن 28 وٌن قَمَ لُدٍ مَنّفَي نِينِ نَشَن بُن مَ، نَ تَن مُ سّرّنمَ، نَ مُ َ .َكنَم نَ كُي، وٌن
َش عََل تَنُت، وٌن َش عَ بَُت يَرَفَاشُي نُن بِنّي َ ر عَ مَ وَ نَشَن ْشن، 29 ِ مَ بَر وٌن مَرِِف عََل لُِش ّن عَْل ّت نَشَن ٍس بِرِن َ .فَنم

13
ِس مََر دَنشَنِيَتْيٍي ّب

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

4 وٌ بِرِن َش قُِت .بِنيَ يّّن نُن لَنفٌيَح نََش ُل وٌ َي مَ، ِ مَ بَر عََل قَمَ ّن نَ ّسنِيّنتَرٍَح .مَِكيتِدٍ 5 وٌ نََش عَ ُل ْكبِرِ َش ٍق مِّل َش وٌ .رَّحرّ نَشَن
نَ وٌ ِي، وٌ َش وٌ َس وَ ٌس .ّن عََل يَِت نََش عَ مٍَسن، ٱ» ُ م ِع َّبحِنمَ، ر ٱ ُ م ِع َ َبٌلٌم «.ر 6 نَ نَن عَ تٌِش وٌن َ ْنم عَ َلَدٍ ق َ ِمَنِي ل رَ، ٱ» مَرِِف ٱ مّنمَ، دّ
ٱ ُ م .فَاشُمَ َ مَ عَد تَن َ ْنم مُنٍس َبَدٍ ر ٱ نَ «كْرّ؟ 7 وٌ َش رَُت وٌ َش يَرٍرَتٍِي مَ، نَشٍٍي َ بَر عََل َش مٍَسنِي مٍَسن وٌ .ّب وٌ َش ٍع ّحرّ ِك مٌَت، ٍع َش
َ دَنشَنِي َش قِندِ مِسَاِل رَ وٌ .ّب
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8 عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مُ َ .مَ مَسَر عَ نُ نَ ِك نَّش شٌرٌ، عَ مَن نَ نَ ِك ّن ٌت، عَ مَن َ لُم نَ ِك ّن عَبَدَن، نَ بِرِن َ ّكح .كٍرٍن 9 وٌ نََش

َ بِر شَرَنِي ْموِل فبّتٍّي قْْش .رَ وٌ ّ ْبح َش ّسنّب ٌس عََل َش هِنّن َسابُي .رَ يَامَرٍِي، دٌنٍس َ مُشٍِي رَهَر َش ٍق رَ، نٍٍي مُ َ ْنم وٌ .مَلِدٍ 10 ْ َ هْر ْملِنفِر وَلـِكٍّي
مُ َ ْنم سّرّّش دٌندٍ نَشَن بَِش وٌن تَن .ّب 11 سّرّّشدُّب ُكنتِِف ُ ٍس شُر وُِل َ بَم ّن سّرّّش رَ ْ َ هْر ْملِنفِر كُي يُنُبٍِي َش ٍق رَ، ْكْن نَ ُ ٍس شُر قٍَت تَن
َ فَنم ّن تَا قَرِ .مَ 12 نَ نَن عَ تٌِش، عَِس قَن ٌت وَ َحمَ ّسنِيّنٍق رَ عَ يّّت وُِل َسابُي رَ، عَ نََش َحشَنَكَت تَا قَرِ .مَ 13 وٌن قَن َش َ بِر عَ قْْش رَ نَ
يَاِف كُي تَا قَرِ مَ، 14 ِ مَ بَر وٌن نَ تَا نَشَن كُي، عَ مُ َ .بُم وٌن تَا نَن قٍنٍق نَشَن قَمَ .قَدٍ

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

18 وٌ َش عََل مَشَندِ مُُش ّب، ِ مَ بَر مُُش عَ كٌلٌن مُُش َشِشِل قِيّش، مُُش مَ وَ ّحرٍّق ٍق قَنِي ْموِل بِرِن نَن .كُي 19 وٌ مَن َش عََل مَشَندِ
مُُش ّب، عَلٌَك ٱ َش ْن فبِلٍندٍ وٌ ٍ يِر مَقُرٍن .مَقُرٍن

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

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

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
ِي َابُي كِت قِندِِش بَتَاّش نَن نَ عَننَِب يَِك نَشَن ّسّب يُوِِق دَنشَنِيَتْيٍي مَ نَشٍٍي نُ يٍنٍسنِش حَمَنٍّي .كُي نَ وََشِت، قٍٍي نُ شْرْْشِش عِسَيَنكٍَي .مَ هَِل

مَنفَسَنِي، عَ نُ ٍع َ .َحشَنَكتَم عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ِي مٍَسنِي ِق عَننَِب يَِك مَ عَلٌَك عَ َش عَ ّسّب، عَ َش قِندِ َ ِمَنِي ل َ ر دَنشَنِيَتْيٍي ّب، ٍع َش
ٍع تُننَبِّش عََل َش نْندِ َ كِر .ْشن

ِي َابُي كِت ِس مَرَ فبٍفٍب نَن قِمَ دَنشَنِيَتْي بِرِن .مَ عَ عَ َ مٍَسنم ّن وٌن ّب عَ عََل َش ٍق قَلٍَق، عَ نُن عَ َش سّرِّي َبَتٍُق، ر ٍع ٍسٍس كٍرٍن مُ عَ .رَ
َ دَنشَنِي مُ مَ قِندِ نْندِ رَ، َش عَ َكنِي مُ َ مَ بِر عََل َش يَامَرٍِي قْْش رَ عَ َش دُِنحّءِفِرِ .كُي ِي َابُي كِت نَّش عَ َ دَنشَنِي نُن ّكوَِل قَنِي نَن مَ ّحرّ َ كِر كٍرٍن
ْشن .مَ ٍع مُ َ ْنم قَتَندٍ ٍع ٍ بٌر َ .ر

ِي َابُي كِت وٌن نَسِمَ عَ َ لَنم وٌن َش ّحرّ ِك نَّش وٌن مَ َ دَنشَنِي .كُي عَ مُ َ لَنم وٌن َش مِشٍِي رَقَِس ٍع بٌوٍر .ّب وٌن َش وٌن بٌرٍ مَِل، وٌن َش وٌن بٌرٍ
بِنيَ، وٌن َش وٌن بٌرٍ .َشُن وٌن َش وٌن دّ ُسُش، يّن ْو ٌكِب نََش مِِن وٌن دّ .ِع وٌن َش وٌن تُننَبِّش تْورّ كُي، وٌن مَن نََش وٌن يّّت .عِفٌب وٌن
نََش وٌن َشِشِل ِت ِي َ دُِنح .رَ ٍق بِرِن كُي، وٌن َش وٌن َشِشِل ِت عَلَتََل نَن .نَ

عََل َش وٌن مَِل عَلٌَك وٌن بِرِن َش ِي سّرِّي ُسُش عَ ُسُش ِك .مَ .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي

عَننَِب يَِك نَشَن ّسّب

تُننَبّشِيَ، دَنشَنِيَ، نُن عََل َش سّرِّي َبَتٍُق ر
1 ٱ تَن يَِك نَن ِي ِك، عََل نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَرِِف عَِس َش .ٌكنِي ٱ َ بَر وٌ ّشيُب، وٌ تَن َيَِل عِسِر بْنسْي ُق نُن قِرِنِي نَشٍٍي يٍنٍسنِش

حَمَنٍّي .مَ
2 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش َ ّسيو تْورّ ْموِل بِرِن كُي، 3 ِ مَ بَر وٌ عَ كٌلٌن عَ وٌ تْورّ نَشَن َ ْستْم َ دَنشَنِي كُي، عَ وٌ َ دُلُْشتْم .ّن 4 وٌ َش دُلُْشْت هَن عَ رَْحنِي

عَلٌَك وٌ َش َ دَنشَنِي َش تِلِن، وٌ َش قِندِ مِِش َكمَلِشٍِي رَ، قٍٍق مُ لُِش نَشٍٍي َش ٍق .رَ
5 َش قَهَامُي مُ نَ مِِش ندٍ ِي رَ وٌ َي مَ، عَ َكنِي َش عََل .مَشَندِ عَ عَ َ ْستْم ّن، ِ مَ بَر عََل مِِش بِرِن َ ِكم عَ يِرِوَِش َ ر عَ َش قٌنِسِرٍَي .مَ 6 ْكْن

ٌق مِِش َش عََل مَشَندِ َ دَنشَنِي رَ، عَ نََش ِسيّك، ِ مَ بَر مِِش ِسيّكِش َ لُم ّن عَْل ْمْرنِي، قٌٍي نَشَن بْنبْمَ، عَ عَ .مَتُتُن 7 نَ َكنِي نََش عَ َمحْشُن عَ عَ
ٍس ندٍ َ ْستْم عََل رَ، 8 ِ مَ بَر عَ َشِشِل مُ تِِش عََل فبَنسَن َش رَ، عَ َسنيٍِي نَ َ كِر وُيَِش نَن .ْشن

9 دَنشَنِيَتْي ٍستَرٍ َش َ ّسيو ِ مَ بَر عََل َ بَر عَ َش ٍق .عٍِت 10 ْكْن بَننَ تَن َش َ ّسيو عََل ٌت َ بَر عَ َش ٍق مَفٌرٌ، ِ مَ بَر عَ َش ٍق َ ْحنم ّن عَْل َسنِس
قٍُف .تٌقَنِي 11 ٌسٍف ْشّن نَ ٍت، َسنِس لِسِمَ ّن هَن عَ قٍُف بِرَ، عَ َش تٌقَنِي .ْحن عَ نَ نَ ِك ّن بَننَ قَن .ّب عَ نَ عَ َش وَلٍِي كُي تّمُي نَّش،
عَ ِ مَ بِر نَ لّيرِ .ّن

12 حّلِّشنِي نَ مِِش ّب نَشَن عَ تُننَبّشِمَ تْورّ كُي، ِ مَ بَر َش عَ َ بَر ّف نَ تْورّ رََشندٍ، عََل ِكِس ُشننَكٍِل قِمَ ّن عَ .مَ عََل نَ نَن لَايِدِِش عَ
َشنُنتٍنيٍِي .ّب
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13 مِِش ّن مَ وَ تَنتَنٍق، عَ نََش عَ قََل عَ عََل نَن عَ رَتَنتَنٍق، ِ مَ بَر عََل مُ َ مَ بِر ٍق حَاِش قْْش رَ، عَ مَن مُ مَ عَدَ ٌَي رَتَنتَنم ٍق حَاِش .رَ 14 َ مَ عَد

يّّت وَْشنٍق حَاِش نَن عَ َ .رَتَنتَنم نَ نَن عَ َ مَبّندُنم هَن عَ عَ َ َبِر .ر 15 َ مَ عَد وَْشنٍق حَاِش َش دِ قِندِِش يُنُِب نَن .نَ يُنُِب قَن نَ رََب، عَ َش دِ
مَ قِندِ قَّش نَن .نَ

16 ٱ نفَشَكٍرٍنِي َشنُشٍِي، وٌ نََش َل وٍُل .رَ 17 ِك هَفِّف بِرِن قَتَنِش دَاِل مَنّف نَن نَ نَشَن نَ ٌكوٍر، نَشَن ٌسٍف، كٍِك، نُن تُنبُيٍي دَاِش، نَشَن
مُ َ مَ مَسَر .عَبَدَن 18 عَ يّّت َسٌفي مَ، عََل َ بَر وٌن نَِكِس عَ َش نْندِ مٍَسنِي َسابُي رَ، عَ وٌن قِندِ عَ َش دٍِي رَ، عَلٌَك وٌن َش بِنّي ْسْت دَنفٍِق عَ
َش دَالٍِس بِرِن .نَ

19 ٱ نفَشَكٍرٍنِي َشنُشٍِي، وٌ َش ِي يّنِي ْو مّ؛ وٌ بِرِن َش وٌ تُِل مَِت وٌ ٍ بٌر رَ، وٌ نََش فبََت يّنِي ْو رَ، وٌ ّ ْبح نََش ٍت مَقُرٍن نَ، 20 ِ مَ بَر مَدِ عَدَ َش
ْشّن مُ عَ َ تُتُنم عََل َش تِنِشنِي .مَ 21 نَ نَ عَ رَ، وٌ َش تٌندِ ٍق حَاِش نُن ٍق ٌكِب ْموِل بِرِن .نَبَدٍ وٌ َش وٌ يّّت مَفٌرٌ، وٌ َش نْندِ ُسُش نَشَن َ بَر
مٍَسن وٌ ّب، ِ مَ بَر نَ نَن َ ْنم وٌ .رَِكِسدٍ

22 وٌ َش عََل َش مٍَسنِي .رَبَُت َش وٌ عَ مّ رَ فبَنسَن ْكْن وٌ مُ عَ رََب، وٌ َ بَر وٌ يّّت .مَدَُش 23 َش مِِش ندٍ عََل َش مٍَسنِي مّ، رَ ْكْن عَ مُ َ بِر
عَ قْْش رَ، عَ َ لُم ّن عَْل مِِش نَشَن عَ يَتَِف َ مَتٌم كٍِك مَ، 24 عَ َق ِسَف، عَ ُ نّيم عَ يَتَِف مَ عَ نَ ِك .نَّش 25 ْكْن مِِش نَشَن عََل َش سّرِّي
َكمَلِِش َ مَتٌم عَ قَنِي رَ، عَ عَ تُننَبِّش، عَ مُ ُ نّيم سّرِّي مَ ْكْن عَ عَ رَبَُت، نَ َكنِي َ بَرَكَم .ّن عََل َش سّرِّي شْرَّي قِمَ ّن مَدٍِي عَدَ .مَ

26 مِِش ٌي عَ يّّت َمحْشُن دِينَّل رَ، ْكْن عَ مُ عَ دّ نِْش، نَ َكنِي نَ عَ يّّت مَدَُشٍق .ّن عَ َش دِيّن تِدٍ ٌي مُ .نَ 27 دِيّن قِيّش نَشَن نَقَن بََب
عََل مَ، عَ تَن نَن َي؛ وٌن َش مّينِ كِرِدٍِي نُن كَاّح فِنٍّي مَ ٍع َش تْورّ كُي، َ دُِنح ٍق مَن نََش وٌ .مَدَُش

2
مِِش رَقِسٍَق عَ بٌوٍر ّب

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ نََش مِشٍِي رَقَِس ٍع بٌوٍر ّب، ِ مَ بَر وٌ دَنشَنِيَِش وٌن مَرِِف عَِس نْرّ َكنِي نَن مَ، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش 2 وٌ َش وٌ َمحْشُن
ِي مَ؛ مِِش ندٍ نََش َق وٌ مَلَنِش دّننَّش، شُرُنّد َ ّشيم دَاِش نَ عَ بّلّّش رَ، دُِف تٌقَنِي رَفٌرٌِش عَ .مَ ٍستَرٍ قَن نََش َق، دُِف قٌرِ ٌتحَاِش رَفٌرٌِش عَ
.مَ 3 َش وٌ دُِف تٌقَنِي َكنِي ّشيُب عَ قَنِي رَ، وٌ َق عَ قََل عَ ّب، ِع» مَفٌرٌدٍ قَنِي نَن ِي «ِك، ْكْن وٌ َق عَ قََل ٍستَرٍ تَن ّب، ِت» «مّننِ، َش نَ
مُ عَ رَ، ْدْش» بِْش، ٱ بُن مَ «ٍب، 4 وٌ ُ م مِِش رَقِسَِش عَ بٌوٍر ّب ّش نَ ِك؟ وٌ مُ ّحرِّش َمحْشُن ٌكِب َش رَ نَ ِك؟

5 ٱ نفَشَكٍرٍنِي َشنُشٍِي، وٌ وٌ تُِل مَِت ٱ .نَ عََل َ بَر مِشٍِي ُسفَندِ نَشٍٍي قِندِِش ٍستَرٍٍي رَ َ دُِنح ِك مَ، عَلٌَك ٍع َش قِندِ بَننَمِشٍِي رَ َ دَنشَنِي ِك .مَ عََل
َ بَر ٍع ُسفَندِ عَلٌَك ٍع َش قِندِ ّكتٌنٌفي رَ عَ َش مَنّفَي .كُي نَ نَن لَايِدِِش مِشٍِي ّب نَشٍٍي عََل .َشنُِش 6 ْكْن وٌ تَن، وٌ َ بَر ٍستَرٍٍي .مَبٍرٍ بَننَمِشٍِي َش
مُ وٌ مَ، تْوْر ٍع وٌ َشنِن ِكيتَِس ْشن مَ؟ 7 ٍع تَن َش مُ وٌ مَرِِف ِشِل قَنِي ْستْمَ؟ رَ

8 وٌ َش مَنّف عَلَتََل َش سّرِّي نَن نَبَُت، عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش، ِع» َش ِع بٌوٍر َشُن عَْل ِع يّّت َكن «.فُندِ َش وٌ نَ رََب، وٌ َ بَر
َ بِر ٍق قَنِي قْْش .رَ 9 ْكْن َش وٌ مِِش ندٍٍي رَقَِس ٍع بٌوٍر ّب، وٌ َ بَر يُنُِب .رََب سّرِّي نَن وٌ مَِكيتِمَ، ِ مَ بَر وٌ َ بَر قِندِ سّرِّي مَتَندِلٍَي .رَ 10 َش مِِش
سّرِّي بِرِن نَبَُت ْكْن عَ يِرٍ كٍرٍن مَتَندِ، نَ َكنِي َ بَر سّرِّي بِرِن مَتَندِ، 11 ِ مَ بَر نَشَن عَ قَلَِش، ِع» نََش يّّن «رََب، عَ تَن نَن مَن عَ قَلَِش، ِع» نََش
قَّش «.ِت هَِل ِع مُ يّّن رََب، ْكْن َش ِع قَّش ِت، ِع قِندِِش عََل َش سّرِّي مَتَندَِل نَن .نَ

12 نَ كُي، وٌ َش يّن، ْو وٌ مَن َش وٌ ّحرّ عَْل نَشٍٍي قَمَ مَِكيتِدٍ سّرِّي رَ نَشَن شْرَّي قِمَ مِِش .مَ 13 ِكيِت لْشْي، عََل مُ َ ِكنِِكنِم مِِش مَ نَشَن
مُ ِكنِِكِن عَ بٌوٍر مَ عَدَ .مَ ِكنِِكِن ّسنّب فٌب ِكيِت .ّب

َ دَنشَنِي نُن عَ ّكوَِل
14 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ تِدٍ ٌي مُ نَ َش مِِش عَ قََل عَ عَ دَنشَنِيَِش، ْكْن عَ مُ ّكوَِل قَنِي َ .رَبَم ِي َ دَنشَنِي ْموِل َ ْنم مِِش رَِكِسدٍ؟ 15 َش وٌ

نفَشَكٍرٍنِي مَفٍِل نَ عَ رَ، لْشْي كٍرٍن َلٌي ب ُ م نَ عَ ِي رَ، 16 مِِش ندٍ َق ُل وٌ َي مَ عَ عَ قََل عَ ّب، ِسَف،» ِع نََش ْكنتْقِِل، ِع َش دُِف ندٍ ٌ رَفٌر
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ِع مَ، ِع َش ِع «دٍّف، ْكْن عَ َق ُل عَ مُ عَ َش ْكنتْقِِل َب، نَ َكنِي َش يّنِي ْو تِدٍ ٌي مُ .نَ 17 َ دَنشَنِي نَ نَ ِك .ّن َش عَ مُ مِِش َ تُتُنم وَِل
قَنيٍِي َبٍَق ر مَ، عَ تِدٍ ٌي مُ .نَ

18 ْكْن مِِش ندٍ َ ْنم عَ َلَدٍ، ق ِع» تَن، َ دَنشَنِي َكنِي نَن ِع رَ، ْكْن ٱ تَن ٍق قَنِي رََب نَن ٱ «.نَ َكَت ِع َش ِع َش َ دَنشَنِي مٍَسن ٱ ّب وَِل
قَنِي .َشنِب ٱ تَن ٱ َ م َ دَنشَنِي َ مٍَسنم ِع ّب ٱ َ م ّكوَِل قَنِي نَن َسابُي .رَ 19 ِع لَِش عَ رَ، عَ عََل كٍرٍن نَ عَ .رَ نَ قَن ِك قَنِي، ْكْن هَِل ِحننٍّي لَِش
نَ رَ، ٍع سّرّن فَاشُي .رَ 20 ِع تَن َشِشلِتَرٍ، ِع مُ عَ كٌلٌن َ دَنشَنِي نَشَن مُ ّكوَِل قَنِي مِنِمَ، رَ عَ تِدٍ ٌي مُ نَ؟ 21 مُنٍق عَ َ نِي وٌن بََب عِبُرَهِمَ نََش قِندِ
تِنِشنتْي رَ عََل َي ِع؟ عَ مُ قَتَن عَ َش ّكوَلٍِي َش مَ، عَ ٌت عَ َش دِ عِِسيََف ِق عََل مَ سّرّّشبَدٍ قَرِ؟ 22 ِع َ بَر عَ ٌت، َ دَنشَنِي نُ وَلٍِق ّن عَ نُن عَ
َش .ّكوَِل ّكوَِل نَن َ دَنشَنِي .رََكمَلِمَ 23 نَ كُي، عَ نََش رََب عَْل عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي ِك نَّش، ِعبَُرِهَم» نََش َل عََل .رَ عَلَتََل قَن نََش نَ قِندِ
تِنِشنِي رَ عَ «.ّب عِبُرَهِمَ ِشِل نََش قََل َعَل» .«َشنُنتٍنِي 24 وٌ َ بَر عَ ٌت، مَدِ عَدَ َش ّكوَِل مَ قِندِ تِنِشنِي نَن نَ عَ ّب، عَ َش َ دَنشَنِي فبَنسَن َش
مُ عَ .رَ

25 لَنٌفي فِّن رََشِب قَن َش ّكوَِل َش مُ قِندِ تِنِشنِي رَ عَ ّب، عَ ٌت ّشيرٍَي ّسّن رَ عَ ْشنِي، عَ َ كِر مٍَسن ٍع ّب ٍع ٍع فِمَ نَشَن نَ؟ 26 مِِش
نِي نَ ِسَف، عَ قٍَت قَشَمَ .ّن نَ كُي، َش ّكوَِل قَنِي مُ نَ، َ دَنشَنِي قَن َ ْحنم .ّن

3
َ مَ عَد يّن ْو ِك
نُن َشِشلِمََي نَشَن َ كٍلِم ٌكوٍر مَ

1 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عَ مُ َ لَنم مِِش وُيَِش َش قِندِ َ ْمْش كَر رَ وٌ َي مَ، ِ َمَ بَر ْمشٍْي كَر قَمَ مَِكيتِدٍ ّن عَ شْرْشْي رَ دَنِف مِِش فبّتٍّي .رَ 2 وٌن بِرِن َ تَنتَنم
ٍق وُيَِش .مَ َش مِِش ندٍ مُ َ تَنتَنم عَ َش يّنِي ْو كُي، عَ مُ َ تَنتَنم .دّدّ نَ َكنِي َ ْنم عَ يّّت بِرِن ُسشُدٍ تِنِشنِي .كُي 3 مِِش نَ وَ سٌي َش عَ وَْشنٍق
رََب، عَ كَرَقٌي نَن نَسٌمَ عَ دّ .ِع نَ نَن َ ْنم عَ قٍَت بِرِن .َنحّرٍدٍ 4 ُكنكُي قَن نَ نَ ِك .ّن هَِل ُكنكُي بٍلٍبٍٍل، قٌٍي ُشنفٍب نَشَن تُتُنمَ، مِِش عَ مَ رَّحرّ
َ قٍي شُرُدِ نَن نَ، عَ عَ رَِف عَ نَ وَ ِسفٍَق .دّننَّش 5 نّنِي قَن شُرُن، ْكْن عَ ٍق َ .عِفبٌم

وٌ عَ مٌَت، ّت دٌندٌرٌنِت دِ َ ْنم وٌندِ بٍلٍبٍٍل .فَندٍ 6 ّت نَن نَ نّنِي قَن نَ، نَشَن قِندِِش َ دُِنح ٍق ٌكِب .رَ قٍَت بِرِن نْشْمَ ٍق حَاِش رَ عَ َش وَِل
َسابُي نَن .نَ مِِش نّنِي َ ْنم ّت ٌسدٍ عَ َش دُِنحّءِفِرِ بِرِن نَ، ِ مَ بَر ّت نَن نَ نّنِي رَ، ّت نَشَن َ كٍلِم َ .يَهَننَم 7 َ مَدِ عَد َ ْنم دَالٍِس ْموِل بِرِن .شُرُدٍ ُسٍب
َشاّحٍي، ْشنٍِي، بُبُسٍٍي، نُن بَا مَ يّشٍّي، مَدِ عَدَ َ بَر ٍع بِرِن شُرُ، 8 ْكْن مِِش ٌي مُ َ ْنم مَدِ عَدَ نّنِي .شُرُدٍ ْشّن نَ عَ رَ نَشَن مَ لِنتَنِي ُ م دَنمَ، نَشَن َش
َكسَرّ مُ َ .ْحنم 9 وٌن وٌن بََب، وٌن مَرِِف، َ بَتُم نّنِي كٍرٍنِي نَشَن نَ، وٌن مَن مَدِ عَدَ دَنكَمَ عَ تَن نَن نَ، عََل نَشَن دَاِش عَ يّّت مِسَاِل .رَ 10 ٱ

نفَشَكٍرٍنِيٍي، دُّب نُن دَنّك مِنٍِق دّ كٍرٍن نَ، عَ مُ .قَن 11 ٍي ْشّن نُن ٍي بِّش َ ْنم مِنِدٍ دُلٌنِي كٍرٍن نَ؟ 12 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، شْرّ بِِل َ ْنم تُِف بٌِف مِنِدٍ؟ رَ
مَنٌفي بِِل َ ْنم شْرّ بٌِف مِنِدٍ؟ رَ قّْش ٍي َ مِنِم دُلٌنِي نَشَن نَ، ٍي بِّش مُ َ مِنِم مّننِ .رَ

13 ندٍ قِندِِش قَهَامَُل نُن َ َشِشلِم رَ وٌ َي مَ؟ عَ َش نَ مٍَسن عَ ّحرّ ِك قَنِي نُن عَ َش ّكوَلٍِي رَ، عَ نَشٍٍي َ رَبَم ّ ْبح بِّش كُي، نَشَن قَتَنِش قَهَامُي
.رَ 14 َش تْوّن حَاِش نُن مِّل نَ وٌ ّ ْبح كُي، وٌ نََش وٌ يّّت عِفٌب نَ قٍٍي كُي، وٌ نََش نْندِ َ مَسَر وٍُل .رَ 15 نَ َشِشِل ْموِل مُ كٍلِِش ٌكوٍر .ّش عَ
كٍلِِش َ دُِنح ّن، عََل كٌلٌنتَرٍَي، نُن عِبُلَِس .مَ 16 تْوّن نُن مِّل نَ دّننَّش، َي عِسٌي نُن ٍق ٌكِب ْموِل بِرِن َ تٌم نَ .ّن 17 ْكْن قَهَامُي نَشَن كٍلِِش
ٌكوٍر مَ، عَ ّسنِيّن، عَ مِِش ّ ْبح سَمَ، عَ دِّحمَ، عَ ِكنِِكنِمَ، عَ ّكوَِل قَنِي مِنِمَ، رَ عَ مُ مِِش رَقِسَمَ عَ بٌوٍر ّب، عَ مُ قِلَنَكقُيَح َ .رَبَم 18 مَاٍل بٌِف
َ مِنِم عَ َ فَرَنسَنم ّب ِك نَّش، تِنِشنِي قَن َ مِنِم مِِش ّب نَ ِك ّن نَشَن َ مَ بِر لَنِي نُن ْبحَّس قْْش .رَ

4
وَْشنٍق نُن يّّت عِفبٌَح

1 وٌ ْسنشْمَ، وٌ .مَ فٍرٍ نَ َ رَكٍلِم مُن مَ؟ عَ مُ َ كٍلِم وٌ وَْشنٍق ٌكبٍِي َش مَ نَشٍٍي ٍع بٌوٍر مَ فٍرٍ وٌ ّ ْبح كُي؟ 2 وٌ مَ وَ ٍس ندٍ ْشن، ْكْن وٌ مُ عَ َ .ْستْم وٌ
قَّش ِتمَ، وٌ مَِل وٌ بٌوٍر َش ٍس مَ، ْكْن وٌ مُ َ ْنم وٌ وَْشنٍق .ْستْدٍ وٌ ْسنشْمَ، وٌ مَ، فٍرٍ ْكْن نَ بِرِن، وٌ مُ ٍسٍس َ ْستْم ِ مَ بَر وٌ مُ عََل .مَ مَشَندِ 3 وٌ نَ
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عََل مَشَندِ قَن، وٌ مَن مُ ٍسٍس ْستْمَ، ِ مَ بَر وٌ َش مَشَندِ مُ .قَن وٌ مَشَندِ َ ِتم عَلٌَك وٌ نَ نَشَن ٌي ْسْت وٌ َش عَ رَوَِل وٌ وَْشنٍق ٌكبٍِي .كُي 4 وٌ تَن
دَنشَنِيَتَرٍٍي، وٌ مُ عَ كٌلٌن نَشَن َ دُِنح َ مَشَنُم نَ َ بَر عََل قِندِ عَ يَشُي رَ؟ َ دُِنح َشنُنتٍنِي قِندِِش مِِش نَن نَ نَشَن عََل .ْشنِش 5 وٌ مُ عََل َش َابُي كِت َش
مٍَسنِي كٌلٌن؟ عََل مَ وَ ّن وٌن َشِشِل، عَ َ بَر نَشَن ِق وٌن مَ، عَ َش َ بِر عَ تَن كٍرٍن نَن قْْش .رَ 6 ْكْن نَ بِرِن كُي، عََل َش هِنّن فٌب دَنِف ٍق بِرِن
.نَ َابُي كِت عَ مٍَسنمَ،
َعَل» ُ م َ تِنم يّّت عِفبٌي رَ،
ْكْن عَ َ هِننّم يّّت مَفٌرٍ «.رَ
7 نَ كُي، وٌ َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر عََل .ّب وٌ تٌندِ عِبُلَِس ّب، عَ قَن عَ فِمَ ّن وٌ َي .رَ 8 وٌ وٌ مٌَس عََل رَ، عَ قَن عَ مَسٌمَ ّن وٌ .رَ يُنُبِتْيٍي، وٌ وٌ يّّت
.ّسنِيّن رَ قِلَنَكقُيٍي، وٌ وٌ ّ ْبح .رَقِيّش 9 وٌ وَ، وٌ ُسننُن، وٌ .نِمَِس وٌ َش يٍٍل َش قِندِ وٌ ّب وَ رَ، وٌ َش ّسيوّ َش قِندِ ُسننُنِي .رَ 10 وٌ وٌ ٌ مَفٌر مَرِِف
ّب، عَ قَن وٌ َش ٍق َ عِتٍم .ّن

11 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ نََش ٍق ٌكِب قََل وٌ ٍ بٌر َش ٍق .رَ مِِش نَشَن ٍق ٌكِب َ قَلَم عَ نفَشَكٍرٍنِي َش ٍق رَ، عَ عَ يّّت رَقَِس عَ ّب، نَ َكنِي َ بَر
عََل َش سّرِّي .مَتَندِ عَ عَ يّّت رَقِسَِش عََل َش سّرِّي نَن ّب نَ .ِك َش ِع َ بَر نَ رََب، ِع مُ نَ عََل َش سّرِّي َبَتٍُق ر ّش، ِع نَ عَ مَتَندٍِق .ّن
12 يَّس سّرِ كٍرٍن ثٍِت نَ عَ رَ، ِكيتَِس قَن كٍرٍن ثٍِت نَ عَ .رَ عَ تَن نَن َ ْنم مِِش رَِكِسدٍ، عَ تَن نَن َ ْنم مِِش .رَلْيدٍ ْكْن ِع تَن، ندٍ نَ ِع رَ، ِع
ٌت ِع يّّت قِندِِش ِع بٌوٍر َ مَِكيتِم رَ؟

13 وٌ وٌ تُِل مَِت، وٌ تَن نَشٍٍي عَ قَلَمَ، ٌت،» َش نَ مُ تَِن، مُُش ِسفَمَ ّن تَا ندٍ، مُُش ّح كٍرٍن ِت نَ َ ُلّي ي رََب كُي، مُُش فٍينِ «.ْسْت 14 وٌ
نَ ٍق ْموِل َ قَلَم ْكْن وٌ َحن مُ عَ كٌلٌن نَشَن قَمَ َبَدٍ ر .تَِن وٌ َش دُِنحّءِفِرِ قِندِِش مُنٍس رَ؟ وٌ لُِش ّن عَْل وُيّنَف نَشَن َ تٌم دٌندٌرٌنِت، عَ َق .لْي
15 عَ َ لَنم ّن وٌ َش ِي نَن قََل، َش» عََل تِن، مُُش تَِن َ تٌم ّن، مُُش ِي نُن ِي «.رََب 16 ْكْن يّّت عِفبٌي نَن نَ وٌ .رَ نَ مُ .قَن 17 نَ كُي، َش
مِِش ٍق قَنِي كٌلٌن عَ َ لَنم عَ َش نَشَن نََب ْكْن عَ مُ عَ رَبَمَ، نَ َ بَر قِندِ نَ َكنِي ّب يُنُِب .رَ

5
َ بَننَي ٌكِب
تُننَبّشِيَ تْورّ كُي
عََل مَشَندٍِق َ دَنشَنِي رَ

1 يَْكِس وٌ وٌ تُِل مَِت، وٌ تَن .بَننٍَي وٌ َش وٌ وَ شُي عٍِت، ِ مَ بَر فبَلٌي نَن قٍَق وٌ .مَ 2 وٌ َش َ بَننَي ُشن َ بَر رََكَن، وٌ َش دُفٍِي َ بَر .بْرْ 3 وٌ َش َ ّشيم
نُن فبٍِت َ بَر .شْرِشْرِ نَ مَ قِندِ ٍسيدٍ نَن نَ وٌ ِشِل مَ، عَ عَ َ نِي وٌ قٍَت َش فَن ّت .رَ وٌ َ بَر نَاقُِل مَلَن ِي وََشِت، ْكْن وََشِت ْدنشْي نَ عَ .رَ 4 وٌ وٌ
تُِل مَِت، وٌ تَن نَشٍٍي تٌندِِش وٌ َش ّش َشبٍَي سَرٍ .قِدٍ وٌ َش وَلـِكٍّي وَ شُي َ بَر عََل، دَاِل مَنّف، تُِل .ِل 5 وٌ َش دُِنحّءِفِرِ كُي، وٌ مُ تْنِي ْدْشِش وٌ
وَْشنٍق ٍسٍس .مَ وٌ وٌ يّّت نَن تُن َلُفَمَ .ن وٌ َق لُِش ّن عَْل ُ ٍس شُر تُرَِش عَ ْكن نَشََب لْشْي .مَ 6 وٌ َ بَر ِكيِت حَاِش َس تِنِشنتْيٍي مَ نَشٍٍي مُ نُ تِِش
وٌ َكنٍك، وٌ ٍع .قََش

7 نَ كُي، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش دِّح هَن مَرِِف َق .لْشْي وٌ َش عَ رََب عَْل ّشَس عَ َ رَبَم ِك .نَّش عَ دِّح هَن تُنّبِرّ، نَشَن عَ َ نِيَم َسنِس َش ْم،
عَ .بٌِف 8 وٌ قَن َش .دِّح وٌ َش ِمَنِيَ، ل ِ مَ بَر مَرِِف َق لْشْي َ بَر ّ .مَكْر 9 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ نََش ٍق ٌكِب قََل وٌ ٍ بٌر َش ٍق رَ، َش نَ مُ عَ رَ ِكيِت نَ
َس، عَ مُ َ قَنم وٌ .ّب عَ فٍب مُ لُِش ِكيتَِس َش .َق 10 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ َش ُل عَْل ّ نَمِْحنم نَشٍٍي َكوَندِ ِت مَرِِف ِشِل رَ، ٍع ٍع تُننَبِّش تْورّ .كُي
11 وٌن عَ كٌلٌن بَرَكّ نَ مِِش ّب نَشَن عَ تُننَبّشِمَ تْورّ .كُي وٌ َ بَر عَ مّ عَيَُب عَ تُننَبِّش ِك .نَّش وٌ مَن َ بَر عَ ٌت مَرِِف نَشَن نَبَِش عَ ّب عَ َش تْورّ
دَنِف .َشنِب مَرِِف َش َ َشنُنتٍي نُن عَ َش ِكنِِكِن .فٌب

12 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، نَشَن دَنِف ٍق بِرِن نَ، وٌ نََش وٌ كَِل ٌكوٍر رَ، وٌ نََش وٌ كَِل بِْش رَ، وٌ نََش وٌ كَِل ٍسٍس .رَ وٌ نَ «ِعٌي» قََل، عَ َش قِندِ
نْندِ .رَ وٌ نَ «َعٍد» قََل، عَ َش قِندِ نْندِ .رَ َش نَ مُ عَ رَ ِكيِت نَ َس، عَ مُ َ قَنم وٌ .ّب
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13 مِِش نَ وٌ َي مَ نَشَن تْوْرِش؟ عَ َكنِي َش عََل .مَشَندِ مِِش نَ وٌ َي مَ نَشَن حّلِّشنِش؟ عَ َكنِي َش عََل تَنُت بّيِت .رَ 14 مِِش نَ وٌ َي

مَ نَشَن قُرَِش؟ عَ َكنِي َش دَنشَنِيَتْي َحمَ ُكنتِفٍِي ِشِل، ٍع َش عََل مَشَندِ عَ ّب، ٍع َش تُرٍ ندٍ مٌَس عَ مَ مَرِِف ِشِل .رَ 15 عََل مَشَندِ نَشَن
قَتَنِش َ دَنشَنِي رَ، عَ َمَ قُرٍ َلَنم ي َ ر .ّن مَرِِف َمَ قُرٍ رَكٍلِم .ّن َش عَ َ بَر يُنُِب رََب، مَرِِف عَ مَ َشقَرِ .ّن 16 نَ كُي، وٌ َش وٌ َش يُنُبٍِي قََل وٌ ٍ بٌر ّب، وٌ
َش عََل مَشَندِ وٌ ٍ بٌر ّب، عَلٌَك وٌ َش َلَن .ي تِنِشنتْي عََل مَشَندِ نَشَن ِتمَ، نَ عََل مَشَندِ َش وَِل ّسنّب .فٌب 17 َ عٍلِي نُ قِندِِش مَدِ عَدَ نَن نَ عَْل
وٌن .تَن عَ ٌت عََل مَشَندِ عَ ّ ْبح بِرِن نَ عَلٌَك تُّن نََش َق، عََل نََش عَ َش دُّب .ُسُش تُّن مُ َق بِْش ّح َسشَن كٍِك .ٍسننِ 18 نَ دَنِف َشنِب،
َ عٍلِي مَن نََش عََل مَشَندِ تُّن مَن َش .َق ٌكوٍر نََش تُّن ّبحِن، بِْش َسنسٍِي نََش بٌفٍِي َ .مِِن ر

19 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، َش مِِش ندٍ وٌ َي مَ عَ َ بَر نْندِ َ كِر ّبحِن، ْكْن مِِش فبّّت َق عَ ِت َ كِر قَنِي ْشن مَ، 20 وٌ َش عَ كٌلٌن، مِِش نَشَن يُنُبِتْي َ بَم
عَ َش يُنُِب ٍق مَ، عَ َ بَر عَ َ نِي يُنُبِتْي َش ِكِس، عَ َش يُنُِب بِرِن َ بَر .َشقَرِ
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عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثِيّرِ نَشَن ّسّب

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
عَِس َش َ ّشير ثِيّرِ نَن ِي َابُي كِت ّسّب عِسَيَنكٍَي مَ، نَشٍٍي نُ يٍنٍسنِش ٍ يِر وُيَِش مَ ْر مَنّفَي بُن .مَ نَ وََشِت مَ ْر نُ َ بَر ْن حَمَّن فبٍفٍب .رَ مَ ْر نَ

حَمَّن نّيّن مَْسْت، عَ مُ مَ تٌندِ نَ حَمَّن َش عَ فٍب دِيّن رَبَُت، ْكْن عَ نُ مَ وَ ّن نَ حَمَّن َش مَ ْر َش ُكٍيٍي قَن .بَُت عِسَيَنكٍَي مُ تِن نَ َبَدٍ ر عََل
َش سّرِّي َش ٍق .رَ ٍع نُ عَ كٌلٌن عََل كٍرٍن نَن عَ .رَ نَ كُي، مَ ْر مَنفَسَنِي نََش ٍع َحشَنَكَت عَ حَاِش .رَ

ِ ثِيّر ِي َابُي كِت ّسبِّش ّن، عَلٌَك عَ َش عِسَيَنكٍَي َ ِمَنِي رَل نَشٍٍي نُ نَ نَ تْورّ ْموِل .كُي عَ نََش عَ قََل ٍع ّب عَ تْورّ نَشَن قَتَنِش ٍق قَنِي َبٍَق ر رَ، عَ
نَ مُ حَاُش، يَاِف مُ نَ عَ .كُي عَ مَن نََش عَِس َش قَّش مٍَسن ٍع ّب مِسَاِل رَ، عَلٌَك ٍع َش عَ كٌلٌن عَلَتََل نَ ٍع ّسيِت مَ ٍع َش تْورّ كُي، عَ
مَن قَمَ ّن ٍع رَكٍلِدٍ قَّش .مَ نَ بِرِن َ ْنم قِندِدٍ َ ِمَنِي ل َ ر عِسَيَنَك بِرِن ّب نَشٍٍي مَ تْوْر ٍع َش َ دَنشَنِي َش ٍق .رَ

ِ ثِيّر ٍق فبٍفٍب َ مٍَسنم دَنشَنِيَتْيٍي ّب ٍع ّحرّ ِك َش ٍق .رَ عَ وٌن مَ يَمَرِ وٌن َش َ بِر عََل َش ّسنِيّنِي قْْش .رَ َش وٌن قِندِِش عََل َبِرٍّي قْشِر نَن نَ، عَ
َ لَنم وٌن َش ّحرّ عَ َش َ كِر ْشن .مَ عََل َش وٌن مَِل نَ .كُي .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب ثِيّرِ نَشَن ّسّب

ّشيبُي
1 ٱ تَن ثِيّرِ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ّشيرَ، ٱ َ بَر وٌ ّشيُب ِي ّسبِّل رَ، وٌ تَن مِِش ُسفَندِِش نَشٍٍي يٍنٍسنِش حَمَنٍّي مَ عَْل ثٌنُت، فَلَِت،

ٍس، َكثَدٌ عَِس، نُن بِتِنِيَ، ٍع قِندِ ْشحٍّي رَ .دّننَّش 2 بََب عََل نُ َ بَر وٌ ُسفَندِ َكِب عَ َ رَكُي عَْل عَ نُ مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش عَ َشِشِل َ بَر وٌ ّسنِيّن، رَ
عَلٌَك وٌ َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس شُي رَتِنمّ، وٌ مَن َش ّسنِيّن عَ وُِل َسابُي .رَ عََل َش هِنّن نُن ْبحَّس َش فٌب وٌ ِي .رَ

عََل َش ِكِس
3 تَنتُي نَ عََل ّب، وٌن مَرِِف عَِس عََل َش مِِش ُسفَندِِش .بََب عَ َ بَر ِكنِِكِن وٌن مَ، عَ عَ َ نِي وٌن َش ِ بَر عَ نّيّن َ ر عَِس َش مَرَكٍِل َسابُي

.رَ عَ ٌت عَِس رَكٍِل قَّش مَ، عَ نََش عَ َ نِي وٌن قَن َش عَ كٌلٌن ِكِس نَ وٌن ّب .يَرٍ 4 نَ ِكِس قِندِِش كّ ّسنِيّنِش نَن نَ نَشَن مُ ْحنمَ، نَشَن
مُ َكنَمَ، نَشَن نَفَتَِش وٌن ّب يَننَ عَرِ .كُي 5 وٌ ٌت دَنشَنِيَِش عََل مَ، عَ وٌ َ مََكنتَم ّن عَ ّسنّب رَ، عَلٌَك وٌ َش ِكِس ْسْت، عَ قَمَ نَشَن نَمِنِدٍ وٌ مَ
وََشِت .ْدنشْي

6 نَ كُي، ّسيوّ نَ وٌ ّب، هَِل وٌ ٌت نَ تْورّ ْموِل بِرِن كُي ِي .َسشَنِي 7 نَ ٍق شْرْْشيٍي عَ َ نِيَم ّن ٍق حَاِش بِرِن َش َب وٌ َش َ دَنشَنِي كُي، عَ
َش قِندِ َ دَنشَنِي َسبَتِِش .رَ عَ مَنِيَِش َ ّشيم نَن نَ نَشَن فِب َ بَم ّت .رَ وٌ َش َ دَنشَنِي تِدٍ فٌب َ ّشيم .ّب عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَ َق، عَ وٌ
مَتْشْمَ ّن، عَ وٌ ُشن َ نَكٍلِم ّن، عَ وٌ َ ِنيَم ب ّن وٌ َش َ دَنشَنِي َش ٍق .رَ 8 وٌ َ بَر عَِس َشُن، هَِل وٌ ٌت مُ عَ .تٌِش هَِل وٌ ٌت مُ عَ تٌِش َق، وٌ َ لَم عَ .رَ
ّ ّسيو ُشنفٍب نَشَن تَِف مُ َ ْنم َبَدٍ، ر عَ َ بَر فٌب ّي وٌ ِي، 9 ِ مَ بَر وٌ َ بَر ِكِس ْسْت، وٌ َش َ دَنشَنِي نُ مَ وَ نَشَن .ْشن

نَمِْحنمٍّي َش مٍَسنِي
10 نَمِْحنمٍّي يَِت نُ َ َكتَم ِك قَنِي رَ نَ ِكِس َش ٍق كٌلٌنٍق وٌ نَشَن ْستِْش عََل َش هِنّن َسابُي .رَ 11 ٍع نُ مَ وَ نَ ِكِس َق تّمُي نُن عَ َق ِك

كٌلٌنٍق عََل َش مِِش ُسفَندِِش َشِشِل نَشَن َش قٍٍي مٍَسن ٍع .ّب نَ َشِشِل نَشَن نُ َسبَتِِش ٍع ِع، عَ نََش عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش تْورّ نُن عَ
َش ُشننَكٍِل مٍَسن ٍع ّب ٍينُن ب نٍٍي َش .رََب 12 عََل عَ مٍَسن ّن نَمِْحنمٍّي ّب، عَ ٍع مُ نُ نَ َ ّشير عِبٍَق ٍع َش وََشِت مِشٍِي َش .ّب ٍع نُ نَ عَ
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عِبٍَق وٌ تَن نَن .ّب ٍع َ ّشير نَشَن عِبَِش، مِِش فبّتٍّي َ بَر نَ ِشبَارُ قَنِي ِت وٌ ّب عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي رَ، نَشَن كٍلِِش ٌكوٍر .مَ هَِل ـٍكٍّي مَل يَِت
مَ وَ نَ مٍَسنِي .كٌلٌنٍق

دَنشَنِيَتْي َش ّسنِيّنِي
13 نَ نَن عَ رَ، عَ لَن وٌ َش وٌ َشِشِل يَءِلَن ٍق مَ وٌ نَشَن نَبَمَ، وٌ َش وٌ ْحْش َس وٌ يّّت ْشن مَ، وٌ َش وٌ َشِشِل بِرِن ِت عََل َش هِنّن رَ، عَ

نَشَن قِمَ وٌ مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َق .لْشْي 14 وٌ نََش َ بِر وٌ وَْشنٍق حَاِش قْْش رَ عَْل وٌ نُ عَ َ رَبَم ِك نَّش ٍينُن ب وٌ َش عَِس .كٌلٌن وٌ
َش وٌ بََب عََل شُي .رَبَُت 15 وٌ ّحرّ ِك َش ّسنِيّن عَْل عََل نَشَن وٌ ِشلِِش عَ ّسنِيّنِش ِك .نَّش 16 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي، ٌو» َش ّسنِيّن، ِ مَ بَر ٱ تَن
«.ّسنِيّن 17 وٌ ّن عََل مَ، مَشَندِ وٌ عَ َ قَلَم عَ ّب عَ وٌ بََب، عََل نَشَن مِِش بِرِن َ مَِكيتِم عَ وَِل رَ تِنِشنِي .رَ نَ كُي، وََشِت ْدنشْي نَشَن لُِش وٌ ّب
ِي َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ، وٌ عَ مٍَسن وٌ ّحرّ ِك مَ عَ وٌ عَ ِنيَِش .ب

18 وٌ ُشن مُ سَرَِش ٍس رَ نَشَن َ َكنَم عَْل َ ّشيم نُن .فبٍِت عََل َ بَر وٌ رَتَنَف وٌ بَبٍَي ّحرّ ِك ٌكِب .مَ 19 وٌ ُشنسَرَِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش وُِل
نَن نَ، نَشَن بَِش سّرّّش رَ، عَْل يّشّي قَنِي ُ لَنيُر ٌي مُ نَ نَشَن .مَ 20 عََل نُ َ بَر عَ ُسفَندِ ٍينُن ب َ دُِنح َش دَا، ْكْن عَ نََش عَ مٍَسن َ دُِنح ّب ِي وََشِت
ْدنشْي وٌ تَن نَن َش ٍق .رَ 21 وٌ دَنشَنِيَِش عََل مَ عَ تَن نَن َسابُي رَ، عََل نَشَن نَكٍِل قَّش مَ، عَ َق عَ ُشن .نَكٍِل نَ كُي، وٌ َل عََل رَ، وٌ َش وٌ
َشِشِل ِت عَ .رَ

22 وٌ ٌت َ بِر نْندِ قْْش رَ، وٌ َ بَر ّسنِيّن، َ َشنُنتٍي قِيّش َ بَر ُل وٌ ّ ْبح مَ وٌ نفَشَكٍرٍنِيٍي .ّب نَ نَ عَ رَ وٌ َش وٌ ٍ بٌر َشُن وٌ ّ ْبح بِرِن .نَ 23 وٌ َ بَر ِ بَر عَ نّيّن
َ ر عََل َش مٍَسنِي َسابُي .رَ نَ مٍَسنِي مِسَالِِش َسنِس شْرِ نَن نَ، نَشَن مُ َ َكنَم .عَبَدَن عَ مُ َ َكنَم عَْل َسنِس شْرِ بٌوٍر نَشَن سَمَ بِْش .مَ 24 َ مَ عِبُنَد
مِسَالِِش َسنِس نَن .نَ عَ َش نْرّ لُِش عَْل َسنِس .قُفَِش َسنِس تَن لِسِمَ ّن، عَ قٍُف َق بِرَ، 25 ْكْن مَرِِف َش مٍَسنِي تَن َ بُم .عَبَدَن نَ مٍَسنِي
نَن قِندِِش ُ ِشبَار قَنِي رَ نَشَن عِبَِش وٌ .ّب

2
عََل َش َحمَ

1 وٌ َش ٍق حَاِش، وٍُل، قِلَنَكقُيَح، مِلَنتٍيَ، نُن ِشِل َكّن .ّبحِن 2 وٌ َش َ بِر عََل َش مٍَسنِي قْْش رَ عَْل دِيْرّ مَ وَ ِشحّ ْشن ِك .نَّش نَ َ ْنم عَ ِيَدٍ ن
وٌ َش ِكِس َش َسبَِت، 3 ِ مَ بَر وٌ َ بَر عََل َش هِنّن .كٌلٌن

4 وٌ وٌ ّ مَكْر عَِس رَ نَشَن مِسَالِِش فّّم ّكنّد رَ بَنِش َ ِتم نَشَن .قَرِ َ مَدٍِي عَد َ بَر مّي عَ رَ، ْكْن عََل تَن نَ فّّم نَن ُسفَندِِش ِ مَ بَر عَ رَقَن عَ مَ ِك
قَنِي .رَ 5 وٌ قَن مِسَالِِش فّّم ّكنّدٍي نَن نَ نَشٍٍي تِِش عََل َشِشِل َش بَنِش .رَ وٌ َ بَر قِندِ سّرّّشدُّب ّسنِيّنشٍِي رَ عَلٌَك وٌ َش وٌ ّ ْبح َب سّرّّش رَ عََل
َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ نَ نَن نَقَن عََل .مَ

6 عَ ّسبِّش َابُي كِت كُي،
ٱ» َ بَر فّّم ندٍ ُسفَندِ، نَشَن تِدٍ .فٌب
ٱ عَ ْدشْمَ ِسيٌنِ ّن، عَ قِندِ تُشُي فّّم نَن .نَ
نَشَن َ لَم عَ رَ،
نَ َكنِي مُ «.يَافِمَ

7 وٌ تَن نَشٍٍي دَنشَنِيَِش، نَشٍٍي َ لَم عَ رَ عَ نَ فّّم ُسفَندِِش تِدٍ فٌب، ُشننَكٍِل نَ وٌ .ّب ْكْن ِي مٍَسنِي ّسبِّش دَنشَنِيَتَرٍٍي نَن ّب،
بَنِشِتٍي» مّي فّّم نَشَن نَ،
نَ نَن قِندِِش فّّم ّكنّد رَ بَنِش تُشُي «.مَ
8 عَ مَن مٍَسنِش،
ِمِشٍي» ٍع َسنِي َ رَدِنم نَ فّّم رَ، ٍع َق َ «.بِر
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ٍع َ مَ بِر ّن ِ مَ بَر ٍع مُ َ تِنم عََل َش مٍَسنِي .رَتِنمّدٍ عََل َ بَر نَ رَفِرِ ٍع .مَ 9 ْكْن عََل وٌ بْنسْي نَن ُسفَندِِش، عَ َش قِندِ مَنّف َش سّرّّشدُبٍّي .رَ عَ وٌ ِس
ّسنِيّن، رَ عَ وٌ َ .ُشنسَر عَ نََش وٌ مِِن رَ ِم دِ كُي، وٌ َش ُل عَ َش نْرّ بُن .مَ عَ نَ بِرِن نََب ّن عَلٌَك وٌ َش عَ مَتْْش َ دُِنح .مَ 10 ِسنٍف وٌ مُ نُ قِندِِش
ِس رَ، ْكْن يَْكِس وٌ َ بَر قِندِ عََل َش َحمَ .رَ ِسنٍف عََل مُ نُ ِكنِِكنِِش وٌ مَ، ْكْن يَْكِس عَ َش ِكنِِكِن َ بَر َكمَِل وٌ .ّب

11 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ َش َ ِمَنِي .ل وٌ نََش َ بِر َ دُِنح قٍٍي قْْش رَ، ِ مَ بَر نٍٍي وٌ َ بَم عََل َش َ كِر نَن ْشن .مَ بٍكٍَي ُ م نَ وٌ .رَ وٌ ْشنِي مُ نَ ِي َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ َش
.رَ 12 وٌ َش َ دُِنح مِشٍِي َش تْوّحّف ُشن نََكَن وٌ َش وَِل قَنِي َسابُي رَ، عَلٌَك ٍع قَن َش عََل مَتْْش لْشْي ْدنشْي .مَ

مَنفَسَنِي
13 وٌ وٌ يّّت ٌ مَفٌر َ دُِنح مَنّف بِرِن ّب مَرِِف َش ٍق .رَ ِ يَامَر ٌسِش ٍع تَن نَن ِي، عَ قِندِ مَنّف ُشنفٍب رَ، 14 عَ قِندِ مَنّف َش ّشيرٍَي رَ، عَْل

ٌمَِن .ف ٍع ٍق ٌكِب رَبٍَي مَِكيتِمَ، ٍع ٍق قَنِي رَبٍَي .مَتْْش 15 عََل مَ وَ ّن وٌ َش َشِشلِتَرٍٍي دّ َلَن ب وٌ َش وَِل قَنِي َسابُي .رَ 16 وٌ َش ّحرّ عَْل مِِش نَشٍٍي
َ بَر شْرَّي ْسْت، ْكْن نَ شْرَّي نََش عَ َ نِي وٌ َش ُل ٍق حَاِش .كُي وٌ َش قِندِ عََل َش ٌكنيٍِي .رَ 17 وٌ َش مِِش بِرِن .بِنيَ وٌ َش وٌ نفَشَكٍرٍنِيٍي .َشُن
وٌ َش فَاُش عََل َي .رَ وٌ َش مَنّف ُشنفٍب .بِنيَ

عَِس َش تْورّ مِسَاِل
18 ٌكنيٍِي، وٌ َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر وٌ مَرِفٍِي ّب بِنّي كُي، هَِل ٍع قِندِ مِِش َش ٍق مَشْرْْشِش .رَ وٌ نََش مِِش قَنيٍِي َش فبَنسَن شُي رَتِنمّ، 19 ِ مَ بَر ٍق

قَنِي نَن عَ رَ ِنٍق ت ٍع َش ِع تْوْر تِنِشنتَرٍَي رَ عََل َش ٍق .رَ 20 َش وٌ تْورّ ندٍ ْسْت وٌ َش وَِل ٌكِب َش ٍق رَ، ٍق قَنِي مُ عَ .رَ ْكْن َش وٌ تْورّ ندٍ
ْسْت وٌ َش ٍق قَنِي َش ٍق رَ، عََل نَ َ كٌلٌنم ّن وٌ .ّب

21 وٌ ِشلِِش نَ نَن مَ، ِ مَ بَر عَِس قَن تْوْر ّن وٌ ّب، نَ َق قِندِ مِسَاِل رَ وٌ ّب وٌ َ مَ بِر نَشَن قْْش .رَ 22 َع» ُ م يُنُِب رََب، عَ مُ وٍُل «.قََل 23 ٍع
ٌت عَ ٌكنِب، عَ مُ عَ .فبٍْحْش ٍع ٌت عَ تْوْر، عَ مُ يّن ْو شْرْشْي .قََل عَ نََش ِكيِت ٌس ِكيتَِس تِنِشنِش ِي .رَ 24 عَ نََش قََش وُرِ مَفَلَنبُِش مَ
وٌن مَ يُنُبٍِي َش ٍق رَ، عَلٌَك وٌن َش ٍق حَاِش ُل نَ، وٌن َش ّحرّ تِنِشنِي .كُي عَ َش قٍِي نَن وٌ َلَنِش ي َ .ر 25 وٌ نُ لُِش ّن عَْل ُ ٍس شُر رَّبحِنشٍِي،
ْكْن يَْكِس وٌ َ بَر فبِلٍن وٌ َ َكنتَم مَ، نَشَن عَ ْحْش َسِش وٌ نِي ْشن .مَ

3
قُِت شِرِ

1 وٌ تَن فِنٍّي، وٌ قَن َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر وٌ َش ْمرٍِي ّب، عَلٌَك وٌ َش ْمرِ دَنشَنِيَتَرٍٍي َش ْن دَنشَنِيَدٍ وٌ تَن ٍع َش فِنٍّي وَِل ِك َسابُي رَ، هَِل وٌ مُ
ٍسٍس قََل ٍع ّب، 2 ٍع َش وٌ َش ّسنِيّنِي مَرَ نُن يَرَفَاشُي فبَنسَن .ٌت

3 فِنٍّي، وٌ نََش َكَت وٌ يّّت رَيَبُدٍ ُشنمَسٍٍي رَ، عَْل ُشن دّنّب، َ ُلِر سٌي ت َ ّشيم دَاِش، َش نَ مُ دُِف .تٌقَنيٍِي 4 فِنٍّي َش تٌقَنِي َش قِندِ ّ ْبح قَنِي نَن
.نَ تٌقَنِي نَن نَ ِك نَشَن مُ َ .َكنَم نَ نَن تِدٍ فٌب عََل .ّب 5 ِسنٍف رَ فِّن ّسنِيّنشٍِي نُ نَ ِك .ّن ٍع َشِشِل نُ تِِش عََل رَ، ٍع ٍع يّّت مَفٌرٌِش ٍع َش
ْمرٍِي ّب، 6 عَْل َ سَر نَشَن نُ عِبُرَهِمَ شُي َبَتُمَ، ر عَ نُ َق عَ ِشِل ن» .«مَرِِف وٌ قِندِِش عَ تَن نَن بْنسْي رَ، َش وٌ ٍق قَنِي رََب، وٌ مُ تِن فَاشُي
ٌي َش وٌ َشِشِل َي .عٌِس

7 وٌ تَن قَن، ّشمٍّي، وٌ نُن وٌ َش فِنٍّي، وٌ َش ُل لَنِي .كُي وٌ َش وٌ ٍ بٌر ُ .قَهَام شّّم َش عَ كٌلٌن عَ عَ ّسنّب فٌب عَ َش فِّن .ّب ّشمٍّي َش فِنٍّي بِنيَ
ِ مَ بَر وٌ بِرِن نَن كّ كٍرٍن تٌنفٌمَ، نَشَن قِندِ ِكِس رَ، عََل نَشَن قِمَ عَ َش قٌنِسِرٍَي .كُي وٌ َش وٌ َش فِنٍّي بِنيَ، عَلٌَك عََل َش وٌ َش مَشَندِ .ُسُش

َ َشنُنتٍي
8 وٌ َش لَن وٌ ٍ بٌر مَ، وٌ َش وٌ ٍ بٌر ُ .قَهَام َ نفَشَكٍرٍني َ َشنُنتٍي َش ُل وٌ .تَِف وٌ ِكنِِكِن وٌ ٍ بٌر مَ، وٌ مَن َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر وٌ ٍ بٌر .ّب 9 وٌ نََش ٍق حَاِش

ْحْش ٍق حَاِش رَ، وٌ نََش ٌكنِب ْحْش ٌكنِب .رَ وٌ لَن ّن وٌ َش دَُب وٌ ٍ بٌر ّب، ِ مَ بَر وٌ ِشلِِش نَ نَن مَ، عَلٌَك وٌ َش دُّب ْسْت كّ .رَ عَ ّسبِّش
َابُي كِت كُي،
10 نََشن» َ مَ و ِسمََي ّ ْحشُنم ْشن مَ،
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هّيرِ فٌب نَشَن كُي،
نَ َكنِي نََش ٍق ٌكِب قََل،
وٍُل نََش مِِن عَ دّ .كُي
11 عَ َش فبِلٍن ٍق حَاِش قْْش .رَ
عَ ّحرّ ِك َش .قَن
عَ َش َ بِر ْبحَّس قْْش رَ تُننَبِّش كُي،
12 ِ مَ بَر مَرِِف َي تِِش تِنِشنتْيٍي نَن نَ،
عَ تُِل مَتِِش ٍع َش مَشَندِ .رَ
ْكْن، عَ عَ ٌكٍب ٌسِش رَ ّن ٍق ٌكِب رَبٍَي تَن «.نَ

َكوَندِ تٍِق
13 ندٍ َ ْنم وٌ تْوْردٍ َش ٍق قَنِي َبٍَق ر َ بَر وٌ ّ ْبح ُسُش؟ 14 هَِل وٌ تْوْر تِنِشنِي َش ٍق رَ، وٌ هّيرِ نَن َ .ْستْم وٌ نََش فَاُش ٍق َي رَ َ دُِنح مِشٍِي فَاشُمَ نَشَن

َي رَ، وٌ ّ ْبح نََش .عُِق 15 ْكْن وٌ َش عََل َش مِِش ُسفَندِِش قِندِ وٌ مَرِِف رَ وٌ ّ ْبح .كُي وٌ َش قََت عَ َش ٍق تَِف َبَدٍ ر مِشٍِي ّب وٌ لَِش وٌ َش
ِكِس رَ ٍق نَشَن مَ، 16 ْكْن وٌ َش نَ مٍَسنِي ِت ِنْديِن ْدي بِنّي .كُي وٌ َش نَ رََب ّ ْبح قِيّش رَ عَلٌَك وٌ يَشُي نَشٍٍي وٌ تْوّحّفمَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش
َش ٍق رَ، ٍع َش ُل يَاِف .كُي 17 َش عََل عَ مَ، رَفِرِ عَ قَِس ِع َش تْوْر ٍق قَنِي َش ٍق رَ، دِّن ِع َش تْوْر ٍق حَاِش َش ٍق .رَ

18 عَِس تِنِشنتْي قَن قََش ّن كٍرٍنِي رَ تِنِشنتَرٍٍي َش يُنُبٍِي َش ٍق رَ، عَلٌَك عَ َش وٌ مٌَس عََل .رَ ٍع نََش عَ قٍَت قََش، ْكْن عََل َشِشِل نََش عَ
نِي رَفبِلٍن عَ .مَ 19 عََل َشِشِل ِسَف ّن َكوَندِ تِدٍ مِشٍِي ّب نَشٍٍي نُ نَ فٍيِل كُي لَاشِرَ، نَشٍٍي ِسنٍف نُ َ بَر تٌندِ عََل شُي .رَتِنمّدٍ 20 عََل نُ نَ ٍع مَمٍّق
عَننَِب َ نُه نُ ُكنكُي َ بَنبَنم تّمُي .نَّش مِِش ٌسلٌمَسَشَن فبَنسَن نَن ِكِس ُكنكُي كُي ٍي .مَ 21 نَ ٍق َ بَر قِندِ مِسَاِل رَ دَنشَنِيَتْي ُشنَش ٍق رَ، نَشَن
مِِش رَِكسِمَ ِي وََشِت عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش مَرَكٍِل َسابُي .رَ نَ ُشنشٍَق ٍي ْشورَ، عَ مُ نْشْي َ بَم مِِش قٍَت، ْكْن عَ مَ قِندِ نَّت تٌنٌفي
نَن نَ عََل .مَبِرِ 22 عَِس َ بَر ٍت عََل يِرٍقَنِي مَ يَننَ ِ .عَر ـٍكٍّي، مَل ِحننٍّي، نُن ّسنبّمٍَي بِرِن نَ عَ َش يَامَرِ بُن .مَ

4
َ ّكح مَسَرٍَق

1 عَِس َش تْورّ َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ، عَ َش قِندِ مِسَاِل رَ وٌ ّب، نَشَن عَ َ نِيَم وٌ َش َ ِمَنِي .ل دَنشَنِيَتْي نَشَن قٍَت َحشَنَكتَمَ، نَ َ بَر يُنُِب ٍق ُل .نَ 2 نَ
كُي، عَ َ بَر َ دُِنح وَْشنٍق ُل نَ، عَ َش َ بِر عََل وَْشنٍق قْْش رَ عَ َش ِسمََي كُي نَشَن .لُِش 3 وٌ تّمُي نَشَن نَبَِش َ دُِنح وَْشنٍق قْْش رَ، نَ َ بَر .َسّك وَ وٌ
َ بَر ُب َ دُِنح ٍق ٌكِب كُي عَْل يّّن رَبٍَق، ِسيِسٍق، ُشلُنِي حَاِش، بٍيرٍ مِنٍق، نُن كٍُي بَتٍُق، نَشَن قِندِِش ٍق حَاِش .رَ 4 َ دُِنح مِشٍِي دّ َ بَر عِشَرَ، ِ مَ بَر وٌ
مُ َ مَ بِر ٍع قْْش رَ ْسنْن نَ َ دُِنح قٍٍي َبَدٍ .ر نَ كُي، ٍع وٌ ِشِل َكنَمَ، 5 ْكْن ٍع دّنتّّف سَمَ ّن ِكيتَِس ّب، نَشَن قَمَ مِِش َلٌشٍِي ب نُن قَشَمِشٍِي .مَِكيتِدٍ
6 نَ نَن عَ رَ، عََل َش ِشبَارُ قَنِي نََش عَِب قَشَمِشٍِي قَن ّب، عَلٌَك عََل َش ٍع نِي رَِكِس، هَِل مِشٍِي ٌت َ بَر ّف ٍع قٍَت تَن .مَِكيتِدٍ

وٌ ٍ بٌر مَلٍِق
7 لْْش ْدنشْي َ بَر ّ .مَكْر وٌ َش وٌ َشِشِل رَشَرَ، وٌ َش وٌ يّّت ُسُش، عَلٌَك وٌ َش ْن عََل .مَشَندِدٍ 8 عَ فبٍنفبٍنِي وٌ َش وٌ ٍ بٌر َشُن عَ قَنِي رَ، ِ مَ بَر

َ َشنُنتٍي يُنُِب فبٍفٍب نَن َ .مٌَكتٌم 9 وٌ َش وٌ ٍ بٌر َ ّسّن ر ّ ْبح قَنِي رَ، هَِل وٌ مُ عَ قِندِ يّن ْو ُشنشُرِ .رَ 10 عََل هِننِّش وٌ رَ ِك نَّش، وٌ قَن َش هِنّن وٌ ٍ بٌر َ ر نَ
ِك ّن، عَلٌَك وٌ َش قِندِ عََل َش وَلِّك قَنيٍِي رَ، نَشٍٍي عَ َش هِنّن َ .عِتَشُنم 11 َش مِِش مَ وَ مٍَسنِي ندٍ تٍِق، عَ َش عََل َش مٍَسنِي .ِت َش مِِش مَ وَ
عَ بٌوٍر مَلٍِق، عَ َش نَ رََب عََل ّسنّب رَ، عَلٌَك عََل َش مَتْشْي ْسْت عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ مَتْشْي نُن ّسنّب نَ عَ ّب .عَبَدَن
.عَمَِن

عِسَيَنكٍَي َش تْورّ
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12 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، نَ َحشَنَكّت نََش وٌ تّرّنَن، وٌ نَشَن .تٌٍق ٍق نّيّن مُ عَ .رَ 13 تْوْرٍق عَْل عََل َش مِِش ُسفَندِِش تْوْر ِك نَّش، نَ َش قِندِ ّسيوّ رَ

وٌ ّب، عَلٌَك وٌ مَن َش حّلِّشن عَ َش نْرّ مٍَسن .لْشْي 14 َش ٍع وٌ ٌكنِب عََل َش مِِش ُسفَندِِش ِشِل َش ٍق رَ، هّيرِ نَ وٌ ّب، ِ مَ بَر عََل َشِشِل
نْرِْش نَ وٌ .مَ 15 وٌ نََش َحشَنَكّت ْسْت نِي بٍَق مَ، ّ ُمح تٍِق مَ، ٍق ٌكِب رَبٍَق مَ، َش نَ مُ عَ رَ نَاقِشِيَ .مَ 16 ْكْن َش وٌ َحشَنَكّت ْسْت ِ مَ بَر
عِسَيَنكٍَي نَن وٌ رَ، وٌ نََش يَاِف، وٌ َش عََل مَتْْش عِسَيَنَك ِشِل َش ٍق .رَ

17 َحشَنَكّت وََشِت َ بَر وَ قْلٍْق عََل َش َحمَ .مَ َش عَ قْْل وٌن تَن مَ، عَ َ رَْحنم دَنشَنِيَتَرٍٍي مَ دِ؟ 18 َش» تِنِشنتْي ِكِسٍق شْرْْش، عََل كٌلٌنتَرٍ
نُن يُنُبِتْي تَن َ لُم «دِ؟ 19 مِِش نَشٍٍي َحشَنَكتَمَ، ِ مَ بَر ٍع نَ عََل وَْشنٍق رَبٍَق، ٍع َش ٍع َشِشِل ِت ٍع دَاِل مَنّف رَ نَشَن َش َ لَنلَنتٍي ُ م َ .َكنَم

5
سٍِي مََر

1 دَنشَنِيَتْي ُكنتِفٍِي، ٱ َ بَر وٌ َ ِمَنِي .رَل ُكنتِِف نَن ٱ قَن نَ عَْل وٌ .تَن ٱ ٍسيدٍْحشْيَ َ بَم عَِس َش تْورّ َش ٍق .رَ عَِس نَ َق عَ َش نْرّ مٍَسندٍ َ دُِنح
ّب، ٱ قَن عَ َ ْستْم .ّن 2 وٌ َش وٌ ّحنِف َس عََل َش َحمَ ْشن مَ نَشَن نَ وٌ َش َكنتَرِ بُن مَ، عَْل ُ ٍس شُر َكنّت َ مّينِم عَ َش فْورّ مَ ِك .نَّش وٌ
َش دَنشَنِيَتْيٍي دَنشُن وٌ َحنٍِف رَ عَْل عََل مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش وٌ نََش نَ رََب عَْل ٍع نَ وٌ .كَرََشن وٌ نََش عَ رََب ْكبِرِ فٍينِ َش ٍق رَ، وٌ َش عَ
رََب وٌ ّ ْبح بِرِن .نَ 3 وٌ نََش دَنشَنِيَتْيٍي يَمَرِ عَ شْرْشْي رَ، نَشٍٍي َ بَر تَُش وٌ .رَ وٌ َش قِندِ مِسَاِل رَ ٍع .ّب 4 ُ ٍس شُر َ َكنتَم ُشنفٍب نَ َق، عَ وٌ َ ِنيَم ب ّ نْر
َ ر نَشَن مُ َ .مَ مَسَر

5 قٌنِكٍٍي، وٌ قَن َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر قٌرٍِي .ّب وٌ َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر وٌ ٍ بٌر ّب، ِ مَ بَر عَ ّسبِّش،
َعَل» يّّت عِفبٌي مَ فٍرٍ ّن،
ْكْن عَ َ هِننّم يّّت مَفٌرٍٍي «.رَ

6 وٌ َش وٌ يّّت ٌ مَفٌر عََل ّسنّب بُن مَ، عَلٌَك عَ َش وٌ َش ٍق عٍِت عَ .وََشِت
7 وٌ َش وٌ َش ْكنتْقِِل بِرِن ٌس عَ ِي رَ، ِ مَ بَر عَ ّحنِف سَمَ وٌ ْشن .مَ 8 وٌ وٌ ْحْش َس وٌ يّّت ْشن .مَ وٌ نََش .يَنَق وٌ يَشُي عِبُلَِس نَ ٍق بِرِن

نَبٍَق عَلٌَك عَ َش وٌ َش ٍق .َكَن عَ لُِش عَْل يّّت نَشَن مِِش قٍنٍق عَ َش عَ .دٌن 9 وٌ ِت عَ َكنٍك ِع وٌ َسبَتِِش رَ وٌ َش َ دَنشَنِي .كُي وٌ عَ كٌلٌن
عَ ٍسنتَّن دَنشَنِيَتْي بِرِن تْوْرٍق نَ ِك ّن َ دُِنح .كُي 10 وٌ نَ ّف تْوْردٍ دٌندٌرٌنِت، عََل هِننّنٍت قَمَ وٌ َش ٍق يَءِلَندٍ، عَ وٌ ِمَنِيَ، رَل عَ ّسنّب ٌس وٌ ِي نَشَن
مُ َ .َكنَم عََل وٌ ِشلِِش ّن عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي رَ وٌ َش ُل عَ َش نْرّ بُن مَ .عَبَدَن

11 ّسنّب نَ عََل نَن ّب .عَبَدَن .عَمَِن
ُحنفُي

12 ٱ َ بَر ِي بَتَاّش ّسّب وٌ مَ، ٱ نفَشَكٍرٍنِي دُلُْشتِْش ِسلَِس َسابُي رَ، عَلٌَك ٱ َش وٌ ِمَنِيَ، رَل ٱ َش ٍسيدٍْحشْيَ َب عَ وٌ نَ عََل َش هِنّن يَِت نَن بُن
.مَ 13 عِسَيَنَك نَشٍٍي نَ ِلْن، بَب عََل نَشٍٍي ُسفَندِِش عَْل وٌ تَن، نٍٍي َ بَر وٌ ّشيُب، عَ نُن ٱ َ م دِ .مَرَِك 14 وٌ وٌ ٍ بٌر ّشيُب َ َشنُنتٍي ُسنبُي .رَ عََل َش وٌ ّ ْبح
َس، وٌ تَن نَشٍٍي نَ عَِس قْْش .رَ
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عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثِيّرِ نَشَن ّسّب

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
عَِس َش َ ّشير ثِيّرِ نََش ِي َابُي كِت قِرِن ندٍ ّسّب دَنشَنِيَتْيٍي مَ عَلٌَك ٍع َش ِمَنِيَ، ل ٍع َش ُل عََل ََش كِر ْشن .مَ عَ نََش ٍع رَُت عَ ٍع َش َ دَنشَنِي مُ

قَتَنِش ٍق قُقَُق َش .رَ عَ قَتَنِش عَِس َش تَرُشُي نَن نَ، نَشَن قِندِِش نْندِ يَِت يَِت .رَ ِ ثِيّر ٍسيدٍْحشْيَ َ بَم نَ تَرُشُي َش ٍق .رَ عَ نَشَن تٌِش عَِس
َش دُِنحّءِفِرِ كُي، عَ نُن عَ نَشَن كٌلٌنِش نَمِْحنمٍّي َش َابُيٍي كِت كُي، نَ بِرِن َ بَر قِندِ ٍسيدٍ رَ عَ نْندِ ِك .مَ

ِ ثِيّر ٌت ّف نَ مٍَسندٍ، عَ مَن نََش عَ قََل دَنشَنِيَتْيٍي ّب عَ مِشٍِي َ ْنم مِنِدٍ نَشٍٍي ٍع يّّت ِشِل َ قَلَم نَمِْحنمّ، َش نَ مُ عَ رَ َ ْمْش، كَر ْكْن وٍُل قَلٍّي نَن
ٍع .رَ نَ مِِش ْموِل نَ .نَ وٌن َ ْنم ٍع كٌلٌندٍ ٍع َش وَِل نُن ٍع َش يّنِي ْو َسابُي نَن .نَ َش ٍع َش مٍَسنِي نُن ٍع ّحرّ ِك مُ لَنِش عََل َش َابُي كِت َش
سّرِّي مَ، وٍُل قَلٍّي نَن ٍع .رَ

عَ رَْحنِي ثِيّرِ عَ َ قَلَم عِسَيَنكٍَي ّب ٍع َش ٍع تُننَبِّش، ِ مَ بَر عَِس قَمَ ّن فبِلٍندٍ َ دُِنح مَ ٍع قْْش رَ، عَ َق ٍع َشنِن يَننَ ِ .عَر ندٍٍي نُ مَ وَ عَِس ِشِل
َكنٍَق، عَ قَلٍَق رَ عَ عَِس َ بَر دُفُندِ، عَ عَ مُ َق عَْل عَ لَايِدِِش ِك .نَّش ِ ثِيّر نََش عَ تَِف رََب ٍع ّب عَ عَِس دُفُندٍِق قَتَنِش عَ َش َ َشنُنتٍي نَن نَ،
ِ مَ بَر عَ مَ وَ مِِش فبٍفٍب َش ٌس عَ َش نِينِ بُن ٍينُن ب عَ َش َق ِكيِت ْدنشْي .َسدٍ

نَ مٍَسنِي بِرِن قِندِِش َ ِمَنِي ل نُن لْننِ نَن نَ وٌن .ّب عََل َش وٌن مَِل نَ كٌلٌنٍق .رَ .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب ثِيّرِ نَشَن ّسّب

ّشيبُي
1 ٱ تَن، ِسمٌن ثِيّرِ، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٌكنِي نُن عَ َش ّشيرَ، ٱ َ بَر ِي بَتَاّش ّسّب وٌ .مَ وٌن تَن نَشٍٍي َ بَر َ دَنشَنِي عَِس مَ، وٌن بِرِن

َ بَر َ دَنشَنِي كٍرٍن ْسْت وٌن مَرِِف عََل نُن وٌن نَِكسِمَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش تِنِشنِي َسابُي .رَ 2 عََل َش هِنّن نُن ْبحَّس فبٍفٍب ِق وٌ مَ
عََل نُن وٌن مَرِِف عَِس كٌلٌنٍق َسابُي .رَ

عِسَيَنكٍَي ّحرّ ِك
3 وٌن ٌت َ بَر عََل كٌلٌن، نَشَن وٌن ِشلِِش عَ َش نْرّ نُن عَ َش قَنِي َسابُي رَ، عَ َ بَر ٍق بِرِن ٌس وٌن ِي عَ ّسنّب رَ، وٌن هَِي نَ نَشَن مَ ّحرٍّق رَ عَ

.وَْشنِك 4 عََل َش نْرّ نُن عَ َش قَنِي َ بَر عَ َ نِي وٌن َش ٍق لَايِدِِش ْسْت نَشَن مَنِيّ مُ نَ، عَ قَلٍَق رَ عَ وٌن َش وٌن ِف ٍق حَاشٍِي مَ َ دُِنح مَ، نَشٍٍي
قَتَنِش مِِش وَْشنٍق ٌكِب رَ، وٌن َق ُل عََل َش نْرّ .كُي
5 نَ كُي، وٌ َش َكّت بِرِن نََب ّحرّ ِك قَنِي َش َس وٌ َش َ دَنشَنِي ُشن مَ،
عََل كٌلٌنٍق َش َس وٌ ّحرّ ِك قَنِي ُشن مَ،
6 وٌ َش يّّت ُسشُي َش َس عََل كٌلٌنٍق ُشن مَ،
وٌ َش تُننَبِّش َش َس وٌ َش يّّت ُسشُي ُشن مَ،
وٌ َش عََل يَرَفَاشُي َش َس وٌ َش تُننَبِّش ُشن مَ،
7 َ نفَشَكٍرٍني َش َس وٌ َش عََل يَرَفَاشُي ُشن مَ،
َ َشنُنتٍي قَن َش َس وٌ َش نفَشَكٍرٍنيَ ُشن .مَ
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8 َش نَ ٍق ْموِل ُشن َ لُم مََس رَ وٌ ّب، نَ عَ َ نِيَم ّن وٌ َش ْن وَلِدٍ مَرِِف عَِس ّب، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، نَ مَن عَ َ نِي وٌ َش ْن عَ كٌلٌندٍ عَ
قَنِي .رَ 9 ْكْن َش نَ مُ عَ رَ، وٌ َ بَر ُ نّيم عََل وٌ َش يُنُِب دَنفِشٍِي َشقَرِِش ِك .نَّش نَ كُي، وٌ َ بَر ُل عَْل ْدنشُي نَشَن مُ ٍس َ عِفبّم عَ قَنِي .رَ

10 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، عََل َ بَر وٌ ِشِل، عَ َ بَر وٌ .ُسفَندِ وٌ َكّت بِرِن نََب عَلٌَك وٌ َش َ دَنشَنِي َش .َسبَِت َش وٌ نَ رََب، وٌ مُ َ مَ بِر .عَبَدَن 11 نَ كُي،
عََل وٌ َ رَ ّسنّم ّن عَ قَنِي رَ عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، نَشَن قِندِِش وٌن مَرِِف نُن وٌن نَِكسِمَ .رَ

عََل َش مٍَسنِي كٌلٌنٍق
12 ٱ ُ م َ تَفَنم وٌ رَتٍُق رَ نَ ٍق مَ، هَِل وٌ ٌت نْندِ كٌلٌن، عَ مَن َسبَتِِش وٌ ّ ْبح .ِع 13 قَننِ ٱ نَ دُِنحَ، عَ َ لَنم ٱ َش نُ وٌ رَُت نَ قٍٍي رَ، 14 ِ مَ بَر وٌن

مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش َ بَر عَ مٍَسن ٱ ّب ٱ ُ م َ بُم َ دُِنح مَ .ْسنْن 15 ْكْن ٱ َكّت بِرِن َ نَبَم ّن، عَلٌَك ٱ نَ كٍِل وٌ ُشن مَ لْْش نَّش، وٌ
َش ْن رَتُدٍ نَ قٍٍي مَ تّمُي .بِرِن

16 مُُش ٌت وٌن مَرِِف عَِس ّسنّب نُن عَ َق ِك مٍَسن وٌ ّب، عَ مُ قِندِِش ِكينِ مَْدْشِش َش .رَ مُُش نَشَن مٍَسن وٌ ّب عَِس َش نْرّ َش
ٍق رَ، عَ قِندِِش نْندِ يَِت يَِت نَن نَ، مُُش نَشَن تٌِش مُُش َي .رَ 17 بََب عََل نْرّ ُشنفٍب َكنِي َ بَر عَ بِنيَ، عَ ُشننَكٍِل ِق عَ مَ ِي مٍَسنِي رَ، ٱ» َ م
دِ َشنُِش نَن ِي ِك، ٱ ّسيوَِش نَشَن «.نَ 18 مُُش نَ شُي مّ ّن، نَشَن كٍِل ٌكوٍر مَ، مُُش ٌت نُ نَ عَ ّسيِت مَ َ فٍي ّسنِيّنِش .قَرِ

19 مُُش عَ كٌلٌن نَمِْحنمٍّي َش مٍَسنيٍِي قِندِِش نْندِ يَِت نَن .نَ وٌ لَن وٌ َش وٌ ْحْش َس نَ ْشن مَ عَ قَنِي رَ، عَْل مِِش عَ ْحْش سَمَ لَنثُي َش
يَنّب ْشن مَ ِك نَّش كْي رَ هَن .ُسبَّش وٌ نَ نَ مٍَسنِي قَهَامُ وٌ ّ ْبح كُي، نَ َ لُم ّن عَْل لٌولٌي َش نَءِيَلَنِي نَشَن َ مَّكنّنم ُسبَّش .مَ 20 وٌ َش عَ كٌلٌن عَ
قَنِي رَ عَ ّ نَمِْحنم ٌي َش ّسبِّل مُ قَتَنِش عَ يّّت .رَ 21 ّ نَمِْحنم َش مٍَسنِي مُ قَتَنِش مَدِ عَدَ َحنٍِف َش رَ، عَ قَتَنِش عََل َشِشِل يَِت نَن نَ، نَشَن نَ
مٍَسن نَمِْحنمٍّي .ّب

2
َ ْمْش كَر ٌكبٍِي

1 مِِش ندٍٍي نُ نَ َيَِل عِسِر َحمَ َي مَ، نَشٍٍي نُ عَ َ قَلَم ٍع يّّت ّب، عَ نَمِْحنمٍّي، ْكْن وٍُل قَلٍّي نَن نُ نٍٍي .رَ َ ْمْش كَر وٍُل قَلٍّي قَمَ لُدٍ وٌ قَن َي
مَ، نَشٍٍي َش شَرَنِي مِِش َ .رَلْيم نَ كُي، نَ وٍُل قَلٍّي َ بَر ٍع مَرِِف رَبٌٌل، نَشَن ٍع .ُشنسَرَِش نَ ٍق َ بَر ٍع ُشن .نََكَن 2 مِِش فبٍفٍب َ مَ بِر ّن ٍع قْْش رَ
ٍع َش ٍق حَاِش .كُي عََل َش نْندِ مَ مَبٍرٍ ّن ٍع تَن َش ٍق .رَ 3 ٍع وٌ مَدَشُمَ وُلٍٍي رَ ٍع َش َ مِلَنتٍي َش ٍق رَ، ْكْن ِكيِت ْدْشِش ٍع َي رَ عَ َ .رَكُي
ٍع َش ُشننََكّن مُ َ .َكنَم

4 ـٍكٍّي مَل ٌت يُنُِب رََب، عََل مُ دِّح ٍع مَ !دٍ عَ نََش ٍع وٌِل يَهَننَمَ، عَ يْلْنْشنيٍِي َس ٍع مَ نَ ِم دِ كُي ٍينُن ب ِكيِت لْشْي َش عَ .ِل 5 عََل مُ دِّح
َ دُِنح مَ عَننَِب َ نُه َش وََشِت، عَ كَاقِرٍِي ْسنْت ّن بَنبَرَنِي َ .ر ْكْن عَ نََش َ نُه رَِكِس، نَشَن نُ تِنِشنِي مَ، َكوَندِ عَ نُن عَ َش مِِش .ٌسلٌقٍرٍ

6 عََل مَ ٌسدٌ نُن َ فٌمٌر رَتْن ّن، عَ ٍع بِرِن فَن، ٍع َش قِندِ مِسَاِل رَ مِِش ٌكبٍِي .ّب 7 ْكْن عَ نََش لٌِت رَتَنَف نَ فبَلٌي .مَ لٌِت قِندِِش تِنِشنتْي
نَن نَ، نَشَن ّ ْبح نُ َ بَر رَحَاُش عَ مَ نَ مِِش حَاشٍِي َش وَِل ٌكبٍِي َش ٍق .رَ 8 ِي مِِش تِنِشنِش نُ َسبَتِِش ٍع تَِف، عَ ّ ْبح رَحَاُشِش عَ مَ تّمُي
بِرِن ٍع َش َ حَاُشح َش ٍق .رَ

9 نَ نَن عَ مٍَسنِش، عَ وٌن مَرِِف قََت مِِش قَنِي ُلُندٍ ق ٍق شْرْشْي كُي، عَ مَن قََت تِنِشنتَرٍٍي رَفَتَدٍ هَن ِكيِت لْشْي نَ َق تّمُي .نَّش 10 عَ
فبٍنفبٍنِي، عَ ِي َ رَبَم مِشٍِي نَن نَ نَشٍٍي بِرَِش ٍع وَْشنٍق حَاِش تُن قْْش رَ، ٍع َق مَرِِف َش مَنّفَي .مَتَندِ

نٍٍي ٍع يّّت َ .عِفبٌم ٍع َس ُسو عَرِيَننَكٍَي .ْستْدٍ رَ 11 هَِل ـٍكٍّي، مَل نَشٍٍي ّسنّب فٌب ٍع ّب، نٍٍي مُ َس ُسو مَدٍِي عَدَ ْستْدٍ رَ مَرِِف َي .شْرِ 12 نَ
شُرُتَرٍٍي لُِش عَْل وَُل ُسٍب نَشٍٍي َشِشِل مُ نَ، نَشٍٍي ُسشُمَ، ٍع .قََش ٍع ٌكنِب َ ِتم قٍٍي مَ، ٍع مُ نَشٍٍي .كٌلٌن ٍع َش ٍق َ رَْحنم ّن عَْل نَ وَُل ُسٍب
نَشٍٍي َشِشِل مُ .نَ 13 ٍع تِنِشنتَرٍَي سَرٍ نَن َ .ْستْم ٍع َ حّلِّشنم وَندَُي رَبٍَق رَ يَنِي شَرٍ .رَ ٍع َ لُم ّن وٌ َش ُشلُنيٍِي َي مَ عَْل نْشْي نَ َس ٍس ّسنِيّنِش .مَ
ٍع َ حّلِّشنم ّن وٌ رَتَنتَنٍق .رَ 14 ٍع يّّن َ رَبَم تّمُي .بِرِن ٍع مُ َ تَفَنم يُنُِب َبَدٍ .ر ٍع مِشٍِي مَدَشُمَ نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي مُ .َسبَتِِش َ مِلَنتٍي نَ ٍع ّ ْبح .كُي ٍع بِرِن
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.دَنَكِش 15 ٍع َ بَر َ كِر تِنِشنِش ّبحِن، ٍع َق َ بِر بٍيٌرِ َش دِ ِ بَلَم َش َ كِر قْْش رَ، نَشَن نُ مَ وَ وَِل تِنِشنتَرٍ سَرٍ ْشن .مَ 16 عََل نََش عَ َش يُنُِب مٍَسن
عَ ّب عَ َش ٌسقٍَل َسابُي رَ نَشَن يّن ْو مَدِ عَدَ شُي رَ، عَ َق عَننَِب ِ بَلَم َش َ دَُشح .عِِت

17 نَ مِشٍِي لُِش ّن عَْل تِفٍِي ٍي مُ نَ نَشٍٍي .كُي ٍع لُِش ّن عَْل نُشُيٍي، تُرُننَادّ نَشٍٍي َ .تُتُنم ِم دِ نَن ْدْشِش ٍع َي .رَ 18 ٍع يّن ْو ُشنفٍب نَن َ قَلَم
نَشَن تِدٍ ٌي مُ نَ، ٍع ٍع يّّت عِفبٌمَ، ٍع مِشٍِي مَدَشُمَ ٍق ّسنِيّنتَرٍٍي رَ، مِِش نَشٍٍي بَِش بَدٍ يُنُبِتْيٍي َي .مَ 19 ٍع شْرَّي لَايِدِ مِشٍِي ّب، ْكْن ٍع يّّت
َكن قِندِِش َ دُِنح َش ٌكنيٍِي رَ، ِ مَ بَر ٍع مُ َ ْنم ٍع يّّت بَدٍ ٍع وَْشنٍق حَاشٍِي ِي رَ نَشٍٍي قَمَ ٍع ُشن .نََكنَدٍ مِِش نَشَن بِرِن َ لُم عَ وَْشنٍق حَاِش َش نْي
بُن مَ، عَ َ بَر قِندِ عَ وَْشنٍق حَاِش َش ٌكنِي .رَ

20 َش مِِش َ بَر َب َ دُِنح ٍق ٌكبٍِي َي مَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس كٌلٌنٍق َسابُي رَ، وٌن نَِكسِمَ نُن وٌن مَرِِف، ٍع مَن فبِلٍن نَ قٍٍي مَ، هَن
نٍٍي مَن ْن ٍع رَ، َ عَو ٍع َش تْورّ دَنفِمَ عَ ِسنٍف .رَ 21 ٍع لٍُق ٍع مُ تِنِشنِي َ كِر كٌلٌن، نَ قَِس ٍع ّب، دِّن ٍع َش نَ َ كِر كٌلٌن، ٍع َق ٍع ٌكٍب ٌس
سّرِّي ّسنِيّنِش رَ، نَشَن نُ َ بَر ِق ٍع .مَ 22 ِي تَاِل ٍع َش ٍق َ مٍَسنم عَ قَنِي رَ؛ بٍَر» َ بَر عَ َش بْشُنِي .دٌن ْشّس مَشَِش، عَ مَن َ بَر عَ يّّت «.مَنْْش

3
عَِس فبِلٍنٍق َ دُِنح مَ

1 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، ٱ َ م بَتَاّش قِرِن ندٍ نَن ِي ِك، ٱ نَشَن ّسّب وٌ .مَ ٱ َ بَر وَ َشِشِل قَنِي قٍِق وٌ مَ ِي بَتَاشٍّي َسابُي رَ، نَشٍٍي وٌ َ رَتُم نَ شَرَنِي رَ وٌ نَشَن
ْستِْش تّمُي .دَنفِِش 2 ٱ مَن َ بَر وَ وٌ رَتٍُق ّ نَمِْحنم ّسنِيّنِش ِسنٍفٍي َش مٍَسنِي مَ، عَ نُن وٌن مَرِِف نُن وٌن نَِكسِمَ َش يَامَرِ مَ، عَ َش ّشيرٍَي نَشَن
نَدَنفِِش وٌ .مَ 3 ْكْن عَ فبٍنفبٍنِي، وٌ َش عَ كٌلٌن عَ مِشٍِي قَمَ ّن َ دُِنح رَْحنِي، نَشٍٍي َ يٌم مِشٍِي مَ، ٍع َ بِر ٍع يّّت وَْشنٍق قْْش .رَ 4 ٍع عَ َ قَلَم ّن، ِعَس»

َ بَر عَ َش لَايِدِ َكَن، ِ مَ بَر هَن َي عَ مُ فبِلٍن َ دُِنح مَ عَْل عَ عَ قََل ِك .نَّش َكِق وٌن بٍنبٍَي قََش، َ دُِنح لُِش عَْل عَ «.قّْل
5 نَ مِشٍِي َ بَر ُ نّيم عَ عََل ٌكوٍر نُن بِْش دَاِش عَ َش مٍَسنِي نَن .نَ عَ قّْل رَ، عََل َش مٍَسنِي نَن عَ رَفِرِ بِْش َش مََب ٍي .ْشورَ 6 عََل َش مٍَسنِي

مَن نََش عَ رَفِرِ ٍي َش دِن َ دُِنح مَ عَننَِب َ نُه َش .وََشِت 7 نَ مٍَسنِي كٍرٍنِي مَن قَمَ ّن عَ رَفِرِدٍ ٌكوٍر نُن بِْش َش فَن ِكيِت لْشْي، تِنِشنتَرٍٍي
َ َحشَنَكتَم تّمُي .نَّش

8 ْكْن، ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ نََش ُ نّيم ٍق كٍرٍن مَ؛ وٌن مَرِِف تَن ّب، لْشْي كٍرٍن لُِش ّن عَْل ّح وُُل كٍرٍن، ّح وُُل كٍرٍن قَن لُِش ّن عَْل لْشْي .كٍرٍن
9 مَرِِف مُ مَ دُفُندِ عَ َش لَايِدِ رََكمَلِدٍ، عَْل مِِش ندٍٍي عَ َ َمحْشُنم ِك .نَّش عَ َش دِّح فٌب وٌ مَبِرِ، ِ مَ بَر عَ مُ مَ وَ مِِش كٍرٍن َش .لْي عَ مَ وَ ّن َ دُِنح
مِِش بِرِن َش .تُوِب

10 مَرِِف َق لْشْي مَ قِندِ تّرّنَن نَن نَ مِشٍِي .ّب نَ لْشْي ٌكوٍر َ لْيم ّن شُي مَفَاُشِش رَ، َ دُِنح بِرِن َ فَنم ّن، مَدٍِي عَدَ َش وَِل نَن تُن َ لُم عََل َي
.ِع 11 وٌ ٌت عَ كٌلٌن َ دُِنح َ ْحنم نَ ِك ّن، عَ َ لَنم وٌ َش ّحرّ عََل وَْشنِي رَ ّسنِيّنِي .كُي 12 وٌ مَّم َ ِتم ِك نَّش، عَ َش عَ َ نِي نَ لْشْي َش َق ِسننَنِي .مَ
نَ لْشْي ٌكوٍر نُن بِْش َ فَنم ّن ّت رَ، ٍع َق .ُشُن 13 وٌن ٌكوٍر نّيّن نُن بِْش نّيّن نَن مَمٍّق، تِنِشنِي َ َسبَتِم دّننَّش، عَْل عَ لَايِدِِش وٌن ّب ِك .نَّش

14 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ َش َكّت بِرِن نََب نَ مَّم ِت كُي، عَلٌَك نَ لْشْي َش وٌ ِل ْبحَّس كُي، عَ نََش وٌ ِل ٍق حَاِش .كُي 15 وٌ َش عَ كٌلٌن عَ وٌن
مَرِِف َش دِّح قِندِِش ِكِس نَن نَ وٌ ّب، عَْل وٌن َشنُنتٍنِي ثُْل قَن عَ ّسبِّش وٌ مَ ِك .نَّش عََل يَِت نَن نَ لْننِ قِِش عَ .مَ 16 عَ نَ نَن َ مٍَسنم عَ
َش بَتَاّش بِرِن .كُي عَ َش ّسبِّل ندٍٍي قَهَامُ .ْشْن َشِشلِتَرٍٍي، نَشٍٍي َش َ دَنشَنِي مُ رَشَرَِش، ٍع نَ ّسبّلٍِي مَ مَقِندِ ٍع .وَْشنِك ٍع نَ ْموِل َ رَبَم َابُي كِت
فبّتٍّي رَ، ْكْن نَ ٍق قَمَ ٍع .رَلْيدٍ

17 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ ٌت َ بَر نَ بِرِن كٌلٌن، وٌ َش وٌ ْحْش َس وٌ يّّت ْشن مَ، عَلٌَك كَاقِرٍِي نََش وٌ َب وٌ َش َ دَنشَنِي َسبَتِِش .كُي 18 وٌ َش ّسنّب
ْسْت وٌن مَرِِف نُن وٌن نَِكسِمَ عَِس َش هِنّن نُن عَ كٌلٌنٍق َسابُي .رَ تَنتُي نَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس ّب .عَبَدَن .عَمَِن
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عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب َ يَي نَشَن ّسّب

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
عَننَِب َ يَي نَشَن ِي بَتَاّش ّسّب، عَ نُ نَ عَِس َش َ ّشير ُق نُن قِرِنِيٍي نَن َي .مَ عَ نََش عِنيَِل عَِس ّسّب، عَ مَن نََش بَتَاّش َسشَن ّسّب

دَنشَنِيَتْيٍي ّب، عَلٌَك ٍع َش عََل َش لْننِ نُن َ ِمَنِي ل .ْسْت عَ ْدنشْي رَ، عَننَِب َ يَي نََش َابُي كِت ندٍ ّسّب نَشَن ِشِل َعَل» َش «.وَشَِي عَ نَ ّسّب
عِسَيَنكٍَي نَن مَ نَشٍٍي نُ نَ َحشَنَكّت ْستٍْق ٍع َش َ دَنشَنِي َش ٍق .رَ

ِي بَتَاّش ِسنٍف ّسّب ّن عِسَيَنكٍَي مَ عَلٌَك ٍع نََش ٍع مَدَُش وٍُل شَرَنِي رَ، نَشَن نُ يٍنٍسنِش نَ وََشِت، عَ قَلٍَق رَ عَِس مُ نُ قَِش َ دُِنح عَ مَ عَدَ
ِك .مَ عَننَِب َ يَي عَ مٍَسنِش عَ عَِس قِندِِش مَدِ عَدَ يَِت يَِت نَن نَ، عََل نَشَن ّشيِش كٍلٍِق ٌكوٍر مَ عَ َسٌف رَبٍَق .مَ عَِس قَتَنِش عََل نَن نَ،
ْكْن عََل نََش عَ رَفِرِ عَ َش قِندِ شّّم رَ َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ، عَلٌَك عَ َش ْن عَ يّّت بَدٍ سّرّّش رَ مَ عِبُنَدَ .ّب

عَِس َش سّرّّش تِدٍ فٌب مَ عَدَ ّب، ِ مَ بَر نَ فبَنسَن َ ْنم عَ ِيَدٍ ن مَدٍِي عَدَ َش ِكِس .ْسْت مِِش نَشَن َ بَر ِكِس ْسْت عَِس وُِل َسابُي رَ، عَ عَ
كٌلٌن عَ ّ ْبح كُي عَ عَ ِكِسِش .عَبَدَن ِسيّك ٌي مُ َ لُم عَ ِي رَ ْسنْن، ِ مَ بَر عَ عَ كٌلٌن عََل قَمَ ّن عَ َش لَايِدِ .رََكمَلِدٍ

نَ سّرّّش مَن مَ قِندِ مِسَاِل رَ دَنشَنِيَتْيٍي .ّب عَننَِب َ يَي عَ َ مٍَسنم عَ وٌن َش وٌن بٌرٍ َشُن عَْل عََل وٌن َشنُِش ِك .نَّش عََل مَ وَ عَ َبِرٍّي قْشِر َش
قِندِ مِشٍِي رَ نَشٍٍي ٍع ٍ بٌر َ .َشنُم مِِش نَشَن عَ َ قَلَم عَ عََل َشنُمَ، ْكْن عَ مُ عَ بٌوٍر مَ عِبُنَدَ َشنُِش، نَ َكنِي َ بَر قِندِ وٍُل قَّل .رَ

عََل كٌلٌنٍق مُنَقَنِي فٌب مَ عَدَ .ّب نَ َ ْنم عَ ِيَدٍ ن عَ َش يَننَ عَرِ ْسْت يَرٍ، عَ مَن َش دُِنحّءِفِرِ قَنِي ْسْت .ٍب عََل َش وٌن مَِل عَ َش َ َشنُنتٍي كٌلٌنٍق
رَ، عَلٌَك وٌن َش ِكِس ْسْت، وٌن مَن َش قِندِ مِشٍِي رَ نَشٍٍي ٍع ٍ بٌر .َشنُِش .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي ِسنٍف
عَننَِب َ يَي نَشَن ّسّب

ِكِس مٍَسنِي
1 ِكِس مٍَسنِي،
نَشَن نُ نَ َكِب عَ قّْل،
مُُش تُِل نَشَن مِّش،
مُُش َي نَشَن تٌِش،
مُُش بّلّّش نَشَن مَسُشُِش،
مُُش َ بَر نَ ٍسيدٍ .َب
2 نَشَن نَ ِكِس رَ، نَ َ بَر عَ يّّت .مٍَسن
مُُش َ بَر عَ ٌت،
مُُش َ بَر نَ ِكِس َش ٍق َكوَندِ ِت،
نَشَن مُ َ ْحنم عَبَدَن،
نَشَن نُ نَ بََب عََل ّق مَ،
ٍينُن ب عَ َش عَ يّّت مٍَسن مُُش .ّب

3 مُُش نَشَن تٌِش،
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مُُش نَشَن مِّش،
مُُش وٌ قَن َكوَندٍِق نَ نَن نَ،
عَلٌَك وٌن بِرِن َش ُل لَنِي كُي،
وٌن نُن بََب عََل نُن عَ َش دِ عَِس، عَ َش مِِش .ُسفَندِِش
4 مُُش ِي ٍق ّسبٍّق ّن وٌ مَ،
عَلٌَك مُُش َش ّسيوّ َش .َكمَِل

5 مُُش نَشَن مِّش عَِس رَ، مُُش َش نَ دّنتّّف َس وٌ .ّب عََل قِندِِش نَءِيَلَنِي نَن .نَ ِم دِ ٌي مُ نَ عَ .ِع 6 َش وٌن عَ قََل وٌن نُن عََل نَ عَ
رَ، ْكْن وٌن مَ ّحرّ ِم دِ كُي، وٌن َ بَر وٍُل قََل، وٌن مُ ّحرٍّق نْندِ َ كِر ْشن .مَ 7 ْكْن، َش وٌن مَ ّحرّ نَءِيَلَنِي كُي عََل َش َ كِر ْشن، وٌن نُن دَنشَنِيَتْيٍي
نَن َ لُم لَنِي .كُي عََل َش دِ عَِس وُِل نَن وٌن َ نَّسنِيّنم يُنُِب بِرِن .مَ

8 َش وٌن عَ قََل يُنُِب ٌي مُ نَ وٌن مَ، وٌن َ بَر وٌن يّّت مَدَُش، نْندِ ٌي مُ نَ وٌن .ّب 9 َش وٌن نَ وٌن ِت وٌن مَ يُنُبٍِي رَ، عََل ٍع مَ َشقَرِ ّن،
عَ وٌن نَّسنِيّن وٌن مَ تِنِشنتَرٍَي .مَ عََل تِنِشن، وٌن َ ْنم وٌن َشِشِل تِدٍ عَ .رَ 10 َش وٌن عَ قََل يُنُِب ٌي مُ نَ وٌن مَ، وٌن َ بَر عََل قِندِ وٍُل قَّل رَ، عَ
َش مٍَسنِي مُ نَ وٌن ّ ْبح .كُي

2
وٌن َ ُشنمَقَلَم

1 ٱ َ م دٍِي، ٱ َ بَر نَ بِرِن ّسّب وٌ مَ، عَلٌَك وٌ نََش يُنُِب رََب، ْكْن َش عَ َس ِل مِِش ندٍ نََش َ بِر نَ كُي، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس قَمَ
وٌن ُشنمَقَلَدٍ بََب عََل .ّب عَِس .تِنِشن 2 عَ تَن نَن قِندِِش سّرّّش رَ وٌن مَ يُنُبٍِي َشقَرٍِق .رَ عَ مُ وٌن مَ يُنُبٍِي فبَنسَن َشقَرِِش، عَ نَ نَن نَبَِش َ دُِنح
مِِش بِرِن .ّب

3 َش وٌن َس عََل َش يَامَرٍِي رَبَُت، نَ نَن عَ َ مٍَسنم عَ وٌن عََل .كٌلٌن 4 َش مِِش ندٍ عَ قََل، ٱ» تَن عََل ،«كٌلٌن ْكْن عَ مُ عَ َش يَامَرٍِي
َبَتُمَ، ر وٍُل قَّل نَن عَ رَ، نْندِ مُ نَ عَ .ّب 5 ْكْن مِِش نَشَن عََل شُي ُسشُمَ، عََل َش َ َشنُنتٍي َ بَر ّف َكمَلِدٍ نَ َكنِي .ّب نَ كُي، وٌن َ ْنم عَ كٌلٌندٍ وٌن
نَ عََل قْْش .رَ 6 نَشَن ٌي عَ َ قَلَم عَ نُن عََل نَن عَ رَ، عَ َ لَنم عَ َش عَ ّحرّ عَِس َش َ كِر .ْشن

7 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، ٱ ِ يَامَر نَشَن َ مٍَسنم وٌ ّب، ٍق نّيّن ُ م عَ .رَ وٌ عَ كٌلٌن َكِب عَ .قّْل ِ يَامَر قٌرِ نَن عَ رَ، وٌ نَشَن ِسنٍف مّ .نُ 8 ْكْن ِع مَن نَ مٌَت
ٱ ِ يَامَر نّيّن نَن ّسبٍّق وٌ .مَ نْندِ نَن عَ رَ نَشَن مَّكنّنِش عَِس ّحرّ ِك كُي عَ نُن وٌ تَن قَن ّحرّ ِك كُي، ِ مَ بَر ِم دِ نَ ْحنٍق، عََل َش نَءِيَلَنِي لَِشّش َ بَر
مِِن .قْْل

9 نَشَن عَ َ قَلَم عَ عَ نَ عََل َش نَءِيَلَنِي كُي، ْكْن عَ عَ نفَشَكٍرٍنِي ْشنِش، نَ َكنِي مَن نَ ِم دِ نَن .كُي 10 نَشَن عَ نفَشَكٍرٍنِي َشنُمَ، نَ َكنِي
َسبَتِِش عََل َش نَءِيَلَنِي نَن كُي، قٍٍق مُ نَ نَشَن عَ َ َبِر .مَ ر 11 ْكْن نَشَن عَ نفَشَكٍرٍنِي ْشنمَ، نَ َكنِي نَ ِم دِ نَن .كُي عَ مَ ّحرّ ِم دِ نَن كُي، عَ مُ عَ
ِسفَدٍ يَِت تٌمَ، ِ مَ بَر ِم دِ َ بَر عَ َي .ْدنُش
12 ٱ َ م دٍِي، ٱ َش عَ مٍَسن وٌ ّب ِي ّسبِّل رَ؛
وٌ َش يُنُبٍِي َ بَر َشقَرِ عَِس ِشِل َسابُي .رَ
13 قٌرٍِي، ٱ َش عَ مٍَسن وٌ ّب ِي ّسبِّل رَ؛
وٌ َ بَر عَ كٌلٌن عَ تَن نَشَن نُ نَ َكِب عَ .قّْل
قٌنِكٍٍي، ٱ َش عَ مٍَسن وٌ ّب ِي ّسبِّل رَ؛ وٌ َ بَر ْن ٍسنتَّن .رَ
14 ٱ َ م دٍِي، ٱ َ بَر نَ مٍَسن وٌ ّب ِي ّسبِّل رَ،
ِ مَ بَر وٌ َ بَر بََب عََل .كٌلٌن
قٌرٍِي، ٱ َ بَر نَ مٍَسن وٌ ّب ِي ّسبِّل رَ،
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ِ مَ بَر وٌ عَ كٌلٌن نَشَن نَ نَ َكِب عَ .قّْل

قٌنِكٍٍي، ٱ َ بَر نَ مٍَسن وٌ ّب ِي ّسبِّل رَ؛
ِ مَ بَر وٌ ّسنّب .فٌب
عََل َش مٍَسنِي َسبَتِِش وٌ ّ ْبح .كُي
وٌ َ بَر نْي ْسْت ٍسنتَّن ُشن .مَ

15 وٌ نََش َ دُِنح ٍق َشُن، َش نَ مُ عَ رَ وٌ مُ َ ْنم بََب عََل .َشنُدٍ 16 نَشَن قِندِِش َ دُِنح ٍق رَ، عَْل مَ عِبُنَدَ وَْشنٍق ٌكِب، مِّل، نُن يّّت عِفبٌَح نَشَن
كٍلِِش سٍٍي ْستٍْق مَ، نَ ٍسٍس مُ كٍلِِش بََب عََل .مَ عَ كٍلِِش ِي َ دُِنح نَن .مَ 17 َ دُِنح نُن عَ وَْشنٍق َ ْحنم ّن، ْكْن نَشٍٍي عََل وَْشنٍق رَبَمَ، ٍع ِكسِمَ
ّن .عَبَدَن

عََل َش مِِش ُسفَندِِش يَشُي
18 ٱ َ م دٍِي، وٌن نَ وََشِت ْدنشْي ّن ِي .ِك وٌ َ بَر عَ مّ، عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش يَشُي ندٍ نَ .قٍَق وٌ َ بَر عَ كٌلٌن عَ يَشُي فبٍفٍب َ بَر .َق وٌن عَ

كٌلٌن نَ نَن مَ عَ وٌن نَ وََشِت ْدنشْي ّن ِي .ِك 19 نَ مِشٍِي كٍلِِش وٌن تَن نَن ُشن مَ، ْكْن وٌن نفَشَكٍرٍنِي مُ نُ ٍع رَ، َش نَ مُ عَ رَ ٍع مُ نُ َ كٍلِم
وٌن ُشن مَ .نُ ْكْن ٍع ٌت مُ تِن لُدٍ وٌن َي مَ، ٍع َ بَر عَ مٍَسن عَ وٌن نفَشَكٍرٍنِيٍي مُ نُ ٍع .رَ

20 عََل َش ّسنِيّنتْي َ بَر وٌ ُسفَندِ، عَ َشِشِل ّسنِيّنِش ِق وٌ .مَ نَ نَن عَ تٌِش وٌ بِرِن نْندِ .كٌلٌنِش 21 ٱ ُ م ِي بَتَاّش ّسبِّش وٌ مَ وٌ َش نْندِ كٌلٌنتَرٍَي
َش .مَ ٱ عَ ّسبِّش وٌ َش نْندِ كٌلٌنِي َش ٍق نَن مَ، وٍُل ٌي مُ نَ نَشَن .كُي

22 وٍُل قَّل نَ ندٍ رَ؟ نَشَن عَ َ قَلَم عَ عَِس مُ قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش .رَ نَ َكنِي َ بَر قِندِ عََل َش مِِش ُسفَندِِش يَشُي .رَ عَ َ بَر تٌندِ بََب
عََل نُن عَ َش دِ .رَ 23 مِِش نَشَن مَ تٌندِ عََل َش دِ رَ، عَ َ بَر تٌندِ بََب عََل قَن .نَ نَشَن َ بَر تِن عََل َش دِ رَ، عَ َ بَر تِن بََب عََل قَن .نَ

24 وٌ مٍَسنِي نَشَن مّ عَ قّْل، وٌ َش نَ رَفََت وٌ ّ ْبح .مَ َش عَ نَ نَ ِك ّن، عَ َ لِم وٌ َ بَر َسبَِت بََب عََل َش دِ نُن بََب عََل .ِع 25 عََل َش مِِش
ُسفَندِِش َ بَر ِكِس لَايِدِ تٌنٌف وٌن ّب، ِكِس نَشَن مُ َ ْحنم .عَبَدَن

26 ٱ َ بَر ِي بَتَاّش ّسّب وٌ مَ مِِش ندٍٍي نَن مَ ٍق رَ نَشٍٍي مَ وَ وٌ .مَدَُشٍق 27 عََل َ بَر عَ َشِشِل ِق وٌ مَ، عَ نَ وٌ ّ ْبح .ِع وٌ هَِي مُ نَ َ ْمْش كَر فبّّت
.مَ عََل َشِشِل نَن وٌ َ مَتِنَكنم نْندِ بِرِن .نَ وٍُل ٌي مُ نَ عَ َش مٍَسنِي .كُي وٌ َش َ بِر عَ قْْش رَ .تُن

28 ٱ َ م دٍِي، وٌ نُن عَِس َش ُل عَ رَ، عَلٌَك عَ نَ فبِلٍن تّمُي نَّش يَاِف ٌي نََش وٌن َ مَكُي عَ .رَ وٌن َش َل عَ رَ تّمُي .بِرِن 29 وٌ ٌت عَ كٌلٌن عَ
تِنِشن، وٌ َش عَ كٌلٌن قَن عَ تِنِشنتْي بِرِن قَتَنِش عَ تَن نَن .نَ

3
عََل َش دٍِي

1 وٌ َش عَ كٌلٌن، بََب عََل وٌن َشنُِش ّن هَن عَ وٌن ِشِل َع» َش .«دٍِي وٌن قِندِِش عَ َش دٍِي يَِت يَِت نَن .نَ َ دُِنح مُ َ ْنم وٌن كٌلٌندٍ نَ رَ،
ِ مَ بَر ٍع مُ عََل .كٌلٌن 2 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، يَْكِس عََل َش دٍِي نَن وٌن .نَ عَ مُ مٍَسنِش ِسندٍن وٌن َ لُم ِك نَّش، ْكْن وٌن عَ كٌلٌن، عَ عَِس نَ َق، وٌن
َ مَ مَسَر ّن، وٌن َق ُل عَْل عَ تَن، ِ مَ بَر وٌن عَ َ تٌم ّن عَ نَ ِك نَّش .يَِت 3 مِِش نَشَن عَ يِِف تِِش عَِس رَ، عَ عَ يّّت ّسنِيّنمَ، رَ عَْل عَِس ّسنِيّنِش
ِك .نَّش

4 مِِش نَشَن يُنُِب رَبَمَ، عَ قِندِِش سّرِّي مَتَندَِل نَن نَ، ِ مَ بَر يُنُِب، سّرِّي مَتَندِ نَن عَ .رَ 5 وٌ عَ كٌلٌن عَ عَِس َق وٌن مَ يُنُِب نَن .َشقَرِدٍ
يُنُِب ٌي مُ نُ نَ عَ تَن .مَ 6 مِِش نَشَن َسبَتِِش عَِس ِع، نَ َكنِي مُ َ لُم يُنُِب رََب رَ .ْسنْن نَشَن َ لُم يُنُِب رََب رَ، نَ َكنِي مُ عَِس تٌِش، عَ
مَن مُ عَ .كٌلٌن

7 ٱ َ م دٍِي، مِِش ٌي نََش وٌ .مَدَُش مِِش نَشَن تِنِشنِي رَبَمَ، عَ تِنِشن عَْل مَرِِف تِنِشنِش ِك .نَّش 8 يُنُبِتْي تَن قَتَنِش عِبُلَِس نَن نَ، ِ مَ بَر
عِبُلَِس نَن يُنُِب رََب َكِب َ دُِنح .قّْل عََل َش دِ َق ّن عَلٌَك عَ َش عِبُلَِس َش وَِل .َكَن
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9 مِِش ٌي قِندِ عََل َش دِ رَ، عَ مُ َ لُم يُنُِب رََب رَ، ِ مَ بَر عََل َ بَر وَِل ندٍ قْْل عَ ّ ْبح .كُي عَ مُ َ ْنم لُدٍ يُنُِب كُي، ِ مَ بَر عَ قَتَنِش عََل نَن .نَ 10 عََل

َش دٍِي نُن عِبُلَِس َش دٍِي تَِف سَمَ رَ ِي ِك ّن؛ نَشَن مُ تِنِشن، عََل َش دِ مُ عَ .رَ نَشَن مُ عَ بٌوٍر مَدٍِي عَدَ َشنُمَ، عَ مُ عََل .كٌلٌن
َ َشنُنتٍي

11 مٍَسنِي نَن َي وٌ نَشَن مِّش َكِب عَ قّْل؛ وٌن َش وٌن بٌرٍ .َشُن 12 وٌن نََش ُل عَْل كَبَِل، نَشَن قَتَن ٍسنتَّن رَ، عَ َق عَ ُشنيَ يَِت .قََش عَ نَ
رََب مُنٍق رَ؟ عَ نَ رََب ّن ِ مَ بَر عَ ّحرّ ِك مُ نُ فِّش تِنِشندٍ عَْل عَ ُشنيَ ّحرّ .ِك

13 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي، وٌ نََش وٌ َمحِن َ دُِنح َش َ ْشننَنتٍي َش ٍق رَ وٌ .مَبِرِ 14 َ َشنُنتٍي نَشَن َ لُم وٌن ّ ْبح كُي وٌن بٌوٍر مَدٍِي عَدَ ّب، عَ عَ َ مٍَسنم عَ وٌن َ بَر
قَّش َ كِر ُل نَ، وٌن ِت ِكِس َ كِر ْشن .مَ َشنُنتٍيَتَرٍ تَن تِِش قَّش َ كِر نَن ْشن .مَ 15 مِِش نَشَن عَ بٌوٍر مَدِ عَدَ ْشنمَ، نَ َكنِي لُِش ّن عَْل .قَّشِت
وٌ عَ كٌلٌن عَ ِكِس مُ نَ قَّشِت .ّب

16 وٌن َ َشنُنتٍي َ كٌلٌنم عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش مِسَاِل نَن َسابُي رَ، نَشَن تِنِش عَ نِي قِدٍ وٌن .ّب وٌن قَن لَن ّن وٌن َش تِن نَ َبَدٍ ر
وٌن بٌوٍر مَدٍِي عَدَ .ّب 17 ٍس َكنِي نَشَن عَ ّ ْبح َ َلَنم ب مِِش تْوْر َي رَ، عَ مُ عََل َش َ َشنُنتٍي .كٌلٌن 18 ٱ َ م دٍِي، وٌن مَ َ َشنُنتٍي نََش قِندِ يّنِي ْو تُن نَ،
عَ َش قِندِ مَرََب نَن نَ، َش نَ مُ عَ رَ نْندِ ٌي مُ نَ عَ .كُي

19 نَ كُي، وٌن َ ْنم عَ كٌلٌندٍ عَ نْندِ نَ وٌن ِي، وٌن ّ ْبح َق َس عََل .مَبِرِ 20 هَِل وٌن ّ ْبح َس وٌن مَِكيِت، عََل فٌب وٌن ّ ْبح ّب، عَ ٍق بِرِن .كٌلٌن
21 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، َش وٌن ّ ْبح مُ وٌن مَِكيِت، وٌن َ بَر َشِشلَِس ْسْت عََل َي .ِع 22 عََل وٌن مَ دَُب بِرِن ُسشُمَ ّن، ِ مَ بَر وٌن َ مَ بِر عَ َش يٍّي سّرِ نُن عَ
وَْشنٍق نَن قْْش .رَ

23 عَ َش سّرِّي نَن َي؛ وٌن َش َ دَنشَنِي عَ َش دِ مَ، عَ َش مِِش ُسفَندِِش .عَِس وٌن مَن َش وٌن بٌرٍ َشُن، عَْل عََل وٌن يَمَرِِش ِك .نَّش
24 مِِش نَشَن عََل َش سّرِّي َبَتُمَ، ر نَ َكنِي نُن عََل نَ عَ .رَ عَ عَ َ كٌلٌنم عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نَن مَ، عََل نَشَن قِِش وٌن .مَ

4
تَِف َس رَ عََل َشِشِل نُن ٍسنتَّن َشِشِل

1 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ نََش َل َشِشِل بِرِن .نَ وٌ َش عَ مٌَت عَ قَنِي رَ َش نَ َشِشِل قَتَنِش عََل نَن نَ، ِ مَ بَر وٍُل قَلٍّي َ بَر فٌب َ دُِنح نَشٍٍي ٍع يّّت قِندِِش
نَمِْحنمٍّي .رَ 2 مِِش نَشَن بِرِن لَِش عَ رَ عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َ بَر َق َ دُِنح مَ عَ مَ عَدَ ِك مَ، وٌ َ ْنم ّن عَ كٌلٌندٍ عَ نَ َكنِي تَن َشِشِل قَتَنِش
عََل نَن .نَ 3 ْكْن مِِش نَشَن بِرِن مُ لَِش عَِس رَ، نَ فٍب َشِشِل مُ قَتَنِش عََل رَ، عَ قَتَنِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش يَشُي نَن نَ، وٌ َ بَر نَشَن مَ
ٍق مّ، عَ عَ نَ قٍَق َ دُِنح .مَ ٱ َش عَ قََل وٌ ّب، عَ َحن َ بَر .َق

4 ٱ َ م دٍِي، وٌ تَن، عََل نَن فٍب وٌ .رَ وٌ َ بَر ْن نَ ّ نَمِْحنم وٍُل قَلٍّي رَ، ِ مَ بَر عََل َشِشِل نَشَن نَ وٌ قْْش رَ، نَ ّسنّب فٌب ٍسنتَّن َشِشِل ّب نَشَن نَ
َ دُِنح مِشٍِي قْْش .رَ 5 ٍع تَن َ دُِنح نَن فٍب ٍع .رَ نَ نَن عَ رَ ٍع َ يّنم ْو َ دُِنح ِك مَ، َ دُِنح َق ٍع شُي .ُسُش 6 ْكْن وٌن تَن، عََل نَن فٍب وٌن .نَ نَ نَن
عَ رَ عََل كٌلٌنيٍِي وٌن شُي .ُسشُمَ عََل كٌلٌنتَرٍٍي تَن مُ وٌن شُي .ُسشُمَ نْندِ َشِشِل نُن وٍُل َشِشِل تَِف سَمَ رَ نَ ِك .ّن

َ َشنُنتٍي َ قَتَنم عََل نَن نَ
7 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌن َش وٌن بٌرٍ َشُن،
ِ مَ بَر َ َشنُنتٍي قَتَنِش عََل نَن .نَ
مِِش نَشَن عَ بٌوٍر مَدِ عَدَ َشنُمَ،
نَ َ بَر قِندِ عََل َش دِ رَ، عَ عََل .كٌلٌن
8 مِِش نَشَن مُ عَ بٌوٍر مَدِ عَدَ َشنُمَ،
نَ َكنِي مُ عََل كٌلٌن،
ِ مَ بَر عََل، َ َشنُنتٍي نَن عَ .رَ
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9 عََل َش َ َشنُنتٍي َ كٌلٌنم ِي نَن مَ؛
عََل نََش عَ َش دِ كٍرٍنِي شّي دُِنحَ،
عَلٌَك وٌن َش ِكِس عَ تَن َسابُي .رَ
10 َ َشنُنتٍي يَِت يَِت نَن َي؛
وٌن تَن َش مُ عََل َشنُِش،
عَ تَن نَن وٌن َشنُِش،
عَ َق عَ َش دِ كٍرٍنِي شّي
عَ َش قِندِ وٌن مَ يُنُِب َشقَرِ سّرّّش .رَ

11 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، عََل ٌت َ بَر وٌن َشُن نَ ِك، وٌن قَن لَن ّن وٌن َش وٌن بٌرٍ .َشُن 12 مِِش ٌي مُ نَ نَشَن عََل تٌِش، ْكْن َش وٌن وٌن بٌرٍ َشُن، عََل
َ لُم ّن وٌن .ِع عَ َش َ َشنُنتٍي َكمَلِمَ ّن وٌن .ِع

13 وٌن عَ كٌلٌن وٌن نُن عََل نَ عَ رَ، ِ مَ بَر عَ َ بَر عَ َشِشِل ِق وٌن .مَ 14 مُُش تَن َ بَر عَ ٌت، مُُش َ بَر قِندِ ٍسيدٍ رَ، عَ بََب عََل عَ َش دِ شّي ّن
َ دُِنح مَ مَدٍِي عَدَ .رَِكِسدٍ 15 مِِش نَشَن عَ َ قَلَم عَ عَِس قِندِِش عََل َش دِ نَن نَ، نَ َكنِي نُن عََل نَ عَ .رَ 16 وٌن َ بَر عََل َش َ َشنُنتٍي كٌلٌن، وٌن
َ بَر َل عَ .رَ عََل قِندِِش َ َشنُنتٍي نَن .نَ مِِش نَشَن مَ ّحرّ َ َشنُنتٍي كُي، نَ َكنِي نُن عََل نَ عَ .رَ

17 نَ كُي، َ َشنُنتٍي َ بَر َكمَِل وٌن تَِف، عَلٌَك فَاشُي نََش ُل وٌن ِي رَ ِكيتَِس لْشْي، ِ مَ بَر وٌن َ مَ بِر عَِس َش مِسَاِل قْْش رَ ِي َ دُِنح بّنّد قُحِ .قَرِ
18 فَاشُي مُ َ لُم َشنُنتٍنيٍِي تَِف َش ٍع َش َ َشنُنتٍي َ بَر .َكمَِل مِِش فَاشُمَ َحشَنَكّت نَن َش ٍق رَ، ْكْن َ َشنُنتٍي َكمَلِِش َكنِي مُ .فَاشُمَ 19 وٌن َ ْنم مِِش
َشنُدٍ، ِ مَ بَر عََل ِسنٍف نَن َ بَر وٌن .َشُن 20 مِِش نَشَن عَ َ قَلَم عَ عََل َشنُِش، ْكْن عَ َ لُم مِِش ْشن نَ، نَ َكنِي َ بَر قِندِ وٍُل قَّل .رَ مِِش نَشَن مُ
قََت عَ بٌوٍر مَدِ عَدَ َشنُدٍ عَ نَشَن تٌمَ، نَ مُ َ ْنم عََل َشنُدٍ عَ مُ نَشَن .تٌِش 21 عََل وٌن يَمَرِِش ِي نَن نَ؛ نَشَن عََل َشنُِش، عَ َش نُ عَ بٌوٍر مَدِ عَدَ
قَن .َشُن

5
دَنشَنِيٍَق عََل َش دِ مَ

1 مِِش نَشَن َ لَم عَ رَ عَ عَِس نَن قِندِِش عََل َش مِِش ُسفَندِِش رَ، نَ َكنِي َ بَر قِندِ عََل َش دِ .رَ نَشَن بَّب ندٍ َشنُمَ، عَ نَ بَّب َش دِ قَن َ َشنُم
.ّن 2 وٌن نَ عََل َشُن، وٌن َق عَ َش يَامَرِ بِرِن نَبَُت، نَ نَن عَ َ مٍَسنم عَ وٌن عََل َش دٍِي قَن َ .َشنُم 3 عََل َشنٍُق عَ َ نِيَم وٌن َش عَ َش يَامَرٍِي قَن
.نَبَُت نَ مُ مَ قِندِ ٌكٍت شْرْشْي رَ، 4 ِ مَ بَر عََل َش دٍِي َ ْنم َ دُِنح بِرِن نَ ٍع َش َ دَنشَنِي َسابُي .رَ 5 ندٍ ُشننَكٍِل َ ْستْم َ دُِنح ُشن نَ، َش دَنشَنِيَتْي مُ عَ
رَ، نَشَن َ لَم عَ رَ عَ عََل َش دِ نَن عَِس رَ؟

6 عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَن َق ٍي نُن وُِل .رَ عَ مُ قَِش ٍي فبَنسَن َش رَ، عَ قَِش ٍي نُن وُِل نَن .نَ عََل َشِشِل نَن نَ ٍسيدٍ بَِش،
ِ مَ بَر عََل َشِشِل نْندِ نَن عَ .رَ 7 ٍسيدٍ َسشَن نَن نَ؛ 8 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش، ٍي، نُن .وُِل نَ َسشَنِي بِرِن ٍسيدٍْحشْيَ كٍرٍن نَن َ .بَم 9 وٌن َ تِنم مِشٍِي
َش ٍسيدٍْحشْيَ رَ، ْكْن عََل َش ٍسيدٍْحشْيَ دَنِف نَ بِرِن .نَ عََل نَن ٍسيدٍ َ بَم عَ َش دِ َش ٍق .رَ 10 مِِش نَشَن َ لَم عََل َش ٍسيدٍْحشْيَ رَ، نَ
َكنِي َ دَنشَنِيَم عََل َش دِ مَ، ْكْن مِِش نَشَن مُ َ لَم عََل رَ، نَ َكنِي َ بَر عََل قِندِ وٍُل قَّل رَ، ِ مَ بَر عَ مُ لَِش عََل َش ٍسيدٍْحشْيَ رَ، عَ نَشَن بَِش عَ
َش دِ َش ٍق .رَ 11 نَ ٍسيدٍْحشْيَ عَ َ مٍَسنم عَ عََل ِكِس قِِش وٌن مَ عَ َش دِ نَن َسابُي .رَ نَ ِكِس مُ َ ْحنم .عَبَدَن 12 مِِش نَشَن َ مَ بِر عََل َش
دِ قْْش رَ، نَ َكنِي َ بَر ِكِس، ْكْن مِِش نَشَن مُ َ مَ بِر عََل َش دِ قْْش رَ، نَ َكنِي مُ .ِكسِمَ

13 ٱ َ بَر ِي ٍق بِرِن ّسّب وٌ مَ، وٌ تَن نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عََل َش دِ مَ، عَلٌَك وٌ َش عَ كٌلٌن عَ وٌ َ بَر ِكِس ْسْت، نَشَن مُ َ ْحنم .عَبَدَن 14 وٌن مَ
َ لَنلَنتٍي نَ عَ مَ ِك نَّش، وٌن َ بَر عَ كٌلٌن عَ وٌن مَ دَُب بِرِن ُسشُمَ ّن نَشَن قِندِِش عَ وَْشنٍق .رَ 15 وٌن ٌت عَ كٌلٌن عَ وٌن مَ مَشَندِ بِرِن مّمَ، وٌن
مَن عَ كٌلٌن عَ عََل وٌن مَ دَُب بِرِن ُسشُمَ .ّن
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16 مِِش نَشَن عَ بٌوٍر ندٍ َ تٌم يُنُِب رََب رَ، يُنُِب نَشَن مُ مِِش َ بْنْم عَبَدَن، عَ َش عََل مَشَندِ عَ .ّب عََل عَ رَِكسِمَ ّن َش يُنُِب نَ عَ رَ نَشَن مُ

مِِش َ بْنْم .عَبَدَن يُنُِب ندٍ نَ نَشَن مِِش َ بْنْم .عَبَدَن ٱ ُ م عَ قََل وٌ َش عََل مَشَندِ نَ ْموِل َش ٍق .رَ 17 سّرِّي مَتَندٍِق بِرِن قِندِِش يُنُِب نَن نَ،
ْكْن يُنُِب بِرِن َش مُ مِِش َ .بْنْم

18 وٌن عَ كٌلٌن مِِش نَشَن قِندِِش عََل َش دِ رَ، عَ مُ َ لُم يُنُِب رََب رَ، ِ مَ بَر عََل َش دِ، عَ عَ َ .َكنتَم ٍسنتَّن مُ َ ْنم عَ .رَ 19 وٌن عَ كٌلٌن عَ عََل
َش دٍِي نَن وٌن نَ، ْكْن َ دُِنح مِِش ْدنشْي بِرِن نَ ٍسنتَّن َسٌف نَن بُن .مَ

20 وٌن مَن عَ كٌلٌن عَ عََل َش دِ َ بَر .َق عَ َشِشِل قَنِي نَن قِِش وٌن مَ، عَلٌَك وٌن َش عََل نْندِ َكنِي .كٌلٌن وٌن نُن عََل نْندِ َكنِي نَن عَ رَ عَ
َش دِ عَِس َسابُي رَ، عَ َش مِِش .ُسفَندِِش عَ تَن نَن نَ عََل نْندِ َكنِي رَ، نَشَن ِكِس قِِش وٌن مَ .عَبَدَن

21 ٱ َ م دٍِي، وٌ وٌ يّّت رَتَنَف ُكٍيٍي .مَ
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عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب َ يَي نَشَن ّسّب

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
عَننَِب َ يَي نََش ِي بَتَاّش قِرِن ندٍ ّسّب دَنشَنِيَتْي َحمَ ندٍ مَ، نْندِ نُ رَقَنِش نَشٍٍي .مَ وٍُل شَرَنِي ندٍ نُ يٍنٍسنِش نَ وََشِت، عَ قَلٍَق رَ عَ عَِس مُ

نُ قَِش َ دُِنح مَ عَدَ ِك .مَ عَننَِب َ يَي عَ َ مٍَسنم دَنشَنِيَتْيٍي ّب عَ عَ َ لَنم ٍع َش تٌندِ مِشٍِي رَ نَشٍٍي نَ شَرَنِي ْموِل َ .ِتم
ِي بَتَاّش عَ َ مٍَسنم دَنشَنِيَتْي بِرِن ّب عَ َ َشنُنتٍي قِندِِش عََل كٌلٌنمٍَي َش تْنشُمَ نَن .نَ عََل مَ وَ وٌن َش قِندِ مِشٍِي رَ نَشٍٍي ٍع ٍ بٌر .َشنُِش مِِش نَشَن

نَ تٌندِ نَ يَامَرِ رَ، عَ َ بَر تٌندِ عََل قَن .نَ عََل َش وٌن مَِل عَلٌَك َ َشنُنتٍي َش ُل وٌن ّ ْبح .مَ .عَمَِن
عََل َش مٍَسنِي قِرِن ندٍ
عَننَِب َ يَي نَشَن ّسّب

نْندِ
1 ٱ تَن وٌ َش ُكنتِِف َ بَر وٌ ّشيُب، وٌ تَن نَشٍٍي قِندِِش دَنشَنِيَتْي َحمَ ُسفَندِِش رَ، عَ نُن وٌ بٌوٍر نَشٍٍي َ بَر نْندِ .كٌلٌن وٌ رَقَن ٱ تَن نُن نْندِ كٌلٌنِي

بِرِن مَ، 2 ِ مَ بَر نْندِ َ لُم وٌن ّ ْبح مَ .عَبَدَن 3 بََب عََل نُن عَ َش دِ عَِس، عَ َش مِِش ُسفَندِِش، ٍع َش هِنّن وٌن نَ، ٍع َش ِكنِِكِن وٌن مَ، ٍع َش
ْبحَّس ِق وٌن مَ نْندِ نُن َ َشنُنتٍي .كُي

4 ٱ َ بَر َ ّسيو ِك قَنِي، ِ مَ بَر ندٍٍي نَ وٌ َي مَ نَشٍٍي ّحرٍّق بََب عََل َش نْندِ َ كِر ْشن مَ عَ َش سّرِّي ِك .مَ 5 دَنشَنِيَتْي قَنيٍِي، ٱ َ بَر وٌ مَيَندِ، وٌن َش
وٌن بٌرٍ .َشُن ٱ نَ نَشَن ّسبٍّق ِي ِك، يَامَرِ نّيّن ُ م عَ .رَ وٌن َ بَر نَ سّرِّي كٌلٌن َكِب عَ .قّْل 6 َ َشنُنتٍي نَن َي، وٌ َش َ بِر عََل َش سّرِّي قْْش .رَ وٌ لَن
ّن وٌ َش عََل َش يَامَرٍِي رَبَُت، عَْل وٌ عَ مِّش ِك نَّش َكِب عَ .قّْل

7 مِِش فبٍفٍب مَ وَ وٌ مَدَُشٍق، عَ قَلٍَق رَ عَ عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس مُ قَِش َ دُِنح مَ عَدَ ِك .مَ نَ مِِش مَدَشُي ْموِل قِندِِش عََل َش مِِش
ُسفَندِِش يَشُي نَن .نَ 8 وٌ َش ٍق بِرِن نََب عَلٌَك وٌ نََش فَن وٌ َش وَِل مُنَقَنِي .رَ وٌ َش َكَت وٌ َش سَرٍ َكمَلِِش .ْسْت

9 مِِش نَشَن ٍق فبّّت ُسشُمَ، عَ مُ َ بِر عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش شَرَنِي قْْش رَ، نَ َكنِي مُ عََل .كٌلٌن نَشَن َ مَ بِر عَ قْْش رَ، عَ َ بَر بََب عََل نُن
عَ َش دِ .كٌلٌن 10 َش َ ْمْش كَر ندٍ َس َق وٌ ٍ يِر ِي شَرَنِي َشنِب، وٌ نََش عَ ّسّن، رَ وٌ نََش عَ ّشيُب، 11 َش نَ مُ عَ رَ وٌ قَن َ بَر ُل عَ َش وَِل
حَاِش .كُي

12 ٱ َ مَ و ٍق فبٍفٍب قَلٍَق وٌ ّب، ْكْن ٱ ُ م مَ وَ نَ رَبٍَق ّسبِّل رَ، ٌق وٌن َش ُل يِرٍ كٍرٍن، وٌن َش دّ مَسَرَ، عَلٌَك وٌن مَ ّسيوّ َش .َكمَِل 13 وٌ بٌوٍر
دَنشَنِيَتْيٍي َ بَر وٌ .ّشيُب
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عََل َش مٍَسنِي َسشَن ندٍ
عَننَِب َ يَي نَشَن ّسّب

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
عَننَِب َ يَي نَن ِي بَتَاّش َسشَن ندٍ ّسّب دَنشَنِيَتْي ندٍ مَ، نَشَن ِشِل ُ .فَي عَ نََش عَ مَتْْش ِ مَ بَر عَ نُ مَ ّحرّ نْندِ نَن كُي، عَ تٌندِ ّن نَ وٍُل شَرَنِي رَ

نَشَن نُ يٍنٍسنِش نَ .وََشِت
َ ْمْش كَر قَنيٍِي ٌت ِسَف ُ فَي ْشنِي، عَ نََش ٍع ّسّن رَ َ َشنُنتٍي .رَ نَ ٍق نََش رَقَن عَننَِب َ يَي .مَ مِِش نَشَن َ لُم نَ ْموِل رََب رَ، عَ َ بَر نْندِ نُن َ َشنُنتٍي

.كٌلٌن ندٍٍي نُ نَ دَنشَنِيَتْيٍي َي مَ نَشٍٍي مُ نُ مَ وَ نَ ْموِل َبٍَق .ر
عََل َش وٌن مَِل عَلٌَك وٌن ّ ْبح نََش َلَن ب عََل َش مِشٍِي .مَبِرِ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي َسشَن ندٍ
عَننَِب َ يَي نَشَن ّسّب

نْندِ كٌلٌنِيٍي
1 ٱ تَن دَنشَنِيَتْي َحمَ َش ُكنتِِف، ٱ َ بَر ِع ّشيُب، ٱ َشنُنتٍنِي فَيُ، ٱ نَشَن َشنُِش نْندِ َش ٍق .رَ 2 ٱ َشنُنتٍنِي، عََل َش ٍق بِرِن َ ْسونّي ِع .ّب ِع

قٍَت َش ُل َلَنِي ي كُي عَْل ِع َش َ دَنشَنِي َلَنِش ي ِك .نَّش
3 وٌن بٌوٍر دَنشَنِيَتْي ندٍٍي ٌت َق ٱ يِرٍ، ٍع نََش عَ قََل ٱ ّب ِع مَ ّحرّ نْندِ .كُي ٱ نََش َ ّسيو ِك قَنِي .رَ 4 ّ ّسيو ٌي مُ دَنفِمَ نَ ْموِل رَ، عَ كٌلٌنٍق رَ عَ

ٱ َ م دٍِي نَ نْندِ َ كِر نَن ْشن .مَ
5 ٱ َشنُنتٍنِي، ِع َ مّينِم ّ ْشح دَنشَنِيَتْيٍي مَ هَِل وٌ مُ وٌ ٍ بٌر .كٌلٌن 6 ندٍٍي َ بَر ِع َش َ َشنُنتٍي َش ٍق دّنتّّف َس دَنشَنِيَتْي َحمَ .ّب دَنشَنِيَتْي نَشَن ٌي دَنفِمَ

ِع ْشنِي، ِع َش ٍع مَِل ٍع َش ِيَاِس ب كُي، عَْل عََل مَ وَ عَ ْشن مَ ِك .نَّش 7 ٍع نَ عََل َش وَِل نَن كُي، دَنشَنِيَتَرٍٍي تَن مُ ٍع َ .ِكم 8 وٌن لَن وٌن
َش َكُق نَ مِِش ْموِل مَ، عَلٌَك وٌن قَن َش وٌن فٍب رََب عََل َش نْندِ َش ٍق .رَ

9 ٱ َ بَر بَتَاّش ندٍ ّسّب دَنشَنِيَتْي َحمَ مَ، ْكْن دِيٌتٍرٍِق مُ تِنِش مُُش ّسنّدٍ رَ ِ مَ بَر عَ مَ وَ قِندٍِق ُشنِي .رَ 10 ٱ نَ َق وٌ يِرٍ، ٱ دّنتّّف سَمَ ّن وٌ ّب عَ
َش ّكوَِل َش ٍق .رَ عَ مُُش ِشِل َكنَمَ، عَ مَن مُ َ تِنم دَنشَنِيَتْيٍي .يِفِيَدٍ هَِل نَشٍٍي مَ وَ ٍع يِفِيٍَق، عَ تْنِي ْدشْمَ نٍٍي قَن مَ، عَ ٍع كٍرِ دَنشَنِيَتْيٍي َي .مَ

11 ٱ َشنُنتٍنِي، ِع ٍق حَاِش نَشَن تٌمَ، ِع نََش َ بِر نَ ْموِل قْْش .رَ ِع ٍق قَنِي نَشَن تٌمَ، ِع َش َ بِر نَ نَن قْْش .رَ ٍق قَنِي رَبٍَي نَ عََل نَن ّب، ْكْن
ٍق حَاِش رَبٍَي تَن مُ عََل .كٌلٌن 12 بِرِن ٍق قَنِي َ قَلَم مٍتِرِ دٍ َش ٍق .رَ نْندِ يَِت عَ يّّت َكن ٍسيدٍ .بَِش هَِل مُُش تَن مُُش َ ْنم عَ َش ٍق ٍسيدٍ .بَدٍ
ِع عَ كٌلٌن مُُش مُ وٍُل َ .قَلَم

13 ٱ َ مَ و ٍق فبٍفٍب قَلٍَق ِع ّب، ْكْن ٱ ُ م مَ وَ نَ رَبٍَق ّسبِّل .رَ 14 عَ فٍب مُ لُِش وٌن َش ُل يِرٍ كٍرٍن، وٌن َش .سُمُن 15 عََل َش ْبحَّس ِق ِع
.مَ مُُش بٌوٍرٍي َ بَر ِع .ّشيُب ِع قَن َش وٌن َشنُنتٍنيٍِي ّشيُب مُُش ّب كٍرٍن .كٍرٍن
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عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب يُدٍ نَشَن ّسّب

مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ
عَننَِب يُدٍ نَن ِي بَتَاّش ّسّب عََل َشنُنتٍنيٍِي مَ، عَ قِندِ َابُي كِت نَن نَ مِِش بِرِن ّب نَشٍٍي مَ وَ بِرٍَق عََل َش سّرِّي قْْش .رَ نَ دَنشَنِيَتْي َحمَ، عَننَِب

يُدٍ ِي بَتَاّش ّسبِّش نَشَن مَ، مِِش ندٍٍي نُ َ بَر ٌس ٍع تَِف عَلٌَك ٍع َش عََل َش شَرَنِي مَقِندِ ٍع وَْشنِك .رَ نَ مِِش حَاشٍِي ّحرّ ِك نُ َ بَر قِندِ ٍق
ُشنفٍب رَ نَ عِسَيَنكٍَي ّب، ندٍٍي َق َ بِر ٍع َش وٍُل مٍَسنِي قْْش .رَ

نَ نَ عَ رَ، عَننَِب يُدٍ نََش يّنِي ْو شْرْشْي قََل ٍع ّب نَ شَرَنِي َش ٍق .رَ عَ نََش دَنشَنِيَتْيٍي ِس رَ عَ قَنِي رَ، ٍع نََش ُل ّسنِيّنتَرٍَح .كُي عَ نََش عَ
مٍَسن ٍع ّب عَ قِيّش رَ، عَ نَ مِِش ْموِل َ يَهَننَم نَن َ .ْستْم تّمُي دَنفِِش مِِش فبٍفٍب نَشٍٍي نُ نَ عََل َش َ كِر ْشن مَ، ٍع مّي ّن عََل َش سّرِّي رَ، نَ
نََش قِندِ َحشَنَكّت ُشنفٍب رَ ٍع .ّب عَننَِب يُدٍ ُ م تِنِش نَ ْموِل َش رََب نَ دَنشَنِيَتْيٍي .رَ

وٌن قَن َش نُ نَ ِس مَرَ .مّ رَ مِِش فبٍفٍب نَ َ دُِنح نَشٍٍي عََل ِشِل قَلَمَ، ْكْن ٍع مُ عََل َش سّرِّي َ َبَتُم .ر عَلَتََل َابُي كِت لُِش وٌن ِي رَ نَ نَن مَ
عَلٌَك وٌن َش مٍَسنِي بِرِن َس ِسكٍيِل مَ، وٌن َش عَ مٌَت َش عَ قِندِِش نْندِ نَن نَ، َش نَ مُ عَ رَ َش ٍسنتَّن َش وٍُل نَ عَ .رَ عََل َش وٌن نَتَنَف
نَ دِينَّل وٍُل قَلٍّي .مَ .عَمَِن

عََل َش مٍَسنِي
عَننَِب يُدٍ نَشَن ّسّب

1 ٱ تَن يُدٍ نَن ِي ِك، عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش ٌكنِي، نُن يَِك َ .نفَشَكٍرٍنم ٱ نَ ِي بَتَاّش ّسبٍّق مِشٍِي نَن مَ، بََب عََل نَشٍٍي ِشلِِش، عَ
نَشٍٍي َشنُِش، نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس نَشٍٍي .مََكنتَِش 2 عََل َش ِكنِِكِن، ْبحَّس، نُن َ َشنُنتٍي فٌب وٌ .ِي

3 ٱ َشنُنتٍنيٍِي، ٱ َ بَر وَ بَتَاّش ّسبٍّق وٌ مَ وٌن مَ ِكِس َش ٍق .رَ ٱ َ بَر وَ نَ رَبٍَق عَلٌَك ٱ َش وٌ ِمَنِيَ، رَل وٌ َش فٍرٍ ٌس وٌن مَ َ دَنشَنِي َش ٍق رَ، نَشَن
َحن َ بَر ّف مٍَسندٍ كٍرٍنِي رَ ّسنِيّنتْيٍي .ّب 4 مِِش ندٍٍي َ بَر ٌس وٌ تَِف، نَشٍٍي َش َحشَنَكّت َحن َ بَر ّسّب عَ َ .رَكُي كَاقِرٍِي نَن ٍع رَ، نَشٍٍي وٌن مَرِِف
عََل َش هِنّن مَ، مَقِندِ عَلٌَك ٍع َش ُل ٍق حَاشٍِي كُي، ٍع َش ٍع ٌكٍب ٌس رَ وٌن َ ْمْش كَر كٍرٍنِي رَ، وٌن مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش .ُسفَندِِش

5 هَِل وٌ عَ كٌلٌن، ٱ َ مَ و وٌ رَتٍُق ٍق دَنفِِش ندٍٍي نَن .مَ مَرِِف ٌت ّف َيَِل عِسِر َحمَ مِنِدٍ رَ َ مِسِر بِْش مَ، عَ نََش يِلََك َ عِسِر دَنشَنِيَتَرٍٍي .ْسنْت
6 مَلٍّك ندٍٍي قَن ٌت ٍع يّّت ُل بِنيّتَرٍَح كُي، ٍع ٍع ْشنِي ّبحِن، عََل نََش ٍع ٌس رَ فٍيِل كُي، ٍع َش ُل ِم دِ كُي هَن ِكيِت ُشنفٍب َس .لْشْي 7 مَ ٌسدٌ
نُن فٌمٌرَ، عَ نُن ٍع َبِلِنِي، ر ٍع ٌت ٍع يّّت رَِق ٍق حَاشٍِي مَ، ٍع نُن ٍع بٌوٍر نُ َكُق ْموِل ندٍ رَ نَشَن مُ َ لَنم مَدٍِي عَدَ تَِف، عََل نََش ٍع قِندِ مِسَاِل رَ، عَ
ٍع ٌس رَ ّت ْشورَ نَشَن مُ َ ُشبٍنم .عَبَدَن

8 ْكْن نَ مِِش نَشٍٍي َ بَر ٌس وٌ تَِف، ٍع لَامَتُنِي ندٍٍي َ تٌم نَشٍٍي عَ َ نِي ٍع َش ّسنِيّنتَرٍَح رََب، ٍع مَرِِف َش يَامَرِ مَتَندِ، ٍع ـٍكٍّي مَل .ٌكنِب 9 مَلٍّك
مَنّف مِنكَيُِل ٌت يّن ْو عِبُلَِس ّب عَننَِب مُنَس قُرٍ َش ٍق رَ، مِنكَيُِل مُ َس ُسو عِبُلَِس َش يّنِي ْو يَابِدٍ ٌكنِب .رَ عَ عَ قََل ّن فبَنسَن، َعَل» َش
ِع «.مَِكيِت 10 ْكْن نَ مِشٍِي ٌكنِب َ ِتم ٍق ندٍ َش ٍق رَ، ٍع مُ نَشَن .كٌلٌن ٍع نَشَن كٌلٌن ٍع يّّت رَ، عَ وَُل ُسٍب َشِشلِتَرٍٍي دَاِش، نَ قَن مُ قِندِ
ٍسٍس رَ ٌق ٍع .َكنٍَس 11 َحشَنَكّت نَ ٍع .ّب ٍع َ بَر َ بِر كَبَِل َش مِسَاِل قْْش .رَ ٍع َ بَر َ بِر ْكبِرِ قْْش رَ عَْل بَلَمِ، ٍع َق .لْي ٍع َ بَر مَتَندِ ِت عَْل كٌرَ،
ٍع ُشن َق .رََكَن
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12 نَ مِشٍِي َ بَر وٌ َش نفَشَكٍرٍنيَ مَلَنيٍِي .مَنْْش ٍع ٍع دّفٍمَ وٌ َي مَ، ٍع َ مّينِم ٍع يّّت نَن فبَنسَن مَ، ٍع مُ .يَافِمَ ٍع لُِش عَْل نُشُيٍي، قٌٍي نَشٍٍي مَ، رَّحرّ

ْكْن ٍع مُ قَمَ تُّن .رَ ٍع لُِش عَْل َسنِس نَشٍٍي مُ بٌِف َ رَ مِنِم ٍع بٌِف .تّمُي ٍع ٌت تََل، ٍع َ بَر قََش َسنمََي .قِرِن 13 ٍع لُِش عَْل بَا ْمْرنِيٍي نَشٍٍي ُشنّق
َ رَ .مِنِم نَ ُشنّق مِسَالِِش نَ مِشٍِي َش ٍق حَاشٍِي نَن .نَ ٍع لُِش عَْل تُنبُي نَشٍٍي رَفَتَِش ٌكوٍر مَ، ٍع نُ لِنتَن ِم دِ كُي .عَبَدَن

14 عٍنٌِك، مَ عَدَ تٌلٌبِّت ٌسلٌقٍرٍ ندٍ، نََش ِي مٍَسنِي قََل عََل ِشِل رَ ٍع َش ٍق رَ، َمِرِف» نَ قٍَق، عَ نُن عَ َش ّسنِيّنتْي وُُل وُُل، 15 عَلٌَك عَ َش
مَدِ عَدَ بِرِن .مَِكيِت كَاقِرٍِي َش مَِكيِت ٍع َش ٍق حَاِش رَبَشٍِي .مَ كَاقِرٍِي َش مَِكيِت ٍع َش ٌكنبٍِي َش ٍق رَ، ٍع نَشَن َ قَلَم مَرِِف ُشن «.مَ
16 نَ مِِش ْمولٍِي َ لُم ّن ْسنْش رَ، ٍع مُ حّلِّشنمَ، ٍع َ مَ بِر ٍع يّّت وَْشنٍق نَن تُن قْْش رَ، ٍع دّ عِفٌب، ٍع مِِش مَدَشُمَ يّنِي ْو ّ ْحشُنم رَ عَلٌَك ٍع َش
ٍس .ْسْت

17 ْكْن وٌ تَن، ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ َش رَُت وٌن مَرِِف عَِس َش ّشيرٍَي َش مٍَسنيٍِي .مَ 18 ٍع نُ َ بَر عَ قََل وٌ ّب، َوَشِت» ْدنشْي، مِشٍِي قَمَ ّن
يٌدٍ عََل مَ، ٍع َ بِر ٍع وَْشنٍق تِنِشنتَرٍٍي قْْش «.رَ 19 نَ مِِش ْمولٍِي نَ وٌ .تَِف ٍع وٌ َش لَنِي َ َكنَم .ّن ٍع َ مَ بِر ٍع يّّت َشِشِل نَن قْْش .رَ عََل َشِشِل
ّسنِيّنِش مُ نَ ٍع ّ ْبح .ِع

20 ْكْن وٌ تَن، ٱ َشنُنتٍنيٍِي، وٌ َش وٌ َش َ دَنشَنِي ّسنِيّنِش .َسبَِت رَ وٌ َش عََل مَشَندِ عَ َشِشِل ّسنِيّنِش َسابُي .رَ 21 وٌ َش ُل عََل َش َ َشنُنتٍي
بُن مَ، عَلٌَك وٌ مَرِِف عَِس، عََل َش مِِش ُسفَندِِش، َش ِكنِِكِن وٌ مَ، عَ َش وٌ .رَِكِس 22 وٌ َش ِكنِِكِن مِشٍِي مَ نَشٍٍي ِسيّكِش، 23 وٌ َش
ٍع رَتَنَف ّت .مَ وٌ مَن َش ِكنِِكِن بٌوٍرٍي قَن مَ فَاشُي كُي، ْكْن وٌ َش مّينِ وٌ يّّت مَ ٍع َي مَ، عَلٌَك وٌ قَن نََش َق وٌ يّّت قِندِ ّسنِيّنتَرٍٍي .رَ

24 عََل تَنُت، نَشَن َ ْنم وٌن نَِكِسدٍ وٌن مَ يُنُِب بِرِن مَ، نَشَن َ ْنم وٌن مٍَسندٍ ّسنِيّنِي نُن ّسيوّ رَ عَ َش نْرّ .كُي 25 عََل تَنُت، نَشَن قِرِن ندٍ مُ نَ،
نَشَن َ بَر وٌن نَِكِس عَ َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َسابُي .رَ نْرّ، ُشننَكٍِل، ّسنّب، نُن نْي نَ عَ ّب ٍينُن ب َ دُِنح َش قْْل، يَْكِس، نُن وََشِت نَشَن َس
قَمَ .عَبَدَن .عَمَِن
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عََل َش وَشَِي
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

عَننَِب َ يَي نََش ِي َابُي كِت ّسّب وََشِت شْرْشْي بُن .مَ مَنفَسَنِي حَاِش نُ نَ عِسَيَنكٍَي َحشَنَكتٍَق تّمُي نَّش، عََل نََش ٍع يَاِب ِي مٍَسنِي رَ نَشَن
َ ْنم قِندِدٍ مَدُندُي ُشنفٍب رَ دَنشَنِيَتْيٍي ّب نَشٍٍي نَ تْوْرٍق ٍسنتَّن َسابُي .رَ

عَِس ِي َابُي كِت َ قْلْم بَتَاّش ٌسلٌقٍرٍ نَن نَ دَنشَنِيَتْي َحمَ ندٍٍي .ّب عَ عَ َ مٍَسنم عَ عَ ٍع َش وَِل بِرِن كٌلٌن، نَشَن قَنِش، عَ نُن نَشَن مُ .قَنِش نَ
قِندِِش سّرِّي نَن نَ مَدٍِي عَدَ .ّب عََل ٍق بِرِن .كٌلٌن عَ َ لَنم وٌن َش عَ كٌلٌن عَ وٌن مَ ٍق ٌي مُ نْشُنِش عََل .مَ عَ مُ نّيمُمَ وٌن مَ وَِل ٌي .مَ نَ
مٍَسنِي ْموِل نَن َ ْنم وٌن مَدُندُدٍ َش وٌن نَ تْوْرٍق عََل َش ٍق رَ، ْكْن عَ مَن َ ْنم وٌن مَفَاُشدٍ َش وٌن نَ ٍق حَاِش ندٍ .كُي

عَ قِرِن ندٍ، ِي َابُي كِت عَ َ مٍَسنم ّن وٌن ّب عَ عََل ٍق كٌلٌن نَشَن قَمَ َبَدٍ ر َ دُِنح .مَ عََل ٍسنتَّن َش وَِل كٌلٌن، عَ مِِش مَدَشُمَ ِك .نَّش ٍسنتَّن ْحْش
عَ مَ عَ عَ َ ْنم نْدٍ عََل ّسنّب .رَ وٍُل نَن نَ .ِك ِي َابُي كِت َش مٍَسنِي ُشنفٍب مَ قِندِ عََل َش ُشننَكٍِل نَن .نَ ٍسنتَّن قَمَ ّن عََل نُن دَنشَنِيَتْيٍي فٍرٍدٍ، عَ
َق مِِش ّسنِيّنشٍِي تْوْردٍ عَ فبٍفٍب .رَ ْكْن عَ رَْحنِي، عََل قَمَ ّن ٍسنتَّن نُن عَ َبِرٍّي قْشِر بِرِن َش ٍق ُشن نََكنَدٍ، عَ ٍع وٌِل َ يَهَننَم ّت نُن ٌسدَ ْشورَ،
ٍع َ لُم دّننَّش .عَبَدَن عَ َق عَ َش َحمَ تٌنٌف، عَ ٍع ٌس رَ يَننَ عَرِ كُي، دّننَشَن ِشِل َ قَلَم َسلَمَُدِر » «.نّيّن مّننِ، مَدِ عَدَ ِكِس َ كٌلٌنم ّن نَشَن مَنِيّ مُ
.نَ قَّش مُ نَ، تْورّ مُ .نَ هّيرِ نَن تُن نَ مّننِ عَلَتََل ّسيِت .مَ

ِي َابُي كِت شَرَنٍق ندٍدِ شْرْْش، ِ مَ بَر ّسبِّل نَ عَ رَ نَشَن تَاِل يّنِي ْو َ رَوَلِم عَ فبٍفٍب .رَ مِسَاِل فبٍفٍب نَ عَ كُي نَشٍٍي عَ َ نِيَم عَ قَهَامُ َش .ْشْن عَ مُ
َ لَنم مِِش َش َكنَكن مِسَاِل ندٍ مَ نَشَن .شْرْْش وٌن َش نَ بِرِن شَرَن، عَلٌَك وٌن َش مٍَسنِي ُشنفٍب ٌت نَشَن َ مِنِم ِي َابُي كِت .كُي نَ مُ شْرْْش عَْل
مِسَاِل ُشنشُرِ ندٍ نَشٍٍي َ رَوَلِم ِي َابُي كِت .كُي

عََل َش لْننِ ِق وٌن مَ ِي شَرَنِي .كُي .عَمَِن
عََل َش وَشَِي

عَِس َش مٍَسنِي قّْل
1 عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش لَامَتُنِي نَن َي، عََل نَشَن قِِش عَ .مَ عَ َش مَلٍّك نََش نَ َسنَب رَ عَ َش ٌكنِي َ يَي مَ، عَلٌَك عََل َش

ٌكنِي دِ بِرِن َش عَ كٌلٌن ٍق نَشَن قَمَ َبَدٍ ر ِي .وََشِت 2 َ يَي قِندِِش ٍسيدٍ نَن نَ عََل َش مٍَسنِي َش ٍق رَ عَ نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس َش
ٍسيدٍْحشْيَ َش ٍق .رَ عَ نَشَن ٌت، عَ نََش نَ بِرِن .مٍَسن 3 هّيرِ نَ عَ شَرَن مِِش ّب، عَ نُن نَشٍٍي ٍع تُِل َ مَتِم ِي مٍَسنِي رَ نَشَن تِِش عََل ِشِل رَ،
ٍع مَن َق ِي ّسبِّل رَتِنمّ، ِ مَ بَر وََشِت َ بَر ّ .مَكْر

4 ٱ تَن يَيَ، ٱ َ بَر ِي ّسبِّل ِت عَِس َش دَنشَنِيَتْي َحمَ ْدْش ٌسلٌقٍرٍ مَ، نَشٍٍي نَ عَِس بِْش .مَ عََل َش هِنّن نُن ْبحَّس ِق وٌ مَ، عََل نَشَن نَ شٌرٌ،
ٌت، عَ نُن .تَِن َشِشِل ٌسلٌقٍرٍ نَشٍٍي نَ عَ َش مَنّف ِكبَنِي َي ِع، نٍٍي قَن َ بَر هِنّن وٌ رَ، 5 عَ نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش عَِس، نَشَن قِندِِش ٍسيدٍ
تِنِشنِش رَ، نَشَن ِسنٍف كٍِل مِِش قَشَشٍِي تَِف، نَشَن دَنِف بِْش مَنّف بِرِن .نَ مَتْشْي نَ عَِس نَن ّب، نَشَن وٌن َشنُِش، نَشَن وٌن نَِكِسِش
وٌن مَ يُنُبٍِي مَ عَ وُِل َسابُي .رَ 6 عَ َ بَر وٌن نٌَس عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن مَ، عَ َ بَر وٌن قِندِ سّرّّشدُبٍّي رَ عَ بََب عََل .ّب ّ نْر نُن ّسنّب نَ عَ ّب !عَبَدَن
.عَمَِن
7 وٌ وٌ َي رٍَت ٌكوٍر مَ،
عَ نَ قٍَق نُشُيٍي .كُي
َ مَدِ عَد بِرِن عَ َ تٌم ّن،
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هَِل نَشٍٍي عَ .مَْسْش
َ دُِنح ِس بِرِن قَمَ ُسننُندٍ عَ َش ٍق .رَ
ِعيٌ، عَ نَ نَ ِك .ّن !عَمَِن

8 مَرِِف عََل َش مٍَسنِي نَن َي؛ ٱ» تَن نَن نَ عَ قّْل رَ، ٱ تَن نَن نَ عَ رَْحنِي رَ، ٱ تَن نَشَن نَ شٌرٌ، ٌت، نُن تَِن، ّسنّب بِرِن «.َكنِي
9 ٱ تَن يَيَ، وٌ نفَشَكٍرٍنِي، وٌن بِرِن نَ تْوْرٍق، وٌن بِرِن نَ عََل َش مَنّفَي نِينِ نَن بُن مَ، وٌن بِرِن تُننَبِّشِش عَِس َش ٍق .ِع ٱ نُ نَ ِمٌِس َت ث سُرِ نَن

مَ عََل َش مٍَسنِي نُن عَِس َش ٍسيدٍْحشْيَ َش ٍق .رَ 10 عََل َش لْشْي، عََل َشِشِل ّسنِيّنِش ٌت ٱ ُسُش، ٱ نََش شُي ندٍ مّ ٱ َشنِب .رَ عَ ّسنّب
فٌب عَْل َ سَر .شُي 11 عَ نََش عَ مٍَسن ٱ ّب، ِع» نَشَن تٌِش، عَ ّسّب َابُي كِت كُي، ِع َش عَ َسنَب رَ دَنشَنِيَتْي َحمَ ْدْش ٌسلٌقٍرٍ مَ، نَشٍٍي نَ عٍّقّس،
ِسمِرِنَ، ثٍرٍفَمٌ، ِيَتِرٍ، ت ِس، سَرَدٍ قِلَدٍلِقَِي، نُن «.سٍيَ لَيٌدِ

12 ٱ نََش ٱ مَقِندِ عَلٌَك ٱ َش عَ ٌت نَشَن يّنِش ْو ٱ .نَ ٱ ٌت ٱ مَقِندِ، ٱ نََش لَنثُي َ ّشيم دَاِش ٌسلٌقٍرٍ .ٌت 13 ٱ نََش مَدِ عَدَ مَنِيّ ٌت نَ لَنثُيٍي تَِف،
َ دٌنم كٍُي رَفٌرٌِش عَ مَ، بّلِّت َ ّشيم دَاِش َلَنِش ب عَ َكنٍك .رَ 14 عَ ُشنِي نُن عَ ُشنّسّش نُ قِيّش عَْل يّشّي َشٍب قِيّش، َش نَ مُ عَ رَ َلَبَلَنِي .ب عَ يٍَي
نُ َ يَنبَم عَْل .ّت 15 عَ َسنيٍِي نُ فبٍيلِِش عَْل وٍُر فبٍيِل رَُشنُِش، عَ شُي نُ فٌب عَْل بَا ْمْرنِي .شُي 16 تُنبُي ٌسلٌقٍرٍ نُ نَ عَ يِرٍقَنِي بّلّّش، َسنتِّدفّمَ دّ
قِرِن دَاِش ّشحّنِش نُ نَ عَ دّ ِع، عَ يَتَِف َ مَيَنبَم عَْل ٌسٍف .ْشّن

17 ٱ ٌت عَ ٌت ٱ نََش َ بِر عَ بُن مَ، ٱ َق ُل عَْل مِِش .قَشَِش عَ نََش عَ يِرٍقَنِي بّلّّش َس ٱ مَ، عَ َق عَ قََل، َهِل» ِع مُ .فَاُش ٱ تَن نَن نَ عَ
قّْل نُن عَ رَْحنِي .رَ 18 ٱ ّ ِحح نَ عَ .رَ ٱ نُ َ بَر قََش، ْكْن يَْكِس ٱ ّ ِحح نَ عَ رَ .عَبَدَن قَّش نُن َ عَلِفِيَم َساِب َكنِي نَ ٱ تَن نَن .نَ 19 ِع َش ٍق
نَن ّسّب ِع نَشَن تٌِش، نَشَن نَ رَبٍَق، عَ نُن نَشَن قَمَ َبَدٍ .ر 20 ِي تُنبُي ٌسلٌقٍرٍ ِع نَشٍٍي تٌِش ٱ يِرٍقَنِي بّلّّش كُي، ٍع مِسَالِِش عَِس َش دَنشَنِيَتْي َحمَ
ْدْش ٌسلٌقٍرٍ َش ـٍكٍّي مَل نَن .نَ ِي لَنثُي َ ّشيم دَاِش ٌسلٌقٍرٍ، ٍع مِسَالِِش عَِس َش دَنشَنِيَتْي َحمَ ْدْش ٌسلٌقٍرٍ نَن «.نَ

2
بَتَاّش دَنشَنِيَتْي حَمٍَي ّب

1 عَ ّسّب عٍّقّس دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَلٍّك مَ، مٍَسنِي نَن َي نَشَن قَتَنِش عَِس رَ تُنبُي ٌسلٌقٍرٍ ُسشُِش نَشَن يِرٍقَنِي بّلّّش كُي، نَشَن مَ ّحرّ لَنثُي َ ّشيم
دَاِش ٌسلٌقٍرٍ تَِف؛ 2 ٱ» وٌ َش ٍق رَبَِش كٌلٌن، ٱ وٌ َش وَِل كٌلٌن، ٱ وٌ َش تُننَبِّش .كٌلٌن ٱ عَ كٌلٌن مِِش حَاشٍِي مُ رَقَن وٌ .مَ ٱ عَ كٌلٌن وٌ َ بَر مِشٍِي
مَِكيِت نَشٍٍي ٍع يّّت قِندِِش عََل َش ّشيرٍَي رَ، هَن وٌ قَن َق ٍع كٌلٌن وٍُل قَلٍّي .رَ 3 وٌ َ بَر وٌ تُننَبِّش، وٌ َ بَر تْوْر ٱ ِشِل َش ٍق رَ، ْكْن َ ِمَنِي ل ُ م بَِش وٌ
ِي «.رَ

4 كْْن» ٍق كٍرٍن نَ نَ نَشَن مُ رَقَنِش ٱ َ م وٌ َش ٍق .رَ وٌ مُ ٱ َشنُِش عَ قَنِي رَ يَْكِس عَْل وٌ نُ ٱ َشنُِش ِك نَّش ِسنٍف .رَ 5 وٌ َش وٌ رَُت عَ
مَ، وٌ نُ نَ ِك نَّش ٍينُن ب وٌ َش وٌ َسن .نَدِن وٌ َش تُوِب، وٌ مَن َش وَِل ُسُش عَْل وٌ نُ عَ َ رَبَم ِسنٍف رَ ِك .نَّش َش وٌ مُ تُوِب ٱ قَمَ ّن وٌ ْشنِي،
ٱ َق وٌ َش لَنثُي بَدٍ عَ ٍ «.يِر

6 كْْن» وٌ َ بَر ٍق ندٍ رََب نَشَن .قَن وٌ َ بَر نِكٌلَِس َش َحمَ َش ٍق ْشن، عَْل ٱ قَن عَ ْشنِش ِك «.نَّش
7 تُِل» نَ نَشَن ّب، عَ َش عَ تُِل مَِت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي .ّب نَشَن نَ فٍينِ، ٱ نَ نَن َ لُم عَ َش ِسمََي وُرِ بٌِف

دٌن، نَشَن تِِش عََل َش يَننَ عَرِ «.كُي
8 عَ ّسّب ِسمِرِنَ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَلٍّك مَ، مٍَسنِي نَن َي نَشَن قَتَنِش عَِس رَ، عَِس نَشَن نَ عَ قّْل نُن عَ رَْحنِي رَ، نَشَن نُ قَشَِش عَ مَن

َق كٍِل قَّش مَ؛ 9 ٱ» وٌ َش َحشَنَكّت نُن ٍستَرٍَح كٌلٌن، هَِل َ بَننَي ندٍ ٌت نَ وٌ ِي .رَ ٱ يُوِقٍِي َش تْوّحّف كٌلٌن وٌ .مَبِرِ ٍع عَ َ قَلَم ٍع يّّت ّب عَ
يُوِقٍِي، عَ َق ِل يُوِقٍِي ُ م ٍع .رَ ٍع قِندِِش ٍسنتَّن َش مِشٍِي نَن .نَ 10 وٌ نََش فَاُش َحشَنَكّت َي رَ، وٌ قَمَ نَشَن .ْستْدٍ عِبُلَِس عَ َ نِيَم ّن وٌ َش مِِش
ندٍٍي َش َس فٍيِل، عَلٌَك عَ َش وٌ .مٌَت وٌ قَمَ ّن َحشَنَكتَدٍ ِش ُق بُن .مَ ْكْن وٌ َش ُل َ دَنشَنِي كُي هَن وٌ قَّش .لْشْي نَ تّمُي ٱ ِكِس قِمَ ّن وٌ
مَ وٌ سَرٍ «.رَ
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11 تُِل» نَ نَشَن ّب، عَ َش عَ تُِل مَِت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي .ّب نَشَن نَ فٍينِ، عَ مُ قَّش قِرِن ندٍ َ «.كٌلٌنم
12 عَ ّسّب ثٍرٍفَمٌ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَلٍّك مَ، مٍَسنِي نَن َي نَشَن قَتَنِش عَِس رَ، َسنتِّدفّمَ دّ قِرِن ّشحّنِش َكنِي؛ 13 ٱ» عَ كٌلٌن وٌ َش تَا قِندِِش

ٍسنتَّن ّسنّب ٍ يِر نَن نَ، ْكْن وٌ شِرِِش ٱ ِشِل رَ، وٌ مُ َ دَنشَنِي َبٌلٌِش .ر هَِل وََشِت مَ، ٱ دُفُتّّف ٍسيدٍ عَنتِثَِس قََش تّمُي نَّش وٌ ْشنِي ٍسنتَّن يِرٍ، وٌ مُ ٱ

َ م َ كِر «.رَّبحِن
14 كْْن» ٍق ندٍٍي نَ نَ نَشٍٍي مُ رَقَنِش ٱ َ م وٌ َش ٍق .رَ وٌ َش مِِش ندٍٍي َ مَ بِر ِ بَلَم َش مِسَاِل نَن قْْش رَ، نَشَن نُ َ بَر َلَِك ب َ ِس ر عَ َش فَنتَنِي

ٍت يِلـَكٍَي َ عِسِر ّب، ٍع َش ُسبٍٍي دٌن نَشٍٍي بَِش سّرّّش رَ ُكٍيٍي ّب، ٍع َش يّّن قَن .نََب 15 وٌ َش مِِش ندٍٍي قَن بِرَِش نِكٌلَِس َش َحمَ َش شَرَنِي
قْْش .رَ 16 نَ كُي، وٌ َش تُوِب، َش نَ مُ عَ رَ ٱ قَمَ ّن فٍرٍ تِدٍ نَ مِشٍِي ّب ٱ َ م َسنتِّدفّمَ رَ، نَشَن نَ ٱ دّ «.ِع

17 تُِل» نَ نَشَن ّب، عَ َش عَ تُِل مَِت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي .ّب ٱ ‹مََن‹ دٌنٍس نْشُنِش قِمَ ّن فٍينِ مِِش مَ، عَ
نُن فّّم قِيّش، ِشِل نّيّن ّسبِّش نَشَن .مَ مِِش ٌي مُ نَ ِشِل كٌلٌن، بٍَق نَ فّّم َكنِي «.رَ

18 عَ ّسّب ِيَتِرٍ ت دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَلٍّك مَ، مٍَسنِي نَن َي نَشَن قَتَنِش عََل َش دِ رَ، نَشَن يٍَي َ يَنبَم عَْل ّت، عَ َسنيٍِي لُِش عَْل وٍُر فبٍيِل رَُشنُِش؛
19 ٱ» وٌ َش ٍق رَبَِش كٌلٌن، وٌ َش َشنُنتٍيَ، وٌ َش دَنشَنِيَ، وٌ َش وَِل قَنِي، وٌ َش تُننَبِّش، عَ نُن وٌ نَشَن بِرِن نَبَِش عَ ْدنشْي رَ نَشَن فٌب دَنِف
وٌ َش وَِل ِسنٍفٍي «.رَ

20 كْْن» ٍق كٍرٍن نَ نَ نَشَن مُ رَقَنِش ٱ َ م وٌ َش ٍق .رَ وٌ َ بَر عَ ُل يٍسَبٍَل، فِّن نَشَن عَ يّّت قِندِِش ّ نَمِْحنم رَ، عَ َش شَرَنِي ِت نَشَن ٱ َ م ٌكنيٍِي
رَتَنتَنمَ، عَلٌَك ٍع َش ٍق ٌكِب رََب، ٍع َش ُسبٍٍي دٌن نَشٍٍي بَِش سّرّّش رَ ُكٍيٍي .ّب 21 ٱ َ بَر دِّح عَلٌَك عَ َش تُوِب، ْكْن عَ مُ تِنِش عَ يٍُف حَاِش
.مَسَرَدٍ 22 نَ نَ عَ رَ، ٱ عَ سٌمَ رَ ّن َحشَنَكّت كُي، عَ تَن نُن عَ يّّن رََب بٌوٍرٍي، َش ٍع مُ .تُوِب 23 ٱ قَمَ ّن عَ َش دٍِي قَن .قَشَدٍ نَ كُي،
دَنشَنِيَتْي َحمَ بِرِن عَ َ كٌلٌنم ّن عَ ٱ تَن نَن مِِش ّ ْبح نُن عَ ٌسندٌنِي مَتٌمَ، ٱ تَن نَن ٍع َش ٍق رَبَِش سَرٍ َ رَفبِلٍنم ٍع «.مَ

24 كْْن» وٌ تَن، ِيَتِرٍكَ ت مِِش ْدنشْي نَشٍٍي مُ نَ ِي ٍق كُي، نَشٍٍي مُ ٌسِش ٍسنتَّن َش فُندٌ كُي، ٱ ُ م ٌكٍت فبّّت ْدشْمَ وٌ ُشن مَ ّ .كْر 25 وٌ نَشَن
ْستِْش، وٌ نَ ُسُش فبٍن، هَن ٱ قَمَ تّمُي .نَّش 26 نَشَن نَ فٍينِ، نَشَن ٱ َ م وَِل ُسشُمَ هَن عَ رَْحنِي، ٱ مَنّفَي قِمَ نَ َكنِي نَن مَ، عَ َش سٍِي .يَمَرِ
27 عَ‹ ٍع مَ يَمَرِ َسوُرِ وٍُر دَاِش نَن نَ، عَ ٍع َ َكنَم ّن عَْل ّ ّقح مَ عِبْو ِك ،‹نَّش 28 عَْل ٱ ّسنّب ْستِْش ِك نَّش ٱ بََب عََل .رَ ٱ مَن ُسبََش لٌولٌي قِمَ ّن
نَ َكنِي «.مَ

29 تُِل» نَ نَشَن ّب، عَ َش عَ تُِل مَِت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي «.ّب

3
بَتَاّش دَنشَنِيَتْي َحمَ فبّتٍّي ّب

1 عَ ّسّب ِس سَرَدٍ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَلٍّك مَ، مٍَسنِي نَن َي نَشَن قَتَنِش عَِس رَ، نَشَن َشِشِل ٌسلٌقٍرٍ مَ، يَمَرِ تُنبُي ٌسلٌقٍرٍ ُسشُِش نَشَن ِي رَ؛
ٱ» وٌ َش وَِل .كٌلٌن مِِش ْحْش عَ مَ عَ وٌ ّ ِحح نَ عَ رَ، ْكْن وٌ َ بَر .قََش 2 وٌ نََش يَنَق، وٌ َش وٌ ٍ بٌر ِمَنِيَ، رَل نَشٍٍي نَ قَّش َ كِر ْشن، ِ مَ بَر ندٍ لُِش

وٌ َش وَِل رَ ٱ مَرِِف عََل .ّب 3 وٌ َش رَُت نَ مٍَسنِي مَ، وٌ نَشَن مَْستِْش، وٌ نَشَن .مِّش وٌ َش عَ رَفََت وٌ ّ ْبح كُي، وٌ َش .تُوِب َش وٌ مُ وٌ
ّحنِف َس ِي ْشن، ٱ َ قَم ّن وََشِت ندٍ كُي وٌ مُ نَشَن كٌلٌن، نَ َق قِندِ تّرّنَن رَ وٌ ّب عَْل ُمحِّت َق .تّمُي 4 ْكْن مِِش ندٍٍي نَ ِس سَرَدٍ نَشٍٍي مُ
نْْشِش ٍق حَاِش .رَ نٍٍي قَمَ ّن ّحرّدٍ ٱ ّسيِت مَ، َ دٌنم قِيّش رَفٌرٌِش ٍع مَ، ِ مَ بَر نَ نَن قِندِِش ٍع َش وَِل سَرٍ «.رَ

5 نََشن» نَ فٍينِ، َ دٌنم قِيّش ٌ مَ رَفٌر عَ .مَ ٱ ُ م عَ ِشِل َ بَم ِسمََي بُِك كُي، ٱ عَ َش ٍق َ قَلَم ّن ٱ بََب عََل ّب عَ َش ـٍكٍّي مَل َي .شْرِ 6 تُِل نَ نَشَن
ّب، عَ َش عَ تُِل مَِت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي «.ّب

7 عَ ّسّب قِلَدٍلِقَِي دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَلٍّك مَ، مٍَسنِي نَن َي نَشَن قَتَنِش ّسنِيّنتْي نْندِ قَّل رَ، َ دَوُد َش َساِب نَ نَشَن ِي رَ، نَشَن نَادّ َ َِبم ر مِِش
مُ ْن عَ َلَندٍ، ب نَشَن نَادّ َ َلَنم ب مِِش مُ ْن عَ َبِدٍ؛ ر 8 ٱ» وٌ َش وَِل .كٌلٌن ٱ عَ كٌلٌن وٌ ّسنّب مُ فٌب، ْكْن وٌ َ بَر ٱ َ م مٍَسنِي رَبَُت، وٌ مُ ٱ .يَنَق نَ كُي،
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ٱ َ بَر نَادّ ندٍ رَِب وٌ َي رَ، مِِش مُ َ ْنم نَشَن َلَندٍ .ب 9 ٱ قَمَ ّن مِشٍِي َسدٍ وٌ بّلّّش نَشٍٍي عَ َ قَلَم ٍع يّّت ّب عَ يُوِقٍِي، ْكْن ٍع قِندِِش ٍسنتَّن َش َحمَ نَن
.نَ ٍع نَ وٍُل نَن .قَلٍَق ٱ قَمَ ّن ٍع رَ، ٍع َش ٍع ٌ مَفٌر وٌ ّب، ٍع َش عَ كٌلٌن وٌ رَقَن ٱ َ .م 10 وٌ ٌت ٱ َ م مٍَسنِي رَبَُت تُننَبِّش كُي، ٱ قَن وٌ رَتَنفَمَ ّن
نَ وََشِت شْرْشْي مَ نَشَن قَمَ َ دُِنح لِدٍ، عَ َق َ دُِنح مِِش بِرِن .مٌَت 11 عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش .َق وٌ نََش وٌ َش َ دَنشَنِي ّبحِن، عَلٌَك مِِش ٌي نََش وٌ
سَرٍ قَنِي َب وٌ ِي «.رَ

12 نََشن» نَ فٍينِ، ٱ عَ مَ قِندِ ٱ مَرِِف عََل َش ْ ْمبَنِش هْر ِكنِك رَ، عَ َش ُل مّننِ .عَبَدَن ٱ نَن ٱ مَرِِف عََل ِشِل نُن ٱ مَرِِف عََل َش تَا ِشِل
َ ّسبّم ّن عَ .مَ نَ تَا قِندِِش َسلَمُ دَرِ نّيّن نَن نَ، عََل نَشَن ٌ مَ نَفٌر كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ ٱ نَن ٱ ِشِل نّيّن قَن َ ّسبّم ّن عَ .مَ 13 تُِل نَ نَشَن ّب، عَ َش عَ تُِل
مَِت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي «.ّب

14 عَ ّسّب سٍيَ لَيٌدِ دَنشَنِيَتْي َحمَ َش مَلٍّك مَ، مٍَسنِي نَن َي نَشَن قَتَنِش عَِس رَ، نَشَن قِندِِش عََل َسٌف رََكمَِل رَ، عَ َش ٍسيدٍ لَِشّش، عََل
َش دَالٍِي دَاِش نَشَن َسابُي رَ؛ 15 ٱ» وٌ َش وَِل .كٌلٌن وٌ ُ م ِشنبٍِل، وٌ مُ .وٌلٍن عَ ْشِل ٱ َ م وٌ َش نَّت تٌنٌف، وٌ َش ِشنبٍِل، َش نَ مُ عَ رَ وٌ َش
.وٌلٍن 16 وٌ ٌت َق لُِش عَ تَِف، وٌ مُ وٌلٍن، وٌ مُ ِشنبٍِل، ٱ وٌ َ َبٌلٌم ر .ّن 17 وٌ َ بَر عَ قََل، بَننَمِشٍِي‹ نَن مُُش رَ، مُُش هَِي مُ نَ قٍٍق ‹.مَ وٌ مُ عَ كٌلٌن
عَ وٌ قِندِِش مِشٍِي تْوْر نَن نَ، عَ نُن مِِسِكينٍّي، ٍستَرٍٍي، ْدنشُيٍي، نُن مِِش .مَفٍِل 18 ٱ ِس مَرَ نَشَن قِمَ وٌ مَ، وٌ َش َ ّشيم قَنِي َ سَر ٱ مَ، َ ّشيم نَشَن
فِب بَِش ّت رَ، عَلٌَك وٌ َش قِندِ بَننَمِشٍِي يَِت .رَ وٌ َش َ دٌنم قِيّش َ سَر ٱ مَ، وٌ َش نَ ٌ رَفٌر وٌ مَ، عَلٌَك وٌ َش َب تِِش وٌ مَفٍِل رَ، يَاِف َش َب وٌ
.مَ وٌ مَن َش َي سٍرِ َ سَر ٱ مَ، عَلٌَك وٌ َش ٍق .عِفّب 19 ٱ نَن ٱ َشنُنتٍنيٍِي نَن ُ مَ، شُر ٱ ٍع .مَتِنِشن وٌ َش وَكِِل، وٌ َش .تُوِب 20 ٱ تِِش نَادّ رَ، ٱ

نَ عَ .ْكنْكنٍق َش مِِش ندٍ ٱ شُي مّ، عَ نَادّ رَِب ٱ ّب، ٱ َ سٌم ّن عَ ْشنِي، مُُش َق مُُش دٍّف يِرٍ «.كٍرٍن
21 نََشن» نَ فٍينِ، عَ َ لُم ٱ ّسيِت مَ ٱ َ م ِكبَنِي كُي، عَْل ٱ تَن قَن ٌت فٍينِ، ٱ َق ٱ ٌ مَفٌر ٱ بََب عََل ّسيِت مَ عَ َش ِكبَنِي .كُي 22 تُِل نَ نَشَن

ّب، عَ َش عَ تُِل مَِت عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َش مٍَسنِي رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي «.ّب

4
عََل َش ِكبَنِي يَننَ عَرِ

1 نَ بِرِن ٌت دَنِف، ٱ نََش يَننَ ِ عَر نَادّ رَبِِش ٌت ٌكوٍر .مَ ٱ مَن نََش شُي ندٍ مّ، ٱ نُ َ بَر نَشَن ِسنٍف .مّ عَ ّسنّب نُ فٌب عَْل َ .سَر عَ نََش عَ
مٍَسن ٱ ّب، ِع» َش ٍت بٍبِرِ، ٱ َش ٍق مٍَسن ِع ّب نَشَن قَمَ َبَدٍ «.ر 2 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نََش ٱ ُسُش كٍرٍن .نَ ٱ نََش ِكبَنِي ندٍ ٌت يَننَ، عَرِ
مَنّف مَفٌرٌِش عَ .كُي 3 عَ نْرّ نُ َ يَنبَم عَْل فّّم تٌقَنِي مَيِلٍنشٍِي، ٍسنكُي تٌقَنِي نُ نَ عَ َش ِكبَنِي َبِلِنِي .ر

4 ِكبَنِي ْمْشّحن نُن نَاِن نُ نَ عََل َش ِكبَنِي َبِلِنِي، ر قٌرِ ْمْشّحن نُن نَاِن مَفٌرٌِش ٍع .كُي َ دٌنم قِيّش نُ رَفٌرٌِش ٍع مَ، مَنّف َكتَنِي َ ّشيم دَاِش
نُ َسِش ٍع ُشن .نَ 5 ٍسيَمَْكنِي نُن فَلَنِي ُشيٍي نُ َ مِنِم ِكبَنِي .كُي لَنثُي ٌسلٌقٍرٍ نُ دّشّمَ ِكبَنِي َي .ِع نٍٍي مِسَالِِش عََل َشِشِل َكمَلِِش نَن .نَ 6 بَا تِنٍس
قَن نُ نَ ِكبَنِي َي .ِع

نِمٍَس نَاِن نُ نَ عََل َش ِكبَنِي َبِلِنِي، ر يٍَي نُ نَ ٍع يَتَِف نُن ٍع ٌكٍب .مَ 7 نِمٍَس ِسنٍف نُ مَنِيَِش يّّت نَن نَ، عَ قِرِن ندٍ نُ مَنِيَِش ِنفٍيْرّ ن نَن
نَ، عَ َسشَن ندٍ نُ مَنِيَِش مَدِ عَدَ نَن نَ، عَ نَاِن ندٍ نُ مَنِيَِش ُ مَ شَر نَن نَ، نَشَن مَ ّحرّ ٌكوٍر .مَ 8 نَ نِمٍَس نَاِن بِرِن، فَبُتٍنِي ٍسننِ نُ نَ ٍع .مَ يٍَي
قَن نُ نَ ٍع ّب يِرٍ بِرِن، ٍع فَبُتٍنيٍِي قَرِ نُن ٍع بُن .مَ كْي نُن يَنِي ٍع نُ َ لُم عَ قََل رَ،
َمِرِف» عََل ّسنِيّن،
مَرِِف عََل ّسنِيّن،
مَرِِف عََل .ّسنِيّن
عَ قِندِِش ّسنّب َكنِي نَن نَ
نَشَن نَ شٌرٌ، ٌت، نُن «.تَِن



وَشَِي 5:14 308 وَشَِي 4:9
9 نَ نِمٍَس نَاِن نُ َق مَنّف مَتْْش، ٍع مَنّف بِنيَ نَشَن مَفٌرٌِش ِكبَنِي كُي، ٍع مَنّف تَنُت، نَشَن ّ ِحح عَ رَ عَبَدَن، 10 نَ قٌرِ ْمْشّحن نُن نَاِن،

ٍع َ قٍلٍنم بِْش مَ مَنّف َي ِع، نَشَن مَفٌرٌِش ِكبَنِي كُي، ٍع َق عَ بَُت نَشَن ّ ِحح عَ رَ .عَبَدَن ٍع نُ ٍع َش مَنّف َكتَنِي َب ٍع ُشن نَ، ٍع نُ ٍع َس
ِكبَنِي َسن نَ، ٍع نُ َق عَ قََل، 11 ُمُش» مَرِِف عََل، مَتْشْي، بِنّي، نُن ّسنّب نَ ِع تَن نَن ّب، ِ مَ بَر ِع تَن نَن ٍس بِرِن دَاِش، ِع تَن نَن نَ بِرِن
َحنِفٍِش، ِع تَن نَن نَ بِرِن «.نَفِرِِش

5
بُِك ندٍ َبٍِق ر

1 نَ دَنِف َشنِب، ٱ نََش عََل ٌت عَ َش ِكبَنِي كُي، بُِك ندٍ نُ نَ عَ ْشنيّ، ّسبِّل تِِش عَ كُي نُن عَ قَرِ، عَ مَبَلَنِش عَ َلَنٍس ب ٌسلٌقٍرٍ .رَ 2 ٱ نََش
مَلٍّك َ ّسنبّم ندٍ ٌت، عَ عَ َ قَلَم عَ شُي عِتٍِش رَ، نٍد» َ ْنم ِي بُِك َبِدٍ، ر ندٍ َ ْنم عَ َلَنسٍٍي ب بَدٍ عَ «مَ؟ 3 نِمٍَس ٌي مُ نُ نَ ٌكوٍر مَ، بِْش مَ، َش نَ مُ عَ رَ
بِْش بُن مَ، نَشَن َنُ ْنم نَ بُِك َبِدٍ، ر عَ عَ كُي .مٌَت 4 نَ كُي، ٱ نََش وَ عَ فبٍفٍب رَ، ِ مَ بَر نِمٍَس ٌي مُ نُ نَ، نَشَن َنُ ْنم نَ بُِك َبِدٍ، ر عَ عَ كُي .مٌَت
5 قٌرِ ندٍ نََش عَ قََل ٱ ّب، ِع» نََش وَ، يُدَ بْنسْي َش يّّت، نَشَن قِندِِش َ دَوُد بْنسْي رَ، عَ َ بَر .فٍينِ عَ تَن نَن َ ْنم نَ بُِك نُن عَ َلَنٍس ب ٌسلٌقٍرٍ َبِدٍ «.ر

6 نَ تّمُي ٱ نََش يّّشييْرّ ٌت عَ تِِش ِكبَنِي نُن نَ نِمٍَس نَاِن نُن نَ قٌرٍِي .تَِف نَ يّّشييْرّ نُ لُِش ّن عَْل عَ ْكن .نَشَبَِش قٍرِ ٌسلٌقٍرٍ نُن َي ٌسلٌقٍرٍ نُ
نَ عَ ّب، نَشٍٍي مِسَالِِش عََل َشِشِل ّسنِيّنِش َكمَلِِش رَ، نَشَن نُ َ بَر شّي َ دُِنح ٍ يِر بِرِن .مَ 7 ّ يّّشييْر نََش عَ مٌَس عََل رَ، نَشَن نُ مَفٌرٌِش ِكبَنِي كُي،
عَ َق بُِك ُسُش رَ عََل يِرٍقَنِي .ْشنيّ

8 عَ ٌت بُِك مَْسْت، نَ نِمٍَس نَاِن نُن نَ قٌرِ ْمْشّحن نُن نَاِن، ٍع نََش ُسيِدِ يّّشييْرّ .ّب َ كْر نُ نَ ٍع بِرِن ِي رَ، عَ نُن سُرَِي َسٍس َ ّشيم دَاِش
نَشٍٍي رَقٍِش سُرَِي رَ، نَشَن مِسَالِِش ّسنِيّنتْيٍي َش عََل مَشَندٍِي .رَ 9 ٍع نََش بّيِت نّيّن ندٍ َب، ٍع نُ عَ قََل،
ِع» تَن نَن دََش ِي بُِك تٌنفٌدٍ،
ِع تَن نَن دََش عَ َلَنسٍٍي ب َبِدٍ، ر
ِ مَ بَر ِع َ بَر ِع يّّت َب سّرّّش رَ،
ِع َ بَر مَدٍِي عَدَ َ ُشنسَر عََل ّب ِع وُِل َسابُي رَ،
مَدِ عَدَ نَشٍٍي كٍلِِش بْنسْي بِرِن،
نَشٍٍي شُي بِرِن قَلَمَ،
نَشٍٍي قَتَنِش حَمَّن نُن ِس بِرِن .نَ
10 ِع َ بَر نَ مَدٍِي عَدَ قِندِ سّرّّشدُبٍّي رَ
مُُش مَرِِف عََل .ّب

ِع َ بَر ٍع َ ٌس ر عََل َش مَنّفَي نِينِ بُن .مَ
ٍع قَمَ ّن َ دُِنح «.يَمَرِدٍ

11 نَ تّمُي ٱ نََش مَلٍّك وُُل وُُل وُيَِش ٌت، ٱ نََش ٍع شُي مّ عََل َش ِكبَنِي، نَ قٌرٍِي، نُن نَ نِمَسٍٍي َبِلِنِي .ر 12 ٍع نََش عَ قََل ٍع شُي عِتٍِش رَ،
يّّشييّْر» نَشَن بَِش سّرّّش رَ، عَ دََش عَ َش ّسنّب، بَننَيَ، لْننِ، نْي، بِنّي، مَتْشْي، نُن تَنتُي «.ْسْت 13 نِمٍَس نَشَن بِرِن نَ ٌكوٍر مَ، بِْش قَرِ، بِْش
بُن مَ، بَا مَ، عَ نُن دَالٍِس بِرِن، ٱ نٍٍي بِرِن شُي مّ ّن، ٍع نُ َق عَ قََل، َمتْْشي،» بِنّي، تَنتُي، نُن ّسنّب نَ عََل ّب نَشَن مَفٌرٌِش ِكبَنِي كُي، عَ نُن
يّّشييْرّ ّب «.عَبَدَن 14 نَ نِمٍَس نَاِن نََش عَ رَتِن، «.َعِمَن» قٌرٍِي نََش ٍع قٍلٍن بِْش مَ، ٍع عََل نُن يّّشييْرّ .بَُت

6
بُِك َلَنسٍٍي ب



وَشَِي 7:6 309 وَشَِي 6:1
1 ٱ نََش يّّشييْرّ ٌت بُِك َلَنٍس ب ِسنٍف رَِب .رَ ٱ نََش نِمٍَس ندٍ شُي مّ كٍلٍِق نَ نِمٍَس نَاِن .تَِف عَ شُي ّسنّب نُ فٌب عَْل .فَلَنِي عَ نََش عَ قََل،

«.َق» 2 نَ دَنِف َشنِب، ٱ نََش سٌي قِيّش ندٍ ٌت، َشِل ُسشُِش عَ رَفِمَ ِي، مَنّف َكتَنِي َسِش عَ ُشن مَ، عَ َق ِسَف ُشننَكٍِل كُي، عَ مَن َش
َس .فٍينِ

3 عَ ٌت بُِك َلَنٍس ب قِرِن ندٍ رَِب، ٱ نََش نِمٍَس قِرِن ندٍ شُي .مّ عَ نََش عَ قََل، «.َق» 4 سٌي فبٍيِل نََش .مِِن ٍع نََش عَ رَفِمَ يَمَرِ عَ َش ْبحَّس
َب َ دُِنح كُي، عَلٌَك مَدٍِي عَدَ َش نُ ٍع ٍ بٌر ْكن .نَشََب َ َسنتِّدفّم بٍلٍبٍٍل نََش ٌس عَ ِي .رَ

5 عَ ٌت بُِك َلَنٍس ب َسشَن ندٍ رَِب، ٱ نََش نِمٍَس َسشَن ندٍ شُي .مّ عَ نََش عَ قََل، «.َق» ٱ نََش سٌي قْورّ .ٌت ِسكٍيِل نُ ُسشُِش عَ رَفِمَ ِي
.رَ 6 ٱ نََش شُي ندٍ مّ نَ نِمٍَس نَاِن تَِف، ّمنِف» كٌِل كٍرٍن سَرٍ َ لَنم لْشْي كٍرٍن وَِل سَرٍ نَن .مَ قُندٍنِي مَنِيّ كٌِل َسشَن َ لَنم لْشْي كٍرٍن وَِل سَرٍ نَن
.مَ ِع نََش ٍ تُر نُن ّوِن ُشن «.نََكَن

7 عَ ٌت بُِك َلَنٍس ب نَاِن ندٍ رَِب، ٱ نََش نَ نِمٍَس نَاِن ندٍ شُي .مّ عَ نََش عَ قََل، «.َق» 8 ٱ نََش سٌي بُرّّش ِشندٍ دَاِش .ٌت عَ رَفِمَ ِشِل ّن
«َقّش،» َ لَاشِر نُ بِرَِش عَ قْْش .رَ نْي نََش ٌس ٍع ِي رَ َ دُِنح ّسيِت كٍرٍن ُشن مَ عَ ّسيِت نَاِن َي مَ، عَلٌَك ٍع َش مِشٍِي قََش َسنتِّدفّمَ رَ، كَامّ
رَ، وُفَنِي رَ، عَ نُن ُسٍب َشاّحشٍِي رَ، نَشٍٍي نَ وَُل .ِع

9 عَ ٌت بُِك َلَنٍس ب ُسوِل ندٍ رَِب، ٱ نََش مِشٍِي نِي ٌت سّرّّشبَدٍ بُن مَ، مِِش نَشٍٍي ْكن نُ َ بَر رََشَب ِ مَ بَر ٍع نُ َ مَ بِر عََل َش مٍَسنِي نَن قْْش رَ،
ٍع قِندِ عَ َش ٍسيدٍٍي .رَ 10 ٍع نََش عَ قََل ٍع شُي عِتٍِش رَ، َمِرِف» ّسنِيّنِش نْندِ قَّل، ِع َ بُم هَن تّمُي مُندُن قٍَق رَ ِكيِت َسدٍ، عَلٌَك مُُش فٍب
َش ْحْش َ دُِنح مِشٍِي مَ نَشٍٍي َ بَر مُُش «قََش؟ 11َ دٌنم كٍُي قِيّش نََش ٌس ٍع بِرِن ِي .رَ مِِش ندٍ نََش عَ قََل ٍع ّب ٍع َش مَّم ِت ِسندٍن، هَن ٍع
وَلِبٌوٍرٍي نُن ٍع نفَشَكٍرٍنِيٍي َشسَِب َش َكمَِل نَشٍٍي َ لَنم ٍع َش قََش عَْل ٍع .تَن

12 عَ ٌت بُِك َلَنٍس ب ٍسننِ ندٍ رَِب، بِْش نََش سّرّن ّسنّب رَ، ٌسٍف نََش عِْقوْر عَْل ُسننُن َ دٌنم قْورّ، كٍِك نََش ُل عَْل وُِل، 13 تُنبُيٍي نََش َ بِر
بِْش مَ، عَْل قٌٍي بٍلٍبٍٍل شْرّ بٌِف َ َبِر مَ ر ِك .نَّش 14 ٌكوٍر نََش َب نَ، عَْل ّكيدِ َ مَكُنتَنم ِك نَّش عَ َش .رَفََت فٍيٍَي نُن سُرٍِي قَن نََش كٍِل ٍع ٍ .يِر
15 َ دُِنح مَنّفٍي، ُكنتِفٍِي، ْسورِ يَرٍرَتٍِي، بَننٍَي، ّسنبّمٍَي، ٌكنيٍِي، نُن لَسِرٍِي، ٍع بِرِن نََش ٍع نْشُن يِلٍِي كُي عَ نُن َ فٍي فّمٍّي لٌنفٌرِ َ .ر 16 ٍع نُ َق عَ قََل فٍيٍَي
نُن قَنٍيٍي ّب، ٌو» َ بِر مُُش مَ، وٌ َش مُُش نْشُن عََل مَ، نَشَن مَفٌرٌِش مَنّف ِكبَنِي كُي، عَ نُن يّّشييْرّ َش ْشّن «.مَ 17 ٍع َش ْشّن لْشْي ُشنفٍب َ بَر
عَ .ِل ندٍ َ ْنم عَ يّّت رَتَنفَدٍ نَ مَ؟

7
عََل َش َحمَ

1 نَ دَنِف َشنِب، ٱ نََش مَلٍّك نَاِن ٌت، ٍع تِِش َ دُِنح تُنشُي نَاِن .رَ ٍع نُ َ دُِنح قٌٍي نَاِن رَِتمَ، عَلٌَك قٌٍي نََش مِِن بِْش مَ، بَا مَ، َش نَ مُ َسنسٍِي
.مَ 2 ٱ نََش مَلٍّك فبّّت قَن ٌت عَ كٍلٍِق ٌسفٍتٍدٍ مَبِرِ، عََل ّ ِحح َش تْنشُمَ ُسشُِش عَ ِي .رَ عَ نََش عَ مٍَسن عَ شُي عِتٍِش رَ، نَ مَلٍّك نَانٍِي ّب، نَشٍٍي
نُ يَمَرِِش ٍق ْشّن َبَدٍ ر بِْش نُن بَا رَ، 3 ٌو» نََش وٌ بّلّّش دِن بِْش نُن بَا نُن وُرِ بِلٍِي َ ر ِسندٍن، هَن مُُش َش ّف َ تْشُنم َسدٍ عََل َش وَلـِكٍّي تِِف .مَ
4 ٱ نََش نَ وَلـِكٍّي ْكنِت َشسَِب مّ، عََل َش تْنشُمَ َسِش نَشٍٍي .مَ ٍع قِندِ مِِش وُُل كّمّ وُُل تٌنٌف نَاِن نُن وُُل نَاِن نَن نَ، كٍلٍِق َيَِل عِسِر بْنسْي
بِرِن َي .مَ
5 مِِش وُُل ُق نُن قِرِن َ يُد بْنسْي َي مَ نَشٍٍي مَتْنشُمَِش،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن ُبٍن ر بْنسْي َي مَ،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن فَدِ بْنسْي َي مَ،
6 مِِش وُُل ُق نُن قِرِن عَسٍرِ بْنسْي َي مَ،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن نَقَتَِل بْنسْي َي مَ،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن مَنَِس بْنسْي َي مَ،
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7 مِِش وُُل ُق نُن قِرِن ِسمٍيْن بْنسْي َي مَ،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن لٍوِ بْنسْي َي مَ،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن ِ عِسَكَر بْنسْي َي مَ،
8 مِِش وُُل ُق نُن قِرِن َسبُلٌن بْنسْي َي مَ،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن يُسُُق بْنسْي َي مَ،
مِِش وُُل ُق نُن قِرِن بُنيَمِن بْنسْي َي مَ نَشٍٍي «.مَتْنشُمَِش

9 نَ دَنِف َشنِب، ٱ نََش َحمَ فبٍفٍب ٌت، نَشَن مُ نُ َ ْنم ْكنتِدٍ، كٍلٍِق ِس بِرِن، بْنسْي بِرِن، َشبِّل بِرِن، نُن شُي .بِرِن ٍع نُ تِِش عََل َش ِكبَنِي
نُن يّّشييْرّ َي ِع، َ دٌنم كٍُي قِيّش رَفٌرٌِش ٍع مَ، تُِف قّنّس ُسشُِش ٍع .ِي 10 ٍع نََش عَ مٍَسن ٍع شُي عِتٍِش رَ، ِكِس» نَ مُُش مَرِِف عََل ّب
نَشَن مَفٌرٌِش ِكبَنِي كُي، نُن يّّشييْرّ «.ّب 11 ـٍكٍّي مَل نُ تِِش ِكبَنِي، قٌرٍِي نُن نِمٍَس نَانٍِي َبِلِنِي، ر ٍع نََش ٍع يَتَِف رَقٍلٍن بِْش مَ، ٍع عََل بَُت 12 ِي
ٍق قَّل رَ، .َعِمَن» مَتْشْي، نْرّ، لْننِ، تَنتُي، بِنّي، نْي قَنِي، نُن ّسنّب نَ مُُش مَرِِف عََل نَن ّب .عَبَدَن «.عَمَِن

13 نَ تّمُي قٌرِ ندٍ نََش ٱ مَشْرِن، نٍد» نَ نَ مِشٍِي رَ َ دٌنم قِيّش رَفٌرٌِش نَشٍٍي مَ؟ ٍع كٍلِِش «مِندٍن؟ 14 ٱ نََش عَ يَاِب، ٱ» مَرِِف، ِع تَن نَن عَ
«.كٌلٌن عَ نََش عَ مٍَسن ٱ ّب، ِمِشٍي» نَن ٍع رَ، نَشٍٍي كٍلِِش نَ َحشَنَكّت ُشنفٍب .كُي ٍع َ بَر ٍع َش دٌنمٍَي َش يّّشييْرّ وُِل رَ، نَ نَن عَ تٌِش ٍع
َش دٌنمٍَي .قِيّشِش 15 نَ نَن عَ تٌِش ٍع تِِش عََل َش ِكبَنِي َي ِع، ٍع َق عَ بَُت كْي نُن يَنِي عَ َش ْ َ هْر ْملِنفِر .كُي ٍع نَ عََل َش نِينِ بُن مَ، نَشَن
مَفٌرٌِش ِكبَنِي .كُي 16 كَامّ نُن ٍي ْشِل مُ ٍع ُسشُمَ ْسنْن، ٌسٍف نُن كٍُي قُرٍ مُ ٍع مَ تْوْر ْسنْن، 17 ِ مَ بَر يّّشييْرّ نَشَن نَ ِكبَنِي ّسيِت مَ، نَ نَن قَمَ ٍع
دّفٍدٍ، عَ ٍع ُشن ِت ِكِس ٍي يِرٍ َ .ر عََل قَمَ ّن ٍع يٍَي بِرِن «.نَقُرُكٍُد

8
بُِك َلَنٍس ب ٌسلٌقٍرٍ ندٍ َبٍِق ر

1 عَ ٌت بُِك َلَنٍس ب ٌسلٌقٍرٍ ندٍ رَِب، كٍُي نََش ُل يٍن وََشِت تَِف ْحنْدن بُن .مَ 2 ٱ نََش مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ ٌت، نَشٍٍي نُ تِِش عََل َي ِع، َ سَر ٌسلٌقٍرٍ نََش
ٌس ٍع ِي .رَ

3 مَلٍّك فبّّت نََش َق، عَ ِت سّرّّشبَدٍ قَرِ، سُرَِي ََسٍس ّشيم دَاِش نُ نَ عَ ِي .رَ ٍع نََش سُرَِي فبٍفٍب ٌس عَ ِي رَ، عَ نُن ّسنِيّنتْي بِرِن َش عََل
مَشَندٍِي .رَ عَ نََش نَ سُرَِي فَن سّرّّشبَدٍ َ ّشيم دَاِش مَ عََل َش ِكبَنِي َي .ِع 4 سُرَِي تُورِ نََش ٍت عََل َي ِع، عَ نُن ّسنِيّنتْي َش عََل مَشَندٍِي،
كٍلٍِق مَلٍّك .بّلّّش 5 مَلٍّك نََش سُرَِي فَنٍس تٌنٌف، عَ نََش سّرّّشبَدٍ ّت َس عَ كُي، عَ َق عَ وٌِل َ دُِنح .مَ فَلَنيٍِي نََش بَُل، ُشيٍي نََش مّ، ٍسيَمَْكنيٍِي
نََش مِِن، بِْش نََش .سّرّن

6 مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ، سَرٍَي نُ نَ نَشٍٍي ِي رَ، نٍٍي نََش كٍِل، ٍع َش سَرٍَي .ٍق 7 مَلٍّك ِسنٍف ٌت عَ َش َ سَر ٍق، َلَبَلَنِي ب نُن ّت نََش ٌ فٌر َ دُِنح مَ، ٍع
مَسُنبُِش وُِل .رَ بِْش عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ نََش .فَن وُرِ بِلٍِي عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ نََش .فَن ٌحوٍف ِشندٍ بِرِن
نََش .فَن

8 مَلٍّك قِرِن ندٍ ٌت َ سَر ٍق، َ فٍي ُشنفٍب، ّت نَشَن فَنٍق، عَ نََش ِسن بَا .مَ بَا عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ كٍرٍن نََش قِندِ وُِل .رَ 9 بَا نِمَسٍٍي
عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ نََش .قََش ُكنكُيٍي عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ قَن نََش .َكَن

10 مَلٍّك َسشَن ندٍ ٌت َ سَر ٍق، تُنبُي دّّشِش بٍلٍبٍٍل نََش َ .بِر شُرٍٍي عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ تُنبُي نََش َ بِر نَ َسشَن ندٍ مَ عَ نُن دُلٌنيٍِي .مَ 11 نَ تُنبُي
ِشِل ّن «.ْشّن» َ دُِنح ٍي عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ ٌت قِندِ ْشّن رَ، مَدِ عَدَ فبٍفٍب نََش قََش نَ .مَ

12 مَلٍّك نَاِن ندٍ ٌت َ سَر ٍق، ٌسٍف، كٍِك، نُن تُنبُي عِتَشُنِش َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ نََش قِندِ ِم دِ .رَ ندٍ نََش َب يَنِي نُن كْي َش نَءِيَلَنِي
َ .ر
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13 نَ تّمُي ٱ نََش ُ مَ شَر ندٍ شُي مّ ٌكوٍر مَ، عَ نََش عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ، َحَشنكَّت» نَ َ دُِنح مِشٍِي ّب، َحشَنَكّت نَ ٍع ّب َ سَر ٍق تّمُي،

مَلٍّك َسشَنيٍِي قَمَ نَشٍٍي «.قٍدٍ

9
ـٍكٍّي مَل َش َ سَر ٍق ْدنْشيٍي

1 مَلٍّك ُسوِل ندٍ ٌت َ سَر ٍق، ٱ نََش تُنبُي ٌت َ بِر َ ر بِْش كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ ٍع نََش يِِل تِلِنِش نَادّ َساِب ٌس عَ ِي .رَ 2 عَ نََش نَ يِِل نَادّ رَِب،
تُورِ فبٍفٍب نََش مِِن عَ كُي عَْل ّت بٍلٍبٍٍل تُورِ هَن ٌسٍف نََش مٌَكٌت، كٍُي نََش .ِم عِدِ 3 تُفُمٍِي نََش مِِن تُورِ كُي، ٍع َق ٌ فٌر بِْش .مَ ٍع نُ َ بَر ّسنّب
ْسْت عَْل .تَِل 4 ٍع نُ َ بَر ِ يَامَر ْسْت عَ قَلٍَق رَ ٍع نََش دِن بِْش ٌحوٍف رَ، نُن ٍس ِشندٍ، عَ نُن وُرِ بِِل ٌي .رَ عَ نُ َ لَنم ٍع َش مَدٍِي عَدَ فبَنسَن نَن
تْوْر عََل َش تْنشُمَ مُ َسِش نَشٍٍي تِِف .مَ 5 ٍع نُ َ بَر ِ يَامَر ْسْت عَ قَلٍَق رَ ٍع نََش مَدٍِي عَدَ قََش، ٍع َش ٍع تْوْر تُن كٍِك ُسوِل بُن .مَ ٍع نُ مِِش
َ بُنم ّن عَْل .تَِل 6 نَ لْْشيٍي، مِشٍِي قَّش ْشِل َ مَ مَو ّن نَ تْورّ َش ٍق رَ، ْكْن ٍع مُ َ ْنم .قَشَدٍ قَّش ْشِل ٍع ُسشُمَ ّن، ْكْن قَّش عَ َ مَكُيَم ّن ٍع .رَ

7 نَ تُفُمٍِي مَنِيَِش سٌي نَن نَ، نَشٍٍي َ رَوَلِم فٍرٍ .كُي مَنّف َكتَنِي َ ّشيم دَاِش نُ ُسِش دُ ٍع ُشن نَ، ٍع يَتَفٍِي نُ لُِش ّن عَْل .مِشٍِي 8 ٍع ُشنّسّش
نُ لُِش ّن عَْل فِنٍّي .ُشنّسّش ٍع ِحنيٍِي نُ لُِش ّن عَْل يّّت .ِحنيٍِي 9 وٍُر مََكنتٍَس نُ نَ ٍع َكنٍك مَ، ٍع فَبُتٍنيٍِي نُ شُي َ رَ مِنِم عَْل ْسورِ رَفٍِس شُي،
سٌي فبٍفٍب نَشَن َ .بّندُنم 10 ٍع ُشِل نُ مِِش َ بُنم عَْل تَِل، نَ ْشّن نُ َق مِِش تْوْر كٍِك ُسوِل بُن .مَ 11 ٍع َش يَرٍرَِت نُ قِندِِش نَ يِِل تِلِنِش َش
مَلٍّك نَن نَ، نَشَن ِشِل نُ قَلَِش ُ عٍبُر شُي «َعبٌَدن،» عَ نُ قَلَِش فِرِّك شُي «َعثٌلِيٌن،» نَ نَن نَ ِك ِيٍر» «.َكّن 12 َحشَنَكّت ِسنٍف َ بَر دَنِف،
قِرِن نَن .لُِش

13 مَلٍّك ٍسننِ ندٍ ٌت َ سَر ٍق، ٱ نََش شُي ندٍ مّ كٍلٍِق سّرّّشبَدٍ َ ّشيم دَاِش قٍرِ تُنشُن نَانٍِي مَ، نَشَن نَ عََل َي .ِع 14 نَ شُي نََش عَ قََل مَلٍّك
ٍسننِ ندٍ ّب، َ سَر نُ ُسشُِش نَشَن ِي، َن» مَلٍّك نَاِن رَّبحِن، نَشٍٍي شِرِِش عٍقِرَِت شُرٍ «.مَ 15 نَ مَلٍّك نَانٍِي نُ نَ وََشِت يَِت نَن مَمّمَ، عَلٌَك ٍع
َش مَدِ عَدَ ندٍٍي .قََش َ مَدٍِي عَد عِتَشُنِش َسشَن نَ، ٍع َش نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ .قََش ٍع نََش ُلُن ق نَ وَِل ِشِل .مَ

16 نَ سٌي رَِف فَِل َشسَِب نُ دَنِف مِلِيْن كّمّ قِرِن .نَ ٱ نََش نَ ْكنِت .مّ 17 نَ لَامَتُنِي كُي ٱ نََش نَ ٌسيٍي نُن ٍع رَفٍِي .ٌت ٍع َكنٍك مََكنتٍَس
نُ َمحِنفِِش ّن عَ فبٍيِل، عَ قْورّ، نُن عَ نٍرٍقُنِي .دَاِش سٌي ُشنيٍِي نُ لُِش عَْل يّتٍّي .ُشنِي ّت، تُورِ، نُن ٌسدَ نُ َ مِنِم ٍع دّ .كُي 18 َ دُِنح مِِش عِتَشُنِش
َسشَن نَ، نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ نََش قََش نَ فبَلٌي َسشَنِي ْموِل رَ؛ ّت، تُورِ، نُن ٌسدَ نَشَن نُ َ مِنِم ٍع دّ .كُي 19 نَ ٌسيٍي ّسنّب نُ نَ ٍع دّ نُن ٍع ُشِل
نَن .كُي ٍع ُشِل نُ مَنِيَِش بِْشمٍَس نَن نَ، ُشنِي نُ نَ عَ ّب نَشَن مِِش .مَ تْوْر 20 مِِش نَشٍٍي مُ قََش نَ فبَلٌي َسابُي رَ، ٍع مُ فبِلٍن ٍع َش وَِل ٌكبٍِي
قْْش .رَ ٍع نُ ِحننٍّي نَن بَتُمَ، عَ نُن ُكٍيٍي َ ّشيم دَاِش، فبٍِت دَاِش، وٍُر فبٍيِل دَاِش، فّّم دَاِش، نُن وُرِ دَاِش، نَشٍٍي مُ َ ْنم ٍس تٌدٍ، نَشٍٍي ُ م َ ْنم ٍق
مّدٍ، نَشٍٍي مُ َ ْنم .ّحرّدٍ 21 نَ مِشٍِي مُ فبِلٍن ٍع َش قََش تٍِق قْْش رَ، ٍع َش ُ مَندُر وَلٍِي، ٍع َش ٍق حَاشٍِي، نُن ٍع َش ُمحٍّي َش ٍق قْْش .رَ

10
ـٍكٍّي مَل َش بُِك َنمَدِ ل

1 ٱ نََش مَلٍّك َ ّسنبّم فبّّت ٌت ٌ فٌر رَ كٍلٍِق ٌكوٍر نُشُي .كُي ٍسنكُي نُ نَ عَ ُشنِي َبِلِنِي، ر عَ يَتَِف نُ َ يَنبَم عَْل ٌسٍف، عَ َسنيٍِي نُ مَنِيَِش ّت نَن
.نَ 2 بُِك َنمَدِ ل نُ نَ عَ بّلّّش، عَ .رَبِِش مَلٍّك يِرٍقَنِي َسنِي نُ تِِش بَا قَرِ، بٌوٍر قَن نُ تِِش شَرٍ .مَ 3 عَ نََش عَ شُي مِِن رَ ّسنّب رَ، نَشَن َ مَنِي يّّت
شُي .رَ فَلَنِي ٌسلٌقٍرٍ نََش عَ شُي .رَتِن 4 نَ فَلَنِي ٌسلٌقٍرٍ شُي ٌت مِِن، ٱ نُ مَ وَ نَ ّسبٍّق، ْكْن شُي ندٍ نََش كٍِل ٌكوٍر مَ، عَ عَ قََل ٱ ّب، َفلَنِي»

ٌسلٌقٍرٍ َش مٍَسنِي نْشُن، ِع نََش عَ «.ّسّب
5 مَلٍّك نَشَن َسنِي نُ تِِش بَا نُن شَرٍ قَرِ، عَ نََش عَ يِرٍقَنِي بّلّّش عِتََل ٌكوٍر مَ، 6 عَ َق عَ كَِل عََل رَ نَشَن ّ ِحح عَ رَ عَبَدَن، نَشَن ٌكوٍر، بِْش،

نُن بَا دَا، عَ نُن ٍع كُي ٍس .بِرِن عَ نََش عَ مٍَسن عَ وََشِت مُ َق دُفُندٍِق .ْسنْن 7 مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ ندٍ نَ عَ َش َ سَر ٍق تّمُي نَّش، عََل فُندٌ قَمَ ّن َكمَلِدٍ
عَْل عَ نُ َ بَر عَ مٍَسن عَ َش ٌكنِي نَمِْحنمٍّي ّب ِك .نَّش
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8 نَ شُي نَشَن نُ َ بَر يّن ْو ٱ ّب كٍلٍِق ٌكوٍر مَ، نَ مَن نََش عَ مٍَسن ٱ ّب، ِسَف،» ِع َس بُِك َنمَدِ ل رَبِِش تٌنٌف نَشَن نَ مَلٍّك بّلّّش، مَلٍّك نَشَن

َسنِي تِِش بَا نُن شَرٍ «.قَرِ 9 ٱ نََش ِسَف نَ مَلٍّك يِرٍ، ٱ َق عَ مَشَندِ عَ َش نَ بُِك َنمَدِ ل ٌس ٱ ِي .رَ عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، ِع» َش عَ تٌنٌف، عَ .دٌن
عَ ْشّن سٌمَ رَ ّن ِع قُرِ، ْكْن عَ َ ْحشُنم ّن ِع دّ كُي عَْل «.كُِم 10 ٱ نََش نَ بُِك َنمَدِ ل تٌنٌف مَلٍّك بّلّّش، ٱ نََش عَ .دٌن عَ نُ ْحشُن ٱ دّ كُي عَْل كُِم،
ْكْن عَ ٌت ٱ قُرِ كُي ِل، عَ نََش قِندِ ْشّن .رَ 11 نَ تّمُي عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، َع» َ لَنم ِع مَن َش يّن ْو عََل ِشِل رَ حَمَنٍّي َش ٍق رَ، سٍِي َش ٍق رَ،
شُي فبّّت قَلٍّي َش ٍق رَ، نُن مَنّف فبٍفٍب َش ٍق «.رَ

11
تَا ّسنِيّنِش نُن ٍسيدٍ قِرِنِيٍي

1 مَلٍّك ندٍ نََش ٍس مَنِيٍَس وُرِ دَاِش ٌس ٱ ِي رَ، عَ نُ َق عَ قََل، ٍكِل،» ِع َش عََل َش ْ ْمبَنِش هْر نُن سّرّّشبَدٍ مَنِيَ، ِع مَن َش بَتُلٍَي .ْكنِت
2 ِع نََش ٍ يِر َ مَنِي نَشَن نَ تَندٍ، ِ مَ بَر ِس فبّتٍّي قَمَ مّننِ نَن تٌنفٌدٍ، ٍع َق تَا ّسنِيّنِش َكَن كٍِك تٌنٌف نَاِن نُن قِرِن بُن .مَ 3 ٱ مٍَسنِي سٌمَ ٱ َ م ٍسيدٍ
قِرِنِيٍي نَن ِي رَ، ٍع نَشَن َ ِتم ٱ ِشِل رَ ِش وُُل كٍرٍن ِش كّمّ قِرِن نُن ِش تٌنٌف ٍسننِ بُن مَ، ُسننُن َ دٌنم رَفٌرٌِش ٍع .مَ 4 نَ ٍسيدٍ قِرِنِيٍي مِسَالِِش عٌلِوِ
وُرِ قِرِن نَن نَ، عَ نُن لَنثُي قِرِن نَشٍٍي تِِش دَاِل مَرِِف َي .ِع 5 َش مِِش ندٍ َق وَ ٍق حَاِش رَبٍَق ٍع رَ، ّت نَن َ مِنِم ٍع دّ كُي، عَ ٍع يَشُيٍي َش ٍق
.َكَن ِعيٌ، َش مِِش ندٍ مَ وَ ٍع تْوْرٍق، نَ َكنِي قَشَمَ نَ ْموِل نَن .نَ 6 ّسنّب نَ ٍع ّب ٌكوٍر َلَنٍق ب رَ، عَلٌَك تُّن نََش َق ٍع َش ّ نَمِْحنم وَِل رََب
.تّمُي ّسنّب نَ ٍع ّب ٍي مَسَرٍَق وُِل رَ، عَ نُن قُرٍ حَاِش ْموِل وُيَِش مِنٍِق رَ َ دُِنح مَ ٍع مَ وَ عَ ْشن مَ تّمُي «.نَّش

7 نَ ٍسيدٍ قِرِنِيٍي نَ ّف ٍع َش ٍسيدٍْحشْيَ رَ، نَ ُسٍب نَشَن مِنِِش يِِل تِلِنِش كُي، نَ نَن ٍع مَ، فٍرٍ عَ ْن ٍع رَ، عَ ٍع .قََش 8 ٍع قُرٍٍي سَمَ ّن تَا
بٍلٍبٍٍل مَلَندٍ، ٍع مَرِِف بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُِش مَ .دّننَّش نَ تَا مَنِيَِش مَ ٌسدٌ نَن نَ، َش نَ مُ عَ رَ َ .مِسِر 9 مِشٍِي َ كٍلِم ِس، بْنسْي، شُي، نُن حَمَّن بِرِن
نَن مَ، ٍع َق ٍع قُرٍ مَتٌدٍ ِش َسشَن نُن عَ تَِف بُن .مَ ٍع مُ َ تِنم مِِش َش ٍع .رَفََت

10 مِشٍِي قَمَ ّسيوَدٍ َ دُِنح مَ نَ مِِش قِرِنِيٍي نَن قَشٍَق رَ، ِ مَ بَر نَ ّ نَمِْحنم قِرِنِيٍي نُ َ بَر مِشٍِي .تْوْر ٍع ٍس ندٍٍي ِق ٍع بٌوٍرٍي مَ نَ ّسيوّ َش ٍق .رَ
11 نَ ِش َسشَن نُن عَ تَِف ٌت دَنِف، عََل نََش نِي ٌس رَ ٍع قٍَت، ٍع مَن َش ِت ٍع َسنيٍِي ُشن .نَ نَشَن بِرِن ٍع ٌت، ٍع نََش فَاُش ِك قَنِي .رَ

12 نَ ٍسيدٍٍي نََش شُي َ ّسنبّم ندٍ مّ كٍلٍِق ٌكوٍر مَ عَ قَلٍَق رَ، ٌو» َش ٍت هَن «.ٍب ٍع نََش ٍت ٌكوٍر مَ نُشُي كُي ٍع يَشُيٍي َي .شْرِ 13 نَ تّمُي، بِْش
نََش .سّرّن تَا عِتَشُنِش ُق رَ، نَ ْدْشدٍ ُق ندٍ نََش َ .بِر نَ بِْش َش سّرّنِي نََش مِِش وُُل ٌسلٌقٍرٍ قََش، مِِش ْدنْشيٍي نََش كَاَب، ٍع َق عََل مَتْْش،
نَشَن نَ ٌكوٍر .مَ

14 َحشَنَكّت قِرِن ندٍ َ بَر دَنِف، عَ فٍب مُ لُِش عَ َسشَن ندٍ قَن َش .َق
15 مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ ندٍ ٌت َ سَر ٍق، شُي عِتٍشٍِي نََش مِِن ٌكوٍر مَ عَ قَلٍَق رَ، َمنّفَي» نَشَن نُ نَ َ دُِنح مَ، نَ َ بَر قِندِ مُُش مَرِِف نُن عَ َش مِِش

ُسفَندِِش فٍب .رَ عَ َش مَنّفَي َ بُم ّن «.عَبَدَن
16 نَ قٌرِ ْمْشّحن نُن نَاِن، نَشٍٍي نُ مَفٌرٌِش ِكبَنيٍِي كُي عََل َي ِع، ٍع نََش ٍع قٍلٍن بِْش مَ، ٍع عََل .بَُت 17 ٍع نََش عَ قََل، ُمُش» َ بَر مُُش مَرِِف

عََل ّسنّب َكنِي تَنُت، نَشَن نُ نَ ِسنٍف هَن ٌت، ِ مَ بَر ِع َ بَر ِع ّسنّب مَفَاُشِش مِِن، رَ ِع َش مَنّفَي َش ِت َ .دُِنح 18 حَمَنٍّي نُ َ بَر ْشْن، ْكْن ِع
َش ْشّن َ بَر ٍع ِل، ِكيِت وََشِت َ بَر .َق نَ كُي، مِِش قَشَشٍِي َ مَِكيتِم ّن، ِع َش ٌكنِي نَمِْحنمٍّي ٍع سَرٍ َ ْستْم ّن، عَ نُن ّسنِيّنتْيٍي، نُن نَشٍٍي فَاشُمَ ِع
ِشِل َي رَ، مّدٍِي دِ نُن .قٌرٍِي نَشٍٍي َ بَر َ دُِنح َكَن، ٍع قَن ُشن َ نََكنَم «.ّن 19 عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر نَشَن نَ ٌكوٍر مَ، عَ نََش رَِب، بِرِن نََش عََل َش
َساّت َ َكنكِر ٌت نَشَن نَ ْ َ هْر ْملِنفِر .كُي نَ تّمُي ٍسيَمَْكنيٍِي، فَلَنِي ُشيٍي، بِْش سّرّنِي، نُن َلَبَلَنِي ب بٍلٍبٍٍل نََش مِِن ّسنّب .رَ

12
فِّن، مّدِ، دِ نُن ُسٍب مَفَاُشِش
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1 َ تْنشُم بٍلٍبٍٍل نََش مِِن ٌكوٍر .مَ ٌسٍف نُ نَ نَ فِّن ندٍ َبِلِنِي، ر كٍِك نُ نَ عَ َسنِي بُن مَ، تُنبُي ُق نُن قِرِن نُ نَ عَ ُشن نَ عَْل مَنّف .َكتَنِي 2 عَ

نُ نَ فبٍلٍفبٍلٍٍق تْورّ كُي، ِ مَ بَر عَ نُ نَ دِ بَرٍِق عَ تّيّفِش نَشَن .مَ
3 َ تْنشُم فبّّت قَن نََش مِِن ٌكوٍر .مَ ُسٍب مَفَاُشِش ُشنفٍب ندٍ نُ نَ، عَ فبٍيلِِش عَْل ّت، ُشنِي ٌسلٌقٍرٍ نُ نَ عَ ّب، عَ نُن قٍرِ .ُق مَنّف َكتَنيٍِي

نُ نَ عَ ُشنِي ٌسلٌقٍرٍ بِرِن .قَرِ 4 تُنبُي عِتَشُنِش َسشَن نَ، عَ ُشِل نََش دِن نَ ْدْشدٍ َسشَن ندٍ رَ، عَ ٍع وٌِل بِْش .مَ
ُسٍب مَفَاُشِش نََش كٍِل، عَ َق ِت فِّن َي ِع نَشَن نُ نَ دِ بَرٍِق، عَلٌَك عَ َش نَ دِيْرّ .دٌن 5 فِّن نََش دِ شّّم بَرِ، نَشَن قَمَ ِس بِرِن يَمَرِدٍ عَ

شْرْشْي .رَ فِّن ٌت دِ بَرِ، نَ دِ نََش ٍت عََل يِرٍ، عَ َش مَنّف ِكبَنِي نَ .دّننَّش 6 فِّن نََش عَ ِف، عَ ِسَف يِرٍ ندٍ فبٍنفبٍرٍنِي مَ عََل نُ َ بَر نَشَن يَءِلَن
عَ ّب، عَلٌَك عَ َش بٌَل مّننِ ِش وُُل كٍرٍن ِش كّمّ قِرِن نُن تٌنٌف ٍسننِ بُن .مَ

7 فٍرٍ نََش مِِن ٌكوٍر .مَ مِنكَيُِل نُن عَ َش ـٍكٍّي مَل نََش نَ ُسٍب مَفَاُشِش نُن عَ َش ـٍكٍّي مَل فٍرٍ، 8 ْكْن نَ ُسٍب مُ ْن مِنكَيُِل نُن عَ َش ـٍكٍّي مَل .رَ
نَ كُي، ُسٍب مَفَاُشِش نُن عَ َش ـٍكٍّي مَل مُ ْن َسبَتِدٍ ٌكوٍر مَ .ْسنْن 9 ٍع نََش نَ ُسٍب مَفَاُشِش ُشنفٍب وٌِل بِْش مَ، عَ نُن عَ َش ـٍكٍّي .مَل عَ تَن
نَن قِندِِش نَ بِْشمٍَس قٌرِ رَ، نَشَن ِشِل عِبُلَِس، َش نَ مُ عَ رَ .ٍسنتَّن عَ َ بَر َ دُِنح بِرِن .مَدَُش

10 نَ تّمُي، ٱ نََش شُي عِتٍِش مّ ٌكوٍر مَ، عَ عَ قَلَمَ،
يَكِْس،» ِكِس تّمُي َ بَر عَ ِل،
مُُش مَرِِف عََل ّسنّب نُن عَ َش مَنّفَي،
نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش َش مَنّفَي َ بَر َق،
ِ مَ بَر نَشَن نُ مُُش نفَشَكٍرٍنِيٍي كَلَمُمَ
مُُش مَرِِف عََل َي ِع كْي نُن يَنِي رَ،
نَ َ بَر َ .بِر
11 مُُش نفَشَكٍرٍنِيٍي ُشُت ْستِْش عَ مَ
يّّشييْرّ وُِل نُن ٍع َش ٍسيدٍْحشْيَ نَن َسابُي .رَ
ٍع مُ َكنَكن ٍع َش ِسمََي مَ،
ٍع مُ فَاُش قَّش َي .رَ
12 نَ كُي، ٌكوٍر نُن نَشٍٍي َسبَتِِش نَا،
ٍع َش .حّلِّشن
ْكْن َحشَنَكّت َ بَر ُل بِْش نُن بَا مَ،
ِ مَ بَر عِبُلَِس َ بَر َ بِر وٌ .مَبِرِ
عَ ْشنِْش ِ مَ بَر عَ َ بَر عَ كٌلٌن
عَ تّمُي فبٍفٍب مُ لُِش عَ ّب ّ «.كْر

13 ُسٍب مَفَاُشِش ٌت عَ كٌلٌن، ٍع َ بَر عَ وٌِل بِْش مَ، عَ نََش َ بِر نَ فِّن قْْش رَ، نَشَن نَ دِ شّّم ِ .بَر 14 ْكْن ُ مَ شَر فَبُتٍنِي نََش ُل نَ فِّن ّب،
عَلٌَك عَ َش تُفَن ِسفٍَق رَ فبٍنفبٍرٍنِي مَ، عَ َ لُم بٌَل َ ر دّننَّش وََشِت َسشَن نُن عَ تَِف بُن .مَ مّننِ عَ نُ َ بَر َ مَكُي نَ بِْشمٍَس .رَ 15 ْكْن بِْشمٍَس نََش
شُرٍ مِِن رَ عَ دّ كُي، عَ َش فِّن .مَدَُل 16 نَ تّمُي بِْش نََش نَ شُرٍ ٍي مِن، ُسٍب مَفَاُشِش نُ َ بَر نَشَن نَمِِن عَ دّ كُي، عَلٌَك عَ َش نَ فِّن .رَِكِس
17 ُسٍب مَفَاُشِش ٌت ْشْن نَ فِّن مَ، عَ نََش ِسَف نَ فِّن بْنسْي ْدنْشيٍي فٍرٍدٍ، نَشٍٍي عََل َش سّرِّي َبَتُمَ، ر ٍع مَن َل عَِس َش ٍسيدٍْحشْيَ .رَ 18 نَ
ُسٍب مَفَاُشِش نََش ِت بَا دّ رَ مّيّنِي .قَرِ

13
ُسٍب نَشَن تٍِش ٍي ْشورَ
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1 نَ دَنِف َشنِب ٱ نََش ُسٍب مَفَاُشِش ندٍ ٌت ٍت رَ ٍي ْشورَ، قٍرِ ُق نَ عَ ُشنِي ٌسلٌقٍرٍ مَ، مَنّف َكتَنيٍِي ْدْشِش نَ قٍرِ ُق .قَرِ ْسْت مَرَ ِشلٍِي

قَن نُ ّسبِّش عَ ُشنيٍِي .مَ 2 نَ ُسٍب مَفَاُشِش نُ مَنِيَِش بَرَّت نَن نَ، عَ َسنيٍِي ّسنّب نُ فٌب، عَ دّ نُ لُِش ّن عَْل يّّت .دّ نَ ُسٍب مَفَاُشِش
نََش عَ ّسنّب، عَ َش نْي، نُن عَ َش ِكبَنِي ُل ُسٍب بٌوٍر ِي .رَ 3 ِق حَاِش ٌت ُل عَ ُشنِي كٍرٍن مَ، عَ نََش َلَن .ي نَ ِق ٌت مُ عَ قََش، َ دُِنح نََش
كَاَب، ٍع بِرِن نََش َ بِر عَ قْْش .رَ 4 َ دُِنح مِشٍِي نََش تُوِب ُسٍب مَفَاُشِش ّب، ِ مَ بَر عَ تَن نَن نُ َ بَر نْي ٌس ُسٍب بٌوٍر ِي .رَ ٍع مَن نََش تُوِب ُسٍب
بٌوٍر ّب، ٍع نُ عَ قََل، نٍد» َ مَنِي ِي ُسٍب رَ، ندٍ َ ْنم عَ «فٍرٍدٍ؟

5 نَ ُسٍب نََش نْي ْسْت عَ َش يّّت عِفبٌي مٍَسنِي نُن ْستْي مَرَ قَّل .رَ عَ نََش نْي ْسْت، عَ َش وَِل كٍِك تٌنٌف نَاِن نُن قِرِن بُن .مَ 6 عَ نََش
عََل ْسْت، رَ عَ عََل ِشِل َكَن، عَ عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر َ ْسْت، ر عَ نُن نَشٍٍي َسبَتِِش ٌكوٍر .مَ 7 عَ نََش نْي ْسْت عَلٌَك عَ َش ّسنِيّنتْيٍي فٍرٍ، عَ َش ْن
ٍع .رَ عَ نََش نْي ْسْت بْنسْي، ِس، شُي، نُن حَمَّن بِرِن ُشن .مَ 8 َ دُِنح مِِش بِرِن قَمَ بِدٍ تُو عَ تَن نَن ّب، نَشٍٍي ِشِل مُ ّسبِّش يّّشييْرّ ْكن نَشَبَِش
َش ِكِس بُِك كُي َكِب َ دُِنح .قّْل

9 تُِل نَ نَشَن ّب، عَ َش عَ تُِل مَِت ِي مٍَسنِي .رَ 10 َ ٌكنيِي رَفِرِِش مِِش نَشَن مَ، عَ ِسفَمَ ّن َ ٌكنيِي .كُي َسنتِّدفّمَ قَّش رَفِرِِش مِِش نَشَن
مَ، نَ َكنِي قَن قَشَمَ ّن َسنتِّدفّمَ .رَ ّسنِيّنتْيٍي َش تُننَبِّش نُن َ دَنشَنِي َ كٌلٌنم نَ نَن .كُي

11 نَ دَنِف َشنِب ٱ مَن نََش ُسٍب مَفَاُشِش فبّّت ٌت عَ تٍٍق بِْش بُن مَ، قٍرِ قِرِن نُ نَ عَ ّب عَْل يّشّي، عَ نُ َ يّنم ْو عَْل ُسٍب .مَفَاُشِش 12 عَ
نُ نَ ُسٍب مَفَاُشِش ِسنٍف ّسنّب نَن نَوَلٍِق نَ َي شْرِ، عَ عَ َ نِي َ دُِنح مِِش بِرِن َش تُوِب نَ ُسٍب مَفَاُشِش ِسنٍف ّب، نَشَن َش ِق حَاِش نُ َ بَر
َلَن .ي 13 عَ نُ َ لُم كَابَنَكٌي بٍلٍبٍٍل رََب رَ، هَن عَ ّت ٌ رَفٌر بِْش مَ كٍلٍِق ٌكوٍر مَ مِشٍِي َي .شْرِ 14 عَ ٌت نَ ّسنّب ْسْت، عَ نََش َ دُِنح مِشٍِي مَدَُش عَ
َش كَابَنَكٌي رَ نَ ُسٍب مَفَاُشِش ِسنٍف َي .شْرِ عَ نََش عَ قََل َ دُِنح مِشٍِي ّب ٍع َش كٍُي يَءِلَن نَشَن َ مَنِي نَ ُسٍب مَفَاُشِش ِسنٍف رَ، نَشَن نُ َ بَر
مَْشْن َسنتِّدفّمَ رَ، ْكْن عَ مُ .قََش 15 ٍع ٌت نَ كٍُي يَءِلَن، عَ نََش نْي ْسْت عَ َش عَ َ نِي نَ كٍُي َش يّن، ْو مِِش بِرِن َش قََش نَشَن مُ َ ِبم تُو نَ
كٍُي .ّب 16 عَ نََش يَامَرِ ِق، مّدٍِي دِ نُن قٌرٍِي، بَننٍَي نُن ٍستَرٍٍي، لَسِرٍِي نُن ٌكنيٍِي، تْنشُمَ َش َس ٍع بِرِن يِرٍقَنِي بّلّّش مَ، َش نَ مُ ٍع تِِف مَ،
17 عَلٌَك مِِش مَتْنشُمَتَرٍٍي نََش سَرٍ ٌس، ٍع نََش سَرٍ .مَِت نَ تْنشُمَ قِندِِش ُسٍب ِشِل نَن نَ، َش نَ مُ عَ رَ ِي ْكنِت نَن قِندِِش ِشِل .رَ 18 لْننِ
نَ نَشَن ّب، عَ َش نَ ْكنِت كٌلٌن، ِ مَ بَر عَ مَدِ عَدَ َش ٍق َ .مٍَسنم نَ ْكنِت نَشَن قِندِِش ِشِل رَ عَ قِندِِش كّمّ ٍسننِ، تٌنٌف ٍسننِ نُن ٍسننِ نَن .نَ

14
ّ يّّشييْر نُن عَ َش مِِش رَِكِسشٍِي

1 ٱ ٌت ٱ َي رٍَف، ٱ نََش يّّشييْرّ ٌت عَ تِِش ِسيٌنِ َ فٍي .قَرِ مِِش وُُل كّمّ وُُل تٌنٌف نَاِن نُن نَاِن نُ نَ عَ ّسيِت مَ، يّّشييْرّ ِشِل نُن عَ بََب ِشِل
ّسبِّش ٍع تِفٍِي .مَ 2 ٱ نََش شُي ندٍ مّ ٌكوٍر مَ، عَْل شُرٍ ُشنفٍب، َش نَ مُ عَ رَ عَْل .فَلَنِي عَ نُ لُِش ّن عَْل مِشٍِي نَن نُ َ كْر .بْنبٍْق 3 ٍع نُ نَ بّيِت
نّيّن بٍَق مَنّف ِكبَنِي َي ِع، عَ نُن نَ نِمٍَس نَاِن نُن نَ .قٌرٍِي مِِش ٌي مُ نُ َ ْنم نَ بّيِت مَتِنَكندٍ، ٌق نَ َ دُِنح مِِش وُُل كّمّ وُُل تٌنٌف نَاِن نُن نَاِن
نَشٍٍي ُشن نُ َ بَر َ .سَر 4 ٍع مُ نُ يّّن رَبَِش فِّن رَ، ٍع نُ .ّسنِيّن ٍع َ مَ بِر نَ يّّشييْرّ قْْش رَ ٍ يِر .بِرِن ٍع ُشن نُ َ بَر َ سَر مِشٍِي تَِف، عَلٌَك ٍع َش قِندِ عََل
فٍب نُن يّّشييْرّ فٍب رَ، عَْل سّرّّش ِسنٍف نَشَن َ بَم عََل ّب ّش َشَب .تّمُي 5 ٍع دّ مُ نُ وٍُل قَلَِش، ْ ِس مَرَكْر ٌي مُ نُ ٍع .مَ

6 ٱ نََش مَلٍّك فبّّت ٌت عَ ّحرّ رَ ٌكوٍر .مَ ُ ِشبَار قَنِي نُ نَ عَ ِي رَ َ دُِنح مِشٍِي ّب، ِس، بْنسْي، شُي، نُن حَمَّن بِرِن ّب .عَبَدَن 7 عَ نََش عَ
قََل عَ شُي عِتٍِش رَ، ٌو» َش فَاُش عََل َي رَ، وٌ َش عَ مَتْْش، ِ مَ بَر عَ َش ِكيِت وََشِت َ بَر عَ .ِل وٌ َش وٌ ٌ عِفٌر عَ ّب، نَشَن ٌكوٍر، بِْش، بَا،
نُن دُلٌنيٍِي «.دَاِش

8 مَلٍّك قِرِن ندٍ نُ بِرَِش عَ قْْش رَ، عَ نُ َق عَ قََل، بَِبلْن» بٍلٍبٍٍل َ بَر َ .بِر ِلْن بَب َ بَر بِرَ، نَشَن حَمَنٍّي ِسيِسِش رَ عَ َش ٍق حَاشٍِي «.رَ
9 مَلٍّك َسشَن ندٍ نُ بِرَِش ٍع قْْش رَ، عَ نُ َق عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ، َش» مِِش ندٍ عَ ٌ مَ عِفٌر نَ ُسٍب ّب، َش نَ مُ عَ رَ نَ كٍُي ّب نَشَن

يَءِلَنِش عَ مِسَاِل رَ، عَ َق َس ِل تْنشُمَ نَ عَ تِِف مَ، َش نَ مُ عَ بّلّّش مَ، 10 نَ َكنِي قَن عََل َش ْشّن َ كٌلٌنم ّن، عَ َق ُل عَْل ِسيِسَل نَشَن بٍيرٍ
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شْرْشْي .مِنِش عَ قَمَ تْوْردٍ ّت نُن ٌسدَ ْشورَ، مَلٍّك ّسنِيّنشٍِي نُن يّّشييْرّ َي .شْرِ 11 تُورِ نَشَن َ ٍتم نَ ّت ْشورَ عَ مُ َ ْحنم .عَبَدَن نَ مِشٍِي، نَشٍٍي ٍع
ٌ مَ عِفٌر نَ ُسٍب ّب، َش نَ مُ عَ رَ نَ كٍُي ّب نَشَن يَءِلَنِش عَ مِسَاِل رَ، عَ َق َس ِل نَ ُسٍب ِشِل تْنشُمَ َسِش ٍع مَ، نَ َكنيٍِي مُ مَلَبُي َ ْستْم كْي
نُن .يَنِي 12 ّسنِيّنتْي َش تُننَبِّش نَن نَ ِك، نَشٍٍي عََل َش سّرِّي َبَتُمَ، ر نَشٍٍي دَنشَنِيَِش عَِس «.مَ

13 ٱ نََش شُي ندٍ مّ ٌكوٍر مَ عَ قَلٍَق رَ، ِع» َش عَ ّسّب عَ ّسيوّ نَ مِشٍِي ّب، نَشٍٍي قَشَمَ عََل َش ٍق كُي يَْكِس هَن َ دُِنح «.رَْحنِي عََل َشِشِل
ّسنِيّنِش نََش عَ مٍَسن، ِعٌي،» نْندِ نَ عَ .رَ ٍع لَن ٍع َش ٍع مَلَُب ٍع َش وَِل شْرْشْي مَ، ٍع َش نَ وَِل سَرٍ «.ْسْت

14 ٱ نََش نُشُي قِيّش .ٌت دَاِل ندٍ نُ مَفٌرٌِش عَ قَرِ، نَشَن َ مَنِي مَدِ عَدَ .رَ مَنّف َكتَنِي َ ّشيم دَاِش نُ َسِش عَ ُشن مَ، وَرَّت ّشحّنِش نُ نَ عَ
.بّلّّش 15 مَلٍّك فبّّت نََش مِِن ْ َ هْر ْملِنفِر كُي، عَ عَ قََل عَ ّب عَ شُي عِتٍِش رَ، ِع» َش وَرَّت رَوَِل، ّش َشَب، ِ مَ بَر نَ وََشِت َ بَر عَ ِل، َ دُِنح ّش
َش .َشَب 16 نَشَن نُ مَفٌرٌِش نُشُي قَرِ، عَ نََش وَرَّت رَوَِل َ دُِنح مَ، َ دُِنح ّش نََش «.َشَب

17 مَلٍّك فبّّت نََش مِِن ٌكوٍر ْ َ هْر ْملِنفِر كُي، وَرَّت ّشحّنِش نُ نَ عَ .بّلّّش 18 مَلٍّك فبّّت، نَشَن نُ ّت مَ، يَمَرِ عَ نََش كٍِل سّرّّشبَدٍ يِرٍ، عَ عَ
قََل عَ شُي عِتٍِش رَ وَرَّت ّشحّنِش َكنِي ّب، َوَرّت» ّشحّنِش رَوَِل، ّوِن بٌفٍِي َشَب دُِنحَ، ِ مَ بَر ٍع َ بَر «.ْم 19 نَ مَلٍّك نََش وَرَّت رَوَِل، عَ َق َ دُِنح
ّوِن بٌِف بِرِن َب، عَ ٍع َس عَ َسٍس كُي عََل َش ْشّن ٍع َ مَبٌرٌنم .دّننَّش 20 نَ وَِل نََش رََب تَا قَرِ .مَ مِِش وُِل نََش نَ ٍس َسٍس رٍَق، عَ قِِل
عَ مَ هَن نَ وُِل نََش َ عِكُي كٌِل كّمّ َسشَن نَ، عَ َش تِلِنِي قَن سٌي دّ .ُسشُمَ

15
مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ نُن فبَلٌي ْدنْشيٍي

1 نَ دَنِف َشنِب، ٱ مَن نََش تْنشُمَ ُشنفٍب ٌت نَشَن َ بَر ٱ دّ َ .عِشَر مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ نََش مِِن فبَلٌي ْدنشْي ٌسلٌقٍرٍ رَ، عََل َش ْشّن َكمَلِمَ نَشٍٍي َ .ر 2 ٱ

نََش بَا ندٍ ٌت، عَ لُِش عَْل دِيَمَن، عَ ُسنبُِش ّت .رَ مِِش نَشٍٍي نُ َ بَر ْن نَ ُسٍب رَ، عَ نُن نَ كٍُي نَشَن يَءِلَنِش عَ مِسَاِل رَ، عَ نُن عَ ِشِل َش
ْكنِت رَ، ٍع نُ تِِش بَا قَرِ، عََل َش كْرٍَي نُ نَ ٍع .بّلّّش 3 ٍع نُ عََل َش ٌكنِي مُنَس َش بّيِت نَن بَمَ، عَ نُن يّّشييْرّ َش بّيِت، عَ قَلٍَق رَ، ُمُش»

مَرِِف عََل ّسنّب َكنِي، ِع َش وَلٍِي ّسنّب !فٌب ٍع !مَكَاَب َ دُِنح مَنّف، ِع َش َ كِر نْندِ نَ عَ رَ، عَ مَن .تِنِشن 4 مَرِِف، ندٍ مُ فَاشُمَ ِع َي رَ؟
ندٍ مُ ِع ِشِل مَتْشْمَ؟ ِع كٍرٍن ثٍِت نَن .ّسنِيّن حَمَّن بِرِن قَمَ ّن ٍع مَفٌرٌدٍ ِع ّب، ِ مَ بَر ِع َ بَر ِع َش تِنِشنِي «.مَّكنّن

5 نَ ٌت دَنِف، ٱ نََش عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر رَبِِش ٌت ٌكوٍر مَ، َساّت َ َكنكِر نَ نَشَن .كُي 6 مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ، تْورّ ْدنشْي ٌسلٌقٍرٍ نُ نَ نَشٍٍي ِي رَ، ٍع
نََش مِِن ْ َ هْر ْملِنفِر كُي، سّرّّشدُّب دُِف قِيّش مَيَنبَشٍِي رَفٌرٌِش ٍع مَ، بّلِّت َ ّشيم دَاِش َلَنِش ب ٍع َكنٍك .مَ 7 نِمٍَس كٍرٍن نَ نِمٍَس نَاِن َي مَ، عَ
نََش تْنبِِل َ ّشيم دَاِش ٌسلٌقٍرٍ ٌس نَ مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ ِي .رَ نَ تْنبِلٍِي نُ رَقٍِش عََل َش ْشّن نَن نَ، عََل نَشَن ّ ِحح عَ رَ .عَبَدَن 8 تُورِ نََش ْ َ هْر ْملِنفِر رٍَق
عََل َش نْرّ نُن عَ ّسنّب َش ٍق .رَ مِِش ٌي مُ نُ َ ْنم ٌسدٍ ْ َ هْر ْملِنفِر كُي، ٌق تْورّ ٌسلٌقٍرٍ َش وَِل َش َكمَِل نَشٍٍي نُ نَ مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍٍي ِي .رَ

16
تْنبِِل ٌسلٌقٍرٍ

1 ٱ نََش شُي ُشنفٍب ندٍ مّ، نَشَن كٍلِِش ْ َ هْر ْملِنفِر كُي، عَ عَ َ قَلَم ـٍكٍّي مَل ّب، ٌو» ِسَف، وٌ َش عََل َش ْشّن تْنبِِل ٌسلٌقٍرٍٍي عِقِِل َ دُِنح «.مَ
2 مَلٍّك ِسنٍف نََش ِسَف، عَ َس عَ َش تْنبِِل عِقِِل َ دُِنح .مَ نَ كُي، ِق حَاِش نََش مِِن مِشٍِي مَ، نَ ُسٍب َش تْنشُمَ نُ َسِش نَشٍٍي مَ، نَشٍٍي نُ
َ ِبم تُو كٍُي ّب نَشَن يَءِلَنِش عَ مِسَاِل .رَ

3 مَلٍّك قِرِن ندٍ نََش عَ َش تْنبِِل عِقِِل بَا .مَ بَا نََش ُل عَْل مِِش قَشَِش .وُِل نِمٍَس بِرِن نََش قََش، نَشٍٍي نُ نَ بَا .مَ
4 مَلٍّك َسشَن ندٍ نََش عَ َش تْنبِِل عِقِِل شُرٍٍي نُن دُلٌنيٍِي .مَ ٍع قَن نََش قِندِ وُِل .رَ 5 ٱ نََش مَلٍّك شُي مّ، نَشَن نُ ٍي .مَ يَمَرِ عَ نََش عَ قََل،

ِع» تَن نَشَن نَ ٌت، ِع تَن نَشَن نَ شٌرٌ، ِع تَن نَشَن ّسنِيّن، ِع َ بَر ِكيِت تِنِشنِش َس، 6 ِ مَ بَر ٍع نُ َ بَر ّسنِيّنتْيٍي نُن نَمِْحنمٍّي وُِل .مِِن رَ ِع قَن
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َ بَر وُِل ٌس ٍع ِي رَ، ٍع نَشَن َ .مِنم عَ لَنِش نَ ِك «.ّن 7 ٱ نََش سّرّّشبَدٍ قَن شُي .مّ عَ نََش عَ قََل، ِعٌي،» عََل ّسنّب َكنِي، ِع َش ِكيِت بِرِن
تِنِشن، ٍع قِندِِش نْندِ نَن «.نَ

8 مَلٍّك نَاِن ندٍ نََش عَ َش تْنبِِل عِقِِل ٌسٍف .مَ ٌسٍف نََش يَامَرِ ْسْت عَ َش مَدٍِي عَدَ فَن عَ ّت .رَ 9 وُيٍنِي حَاِش نََش مِشٍِي .فَن ٍع نََش
عََل ِشِل ْسْت، رَ نَشَن نَ تْورّ بِرِن .نَسَنبَِش ٍع مُ تُوِب، ٍع تٌندِ عََل .مَتْْشدٍ

10 مَلٍّك ُسوِل ندٍ نََش عَ َش تْنبِِل عِقِِل نَ ُسٍب َش ِكبَنِي .مَ عَ َش مَنّفَي نََش ُل ِم دِ كُي، مِشٍِي نََش ٍع نّنيٍِي ِشن َحشَنَكّت مَ، 11 ٍع َق
عََل ِشِل ْسْت، رَ نَشَن نَ ٌكوٍر مَ، ٍع َش تْورّ نُن ٍع َش قٍِي َش ٍق .رَ ٍع تٌندِ فبِلٍندٍ ٍع َش وَِل ٌكبٍِي قْْش .رَ

12 مَلٍّك ٍسننِ ندٍ نََش عَ َش تْنبِِل عِقِِل عٍقِرَِت شُرٍ ُشنفٍب .مَ نَ شُرٍ نََش شَرَ، عَلٌَك عَ َش قِندِ َ كِر رَ مَنّفٍي ّب، نَشٍٍي قَمَ كٍلٍِق .ٌسفٍتٍدٍ 13 ٱ

نََش ِحنّن ّسنِيّنتَرٍ َسشَن ٌت مِِن رَ نَ ُسٍب مَفَاُشِش دّ كُي، نَ ُسٍب بٌوٍر دّ كُي، عَ نُن نَ ّ نَمِْحنم وٍُل قَّل دّ .كُي نَ ِحننٍّي نُ مَنِيَِش ُشوّحٍي نَن
.نَ 14 ٍسنتَّن َش ِحننٍّي نَن نُ ٍع رَ، نَشٍٍي تْنشُمٍَي رَبَمَ، ٍع مَن ِسفَمَ َ دُِنح مَنّفٍي مَِشلِدٍ، عَلٌَك ٍع َش ٍع مَلَن، ٍع َش فٍرٍ ٌس عََل ّسنّب َكنِي َش
لْشْي ُشنفٍب .مَ 15 ٌو» َ بَر عَ ٌت، ٱ قَمَ تّرّنَن نَن نَ، عَْل ُمحِّت عَ فٍب وَِل َ رَبَم ِك .نَّش ّ ّسيو نَ مِِش ّب نَشَن مُ شِمَ، نَشَن مُ عَ َش دُِف َ .بَم
نَ َكنِي نََش ُل عَ مَفٍِل رَ، عَلٌَك عَ نََش «.يَاِف 16 ِحننٍّي نََش َ دُِنح مَنّفٍي مَلَن ٍ يِر ندٍ نَشَن ِشِل َ قَلَم ُ عٍبُر شُي رَ «.مَفٍدٌنَعَر »

17 مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ ندٍ نََش عَ َش تْنبِِل عِقِِل كٍُي .مَ شُي ُشنفٍب ندٍ نََش مِِن ْ َ هْر ْملِنفِر كُي عََل َش ِكبَنِي مَبِرِ، عَ عَ مٍَسن، َع» َ بَر «.ْحن 18 فَلَنِي
نََش بَُل، ُشيٍي نََش مِِن، ٍسيَمَْكنيٍِي نََش مِِن، بِْش نََش سّرّن، نَشَن مَنِيّ مُ نُ رََب ِسندٍن َكِق َ دُِنح .قّْل 19 نَ تَا ُشنفٍب نََش َكَن عَْل ٍس نَشَن
فِرَِش ْدْش .َسشَن َ دُِنح تَاٍي بِرِن نََش َ .بِر عََل نََش رَُت ِلْن بَب تَا فٍب مَ، عَ ّوِن تْنبِِل ِق عَ مَ عَ َش عََل َش ْشّن مَنَكّن .مِن 20 سُرٍِي نُن فٍيٍَي
نََش .لْي 21 َلَبَلَنِي ب بٍلٍبٍلٍٍي نََش كٍِل ٌكوٍر مَ، ٍع َ بِر مِشٍِي .مَ عَ شْرِ كٍرٍن بِنيَ كٌِل تٌنٌف َسشَن نُن نَاِن .ْحنْدن مِشٍِي نََش عََل ِشِل ْسْت رَ نَ َلَبَلَنِي ب
َش ٍق رَ، ِ مَ بَر نَ تْورّ نُ فٌب عَ فٍب .رَ

17

ِلْن بَب َش َكّن
1 نَ دَنِف َشنِب، مَلٍّك كٍرٍن نَشَن نُ نَ نَ مَلٍّك تْنبِِل َكنِي ٌسلٌقٍرٍ َي مَ، عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، َق» ٍب، عَلٌَك ٱ َش لَنٌفي ُشنفٍب َش ِكيِت

مٍَسن ِع ّب، نَ لَنٌفي نَشَن ْدْشِش شُرٍ ُشنفبٍٍي دّ «.رَ 2 َ دُِنح مَنّفٍي نُن نَ لَنٌفي فِّن نََش ٍق ٌكِب .رََب ٍع َش مِشٍِي قَن نََش َ بِر ٍق حَاشٍِي قْْش
رَ هَن ٍع نََش ُل عَْل .ِسيِسلٍَي

3 نَ مَلٍّك نََش لَامَتُنِي ندٍ مٍَسن ٱ .ّب ٱ نََش فِّن ندٍ ٌت فبٍنفبٍرٍنِي مَ، عَ ْدْشِش ُسٍب فبٍيِل قَرِ، ْسْت مَرَ ِشلٍِي نُ ّسبِّش نَشَن .مَ ُشنِي ٌسلٌقٍرٍ
نُ نَ عَ مَ، قٍرِ ُق تِِش عَ ُشن .مَ 4 نَ فِّن نُ مَشِرِِش َ دٌنم فبٍيِل تٌقَنِي نَن نَ، ْكنمَفٌرٍ، َ سٌي، بّلّشّر نُن شُرُنّد تٌقَنيٍِي نُ نَ عَ ِي رَ نَشٍٍي يَءِلَنِش َ ّشيم
نُن فّّم تٌقَنيٍِي َ .ر ثْوِت َ ّشيم دَاِش ُسشُِش عَ ِي رَ، ٍق ْشنِش ّسنِيّنتَرٍٍي نُ نَ عَ كُي، نَشٍٍي مِسَالِِش عَ َش وَِل حَاِش .رَ 5 ِشِل ندٍ ّسبِّش عَ
تِِف مَ فُندٌ دَاِش؛ بَِبلْن» ُشنفٍب، يّنّلٍَي نُن ٍق حَاشٍِي «.نَف 6 ٱ نََش نَ فِّن ٌت، عَ ِسيِسِش ّسنِيّنتْيٍي وُِل رَ، نَشٍٍي نُ قِندِِش عَِس َش ٍسيدٍٍي
.رَ ٱ ٌت عَ ٌت، ٱ دّ نََش َ عِشَر ِك .قَنِي

7 نَ مَلٍّك نََش عَ قََل ٱ ّب، ُمنٍق» َ ر ِع دّ عِشَرَِش؟ ٱ قَمَ ّن ِي فُندٌ تَِف َبَدٍ ر ِع ّب، ِي فِّن َش ٍق رَ نُن ِي ُسٍب ُشنِي ٌسلٌقٍرٍ نُن قٍرِ ُق
َكنِي َش ٍق رَ عَ ْدْشِش نَشَن .قَرِ 8 ِع ُسٍب نَشَن ٌت، عَ نُ نَ نَ، ْكْن عَ مُ نَ .يَْكِس عَ قَمَ ّن تٍدٍ يِِل تِلِنِش كُي، عَ َق .بْْن َ مَدِ عَد نَشٍٍي
ِشِل مُ ّسبِّش ِكِس بُِك كُي، َكِب َ دُِنح قّْل، ٍع َ كَابَم ّن ِي ُسٍب َش ٍق رَ، ِ مَ بَر ِسنٍف عَ نُ نَ، يَْكِس عَ مُ نَ، ْكْن تّمُي نَشَن َس قَمَ، عَ
مَن َ مِنِم «.ّن



وَشَِي 18:19 317 وَشَِي 17:9
9 َ َشِشلِم َ ْنم ِي قَهَامُدٍ؛ نَ ُشنِي ٌسلٌقٍرٍ مِسَالِِش َ فٍي ٌسلٌقٍرٍ نَن نَ، فِّن ْدْشِش نَشٍٍي .قَرِ 10 نٍٍي مَن مِسَالِِش مَنّف ٌسلٌقٍرٍ نَن .نَ ُسوِل َ بَر بِرَ، كٍرٍن

نَ نَ، بٌوٍر مُ نُ َق .ِسندٍن عَ نَ َق، عَ َ بُم ّن .دٌندٌرٌنِت 11 ُسٍب نَشَن نُ نَ نَ، ْكْن عَ مُ نَ يَْكِس، نَ مِسَالِِش مَنّف ٌسلٌمَسَشَن ندٍ نَن .نَ عَ
قَن نَ نَ نَ مَنّف ٌسلٌقٍرٍ نَن َي مَ نَشَن قَمَ .بْنْدٍ

12 نَ قٍرِ ُق ِع نَشٍٍي تٌِش، نٍٍي قَن مِسَالِِش مَنّف ُق نَن نَ، نَشٍٍي مُ نُ مَنّفَي ْسْت .ِسندٍن ٍع تَن نُن نَ ُسٍب، ٍع قَمَ مَنّف نْي نَن ْستْدٍ وََشِت
كٍرٍن بُن .مَ 13 ٍع وَْشنٍق بِرِن .لَن ٍع ٍع َش ّسنّب نُن ٍع َش مَنّفَي َ رَفبِلٍنم ّن نَ ُسٍب .مَ 14 ٍع يّّشييْرّ مَ فٍرٍ ّن، ْكْن يّّشييْرّ نَن فٍينِمَ، ِ مَ بَر عَ تَن نَن
قِندِِش مَرِفٍِي مَرِِف رَ، مَنّفٍي َش .مَنّف عَ َش مِِش ُسفَندِشٍِي، عَ َش دَنشَنِيَتْيٍي نَ عَ ّسيِت .مَ 15 عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، َن» شُرٍٍي ِع نَشٍٍي
تٌِش، نَ لَنٌفي فِّن ْدْشِش شُرٍ نَشٍٍي دّ رَ، ٍع مِسَالِِش حَمَنٍّي، بْنْسيٍي، سٍِي، نُن ُشيٍي نَن .نَ 16 نَ قٍرِ ُق نُن نَ ُسٍب، ِع نَشٍٍي تٌِش، ٍع نَ لَنٌفي فِّن
َ ْشنم .ّن ٍع قَمَ ّن ٍس بِرِن بَدٍ عَ ِي رَ، ٍع َق عَ ِت عَ مَفٍِل رَ، ٍع عَ ُسٍب دٌن، ٍع عَ ْدنشْي وٌِل ّت ْشورَ، 17 ِ مَ بَر عََل نَن عَ رَفِرِِش ٍع َش عَ
وَْشنٍق .رََب ٍع َش ٍع َش مَنّفَي رَفبِلٍن نَ ُسٍب مَ، هَن عََل َش مٍَسنِي َكمَلِمَ تّمُي .نَّش 18 نَ فِّن ِع نَشَن تٌِش، عَ مِسَالِِش َ دُِنح مَنّفٍي َش مَنفَتَا
ُشنفٍب نَن «.نَ

18

ِلْن بَب بِرٍَق
1 نَ دَنِف َشنِب، ٱ نََش مَلٍّك فبّّت ٌت ٌ فٌر رَ كٍِل ٌكوٍر .مَ نْي ُشنفٍب نُ نَ عَ ِي، عَ َش نْرّ نََش َ دُِنح .عِيَلَن 2 عَ نََش عَ قََل عَ شُي عِتٍِش

رَ، بَِبلْن» ُشنفٍب َ بَر َ .بِر ِلْن بَب َ بَر بِرَ، عَ َ بَر قِندِ ِحننٍّي ْشنِي رَ، ِحنّن ّسنِيّنتَرٍٍي نُن ْشِن َ مُشٍِي رَهَر َ لُم .دّننَّش 3 عَ َكنَِش ّن ِ مَ بَر ِس بِرِن َ بَر َ بِر عَ
َش ٍق حَاشٍِي قْْش .رَ َ دُِنح مَنّفٍي َ بَر ُل عَ ّسيِت مَ عَ َش وَِل ٌكِب .كُي َ دُِنح ُلٍّي ي قَن َ بَر بَننَ عَ وَْشنٍق َسابُي .رَ ٍع بِرِن لُِش ّن عَْل «.ِسيِسلٍَي

4 ٱ نََش شُي فبّّت مّ كٍِل ٌكوٍر مَ عَ قَلٍَق رَ، ٱ» َ م َحمَ، وٌ َش مِِن عَ َي مَ، عَلٌَك وٌ قَن نََش ُل عَ َش يُنُبٍِي كُي، وٌ َش عَ َش تْورّ قَن .ْسْت
5 عَ َش يُنُبٍِي َ بَر فٌب عَ فبٍفٍب .رَ عََل َ بَر رَُت عَ َش تِنِشنتَرٍَي بِرِن .مَ 6 وٌ َش عَ َش وَِل سَرٍ رَفبِلٍن عَ مَ ْدْش .قِرِن عَ نَشَن نَبَِش وٌ رَ، وٌ َش
نَ رََب عَ تَن قَن نَ ْدْش .قِرِن 7 عَ وَْشنٍق ُشن ٌت نُ مَسَِش تّمُي بِرِن، وٌ قَن َش عَ َش تْورّ ُشن مََس نَ ِك، عَ َش ُسننُن، ِ مَ بَر عَ عَ قََل
ّن عَ ّ ْبح كُي، مَنّف› فِّن نَن ٱ .نَ كَاّح فِّن مُ نَ ٱ نَ، ٱ ُ م َ لُم ُسننُنِي كُي ›.عَبَدَن 8 نَ مٍَسنِي َش ٍق رَ، عَ قَمَ ِي فبَلٌي تٌدٍ لْشْي كٍرٍن؛ قَّش،
ُسننُنِي، نُن .كَامّ عَ َ فَنم ّن ّت رَ، ِ مَ بَر مَرِِف عََل َ ّسنبّم نَن عَ «.مَِكيتِِش

9 َ دُِنح مَنّف بِرِن نَشٍٍي َ بَر َ بِر عَ َش ٍق حَاشٍِي نُن عَ وَْشنٍقٍي قْْش رَ، ٍع قَمَ ّن .وَدٍ ٍع نَ عَ ٌت عَ َش تَا نَ فَنٍق، ٍع َ ُسننُنم .ّن 10 ٍع ُل ٍ يِر مَكٍُي
ِ مَ بَر ٍع فَاُشِش عَ َش تْورّ َي .رَ ٍع نُ َق عَ قََل، َحَشنكَّت» نَ ِلْن بَب .ّب َحشَنَكّت نَ نَ تَا ُشنفٍب َ ّسنبّم .ّب عَ َ بَر مَِكيِت لّيرِ كٍرٍن بُن «.مَ

11 َ دُِنح ُلٍّي ي مَ وَ ّن عَ َش ٍق رَ، ٍع َ ُسننُنم ّن، ِ مَ بَر مِِش مُ نَ نَشَن ٍع َش ٌكتٍٍي َ مَ سَر ْسنْن، 12 ٌكٍت نَشَن قِندِِش َ ّشيم رَ، فبٍِت، فّّم تٌقَنيٍِي،
دُِف فّّس دَاِش، دُِف فبٍيِل، وُرِ قَنِي، ِسِل ِحنِي مَسٌلِِش، وُرِ قَنِي مَسٌلِِش، يْشُي، وٍُر، فّّم شْرْشْي، 13 دٌنٍس ْحشُنمّ، سُرَِي ْموِل بِرِن، لَبُنّد،
ّوِن، تُرٍ، قَرِن قَنِي، ِنٍفٍي، ن يّّشيٍي، ٌسيٍي، ْسورِ رَفِسٍٍي، نُن .ٌكنيٍِي 14 ِع» وَْشنٍق بِرِن َ بَر َ مَكُي ِع رَ، نَ ٍس قَنيٍِي َ بَر لْي ِع .مَ ِع مُ نٍٍي َ ْستْم «.ْسنْن
15 يُّل نَشٍٍي بَننَِش عَ َسابُي رَ، ٍع قَن َ لُم ّن ٍ يِر مَكٍُي، ِ مَ بَر ٍع فَاُشِش عَ َش تْورّ َي .رَ ٍع مَ وَ ّن، ٍع ُل ُسننُنِي .كُي 16 ٍع نُ عَ قََل، َحَشنكَّت»

نَ نَ تَا ُشنفٍب ّب، َحشَنَكّت نَ عَ ّب، نَشَن نُ مَ وَ دُِف قِيّش، دُِف فبٍيِل، ّشيمَ، نُن فّّم تٌقَنيٍِي «.ْشن
17 عَ َش نَاقُِل بِرِن َ بَر َكَن نَ وََشِت كٍرٍنِي .كُي ُكنكُي رَّحرٍّي نُن مِِش نَشَن بِرِن ُكنكُي وَِل ندٍ رَبَمَ، ٍع َ لُم ّن ٍ يِر مَكٍُي، 18 ٍع َق عَ قََل ٍع

شُي عِتٍِش رَ نَ تَا ُشنفٍب فَنِش َي رَ، ِي» تَا، عَ مَنِيّ مُ «.نَ 19 ٍع قَمَ ّن ُشٍب مَسٌدٍ ٍع ُشنِي مَ، ٍع وَ، ٍع ُل ُسننُنِي كُي، ٍع عَ قََل، َحَشنكَّت»

نَ نَ تَا ُشنفٍب ّب، َحشَنَكّت نَ نَ تَا ّب ُكنكُي َكنيٍِي بَننَِش .دّننَّش نَ تَا َ بَر قِندِ فبٍنفبٍرٍنِي رَ نَ وََشِت كٍرٍنِي «.كُي
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20 نٍَشٍي» نَ ٌكوٍر، وٌ َش حّلِّشن نَ تَا َش َحشَنَكّت َش ٍق .رَ ّسنِيّنتْيٍي، عََل َش ّشيرٍَي، نُن نَمِْحنمٍّي، وٌ تَن َش حّلِّشن، ِ مَ بَر عََل َ بَر وٌ

«.فبٍْحْش 21 نَ تّمُي مَلٍّك َ ّسنبّم ندٍ نََش فّّم ُشنفٍب تٌنٌف نَشَن نُ لُِش عَْل ٍس لُشُتٍَس، عَ نََش عَ وٌِل بَا مَ عَ قَلٍَق رَ، بَِبلْن» تَا ُشنفٍب َ مَ بِر
ّن عَ حَاِش رَ عَْل ِي .فّّم مِِش مُ عَ َ تٌم «.ْسنْن

22 ِع» َش ِسفٍِي مُ مّمَ ْسنْن، نَشٍٍي سَمَ كْرَ، ُشٍل، نُن َ سَر شُي .رَ وَِل شُي مُ َ مِنِم ِع ْشنِي ْسنْن، مَاٍل دِن شُي قَن مُ َ لُم ِع ْشنِي .ْسنْن 23 لَنثُي
َش نَءِيَلَنِي ُ م َ تٌم ِع ْشنِي .ْسنْن قُِت مٍَي شِرِ َش حّلِّشن شُي مُ مّمَ ِع ْشنِي ْسنْن، ِ مَ بَر ِع َش ُلٍّي ي نُ َ بَر قِندِ مِِش ُشنفبٍٍي رَ دُِنحَ، ِع َ بَر ِس بِرِن نَتَنتَن
ِع َش ٍق حَاشٍِي َسابُي .رَ 24 نَمِْحنمٍّي نُن ّسنِيّنتْيٍي وُِل َ بَر مِِن ِع ْشنِي، عَ نُن نَشٍٍي ْكن َ بَر رََشَب بِْش «.مَ

19
عََل َش تَنتُي

1 نَ ٌت دَنِف، ٱ نََش َحمَ ُشنفٍب شُي مّ ٌكوٍر مَ عَ قََل رَ، َعَل» .تَنُت ِكِس، ُشننَكٍِل، نُن ّسنّب نَ مُُش مَرِِف عََل ّب، 2 ِ مَ بَر عَ َش
ِكيِت تِنِشن، عَ قِندِِش نْندِ نَن .نَ عَ َ بَر لَنٌفي فِّن مَِكيِت، نَشَن نُ َ بَر َ دُِنح رَتَنتَن عَ َش ٍق حَاشٍِي .رَ عََل َ بَر عَ َش ٌكنيٍِي وُِل فبٍْحْش عَ «.مَ

3 َحمَ مَن نََش عَ قََل عَ قِرِن ندٍ، َعَل» .تَنُت ِلْن بَب تُورِ َ ٍتم ّن «.عَبَدَن
4 نَ قٌرِ ْمْشّحن نُن نَاِن، نُن نَ نِمٍَس نَاِن نََش ٍع قٍلٍن بِْش، ٍع عََل بَُت نَشَن نُ مَفٌرٌِش ِكبَنِي كُي، عَ قَلٍَق رَ، َعِمَن،» عََل «.تَنُت
5 شُي ندٍ نََش مِِن ِكبَنِي، عَ قَلٍَق رَ، َعَل» َش ٌكنيٍِي، وٌ َش وٌن مَرِِف عََل مَتْْش، وٌ تَن نَشٍٍي فَاُش عَ َي رَ، وٌ تَن مٍّي دِ نُن «.قٌرٍِي
6 ٱ نََش َحمَ ُشنفٍب شُي مّ نَشَن ّسنّب فٌب عَْل شُرٍ وُندُ شُي، َش نَ مُ عَ رَ فَلَنِي .شُي ٍع نََش عَ قََل، َعَل» تَنُت، ِ مَ بَر عََل ّسنّب َكنِي،

وٌن مَرِِف عََل َ بَر ٌس عَ َش مَنّفَي .كُي 7 وٌن َش ّسيوَ، وٌن َش حّلِّشن، وٌن َش عَ بِنيَ، ِ مَ بَر يّّشييْرّ َش قُِت شِرِ تّمُي َ بَر عَ .ِل عَ نَشَن ْدشْمَ، عَ
َ بَر ّف عَ يّّت .يَءِلَندٍ 8 عَ نَشَن ْدشْمَ عَ َ بَر دُِف قِيّش تٌقَنِي ٌ رَفٌر عَ مَ، نَشَن مِسَالِِش ّسنِيّنتْيٍي َش ّكوَِل تِنِشنشٍِي «.رَ

9 مَلٍّك نََش عَ قََل ٱ ّب، ِع» َش عَ ّسّب، حّلِّشنِي‹ نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي مَِشلِِش يّّشييْرّ َش قُِت شِرِ «‹.مَلَنِي عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، َعَل» َش
نْندِ نَن نَ «.ِك 10 ٱ نََش ٱ ِشنِب ِسن عَ بُن مَ ٱ َش عَ بَُت، ْكْن عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، َعٍد،» ِع نََش نَ .رََب ٱ قَن قِندِِش عََل َش ٌكنِي نَن
نَ عَْل ِع تَن نُن ِع نفَشَكٍرٍنِي نَشٍٍي َ بَر َل عَِس َش ٍسيدٍْحشْيَ .رَ ِع َش عََل نَن .بَُت عَِس َش ٍسيدٍْحشْيَ قِندِِش ّ نَمِْحنم َش مٍَسنِي شْرِ نَن «.نَ

11 نَ دَنِف َشنِب ٱ نََش ٌكوٍر ٌت رَِب رَ، سٌي قِيّش تِِش نَ، عَ رَفِمَ ِشِل دُفُتّّف نُن نْندِ .قَّل عَ فٍرٍ سٌمَ تِنِشنِي نَن نَ، عَ ِكيِت َس تِنِشنِي
.كُي 12 عَ يٍَي نُ لُِش ّن عَْل ّت، مَنّف َكتَنِي نَشَن يَءِلَنِش فّّم تٌقَنِي َ ر نُ ُسِش دُ عَ ُشن .نَ عَ ِشِل ّسبِّش عَ مَ، ِشِل مِِش ٌي مُ نَشَن كٌلٌن
بٍَق عَ تَن .نَ 13 عَ َش دُِف بُندَِش وُِل .رَ عَ ِشِل ّن عََل َش .مٍَسنِي 14 ٌكوٍر ْسورِ فَِل نُ بِرَِش عَ قْْش رَ ٍع َش سٌي قِيشٍّي قَرِ، دُِف قِيّش
تٌقَنيٍِي قَن نَفٌرٌِش ٍع .مَ 15 َ َسنتِّدفّم ّشحّنِش نُ مِنِِش عَ دّ ِع، عَلٌَك عَ َش حَمَنٍّي فٍرٍ، عَ َش ٍع يَمَرِ َسوُرِ َ ّسنبّم رَ، عََل ّسنّب َكنِي َش ْشّن َش
.َكمَِل 16 عَ ّسبِّش عَ َش دُِف ُشنفٍب مَ، عَ نُن عَ تٍَب مَ، َمنّفٍي» َش مَنّف، مَرِفٍِي «.مَرِِف

17 ٱ نََش مَلٍّك ٌت، عَ تِِش ٌسٍف .قَرِ عَ نََش عَ قََل عَ شُي عِتٍِش رَ ْشِن بِرِن ّب نَشٍٍي نُ نَ ٌكوٍر مَ، ٌو» َق عََل َش ُشننَكٍِل يِرٍ، 18 وٌ َش
مَنّفٍي ُسٍب دٌن، عَ نُن ْسورِ مَنّفٍي ُسٍب، ّسنبّمٍَي ُسٍب، ٌسيٍي ُسٍب، سٌي رَفٍِي ُسٍب، لَسِرِ نُن ٌكنيٍِي ُسٍب، مٍّي دِ نُن قٌرٍِي «.ُسٍب

19 ٱ نََش نَ ُسٍب ٌت، عَ نُن َ دُِنح مَنّفٍي نُن ٍع َش .ْسورٍِي ٍع بِرِن نُ مَلَنِش عَلٌَك ٍع َش نَ سٌي قِيّش رَفِمَ نُن عَ َش ْسورِ فَِل .فٍرٍ
20 سٌي قِيّش رَفِمَ نََش نَ ُسٍب حَاِش ُسُش، عَ نُن نَ ّ نَمِْحنم وٍُل قَّل، نَشَن نُ َ بَر مِشٍِي مَدَُش تْنشُمٍَي رَ، ُسٍب َش تْنشُمَ نُ َسِش مِِش

نَشٍٍي مَ، عَ نُن نَشٍٍي نُ َ بَر نَ ُسٍب َش كٍُي .بَُت نَ قِرِنِيٍي بِرِن نََش وٌِل ّت نُن ٌسدَ .ْشورَ 21 َ َسنتِّدفّم نَشَن نُ َ مِنِم سٌي قِيّش رَفِمَ دّ كُي، عَ نََش
بٌوٍرٍي قََش، ْشنٍِي َق ٍع ُسٍب .دٌن

20
ٍسنتَّن رَْحنِي
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1 نَ دَنِف َشنِب، ٱ نََش مَلٍّك ٌت ٌ فٌر رَ كٍلٍِق ٌكوٍر مَ، يِِل تِلِنِش نَادّ َساِب نُن يْلْنْشنِي بٍلٍبٍٍل نُ نَ عَ ِي .رَ 2 عَ نََش نَ ُسٍب مَفَاُشِش

ُسُش، نَ بِْشمٍَس قٌرِ، نَشَن قِندِِش عِبُلَِس رَ، نَ نَن نَ ِك .ٍسنتَّن عَ نََش عَ شِرِ، عَ َش ُل نَ ِك ّح وُُل كٍرٍن بُن .مَ 3 عَ نََش عَ وٌِل يِِل تِلِنِش
كُي، عَ نَادّ َلَن، ب عَ تْنشُمَ َس نَادّ مَ، عَلٌَك عَ نََش مِِن سٍِي مَدَُشدٍ هَن نَ ّح وُُل كٍرٍن َش .َكمَِل نَ َشنِب عَ َ لَنم عَ َش ُلُن ق وََشِت دُنكٍدِ بُن .مَ

4 ٱ نََش ِكبَنِي ندٍٍي .ٌت مِِش نَشٍٍي مَفٌرٌِش ٍع كُي، نٍٍي نُ َ بَر ِ يَامَر ْسْت ٍع َش ِكيِت .َس ٱ نََش مِشٍِي ٌت نَشٍٍي ُشنيٍِي نُ َ بَر َب ٍع دّ ِع عَِس
َش ٍسيدٍْحشْيَ نُن عََل َش مٍَسنِي َش ٍق .رَ ٱ مَن نََش مِشٍِي ٌت نَشٍٍي مُ نُ تُوِب نَ ُسٍب نُن عَ َش كٍُي ّب، نَ ُسٍب ِشِل مُ نُ ّسبِّش ٍع تِِف
مَ، َش نَ مُ عَ رَ ٍع بّلّّش .مَ ٍع نُ َ بَر كٍِل قَّش مَ، ٍع ِححّ، ٍع يَامَرِ رََب عََل َش مِِش ُسفَندِِش ّسيِت مَ ّح وُُل كٍرٍن بُن .مَ 5 بٌوٍر مِِش قَشَشٍِي
مُ نُ كٍلِِش قَّش مَ ِسندٍن، ٌق نَ ّح وُُل كٍرٍن َش .َكمَِل مَرَكٍِل ِسنٍف نَن نَ .ِك 6 حّلِّشنِي نُن ّسنِيّنِي نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي َ بَر ُل نَ مَرَكٍِل ِسنٍف
.كُي سَيَ قِرِن ندٍ مُ َ ْنم ٍع لِدٍ .ْسنْن ٍع مَ قِندِ ّن عََل نُن عََل َش مِِش ُسفَندِِش َش سّرّّشدُبٍّي رَ، ٍع َق يَامَرِ ِت عَ ّسيِت مَ ّح وُُل كٍرٍن بُن .مَ

7 نَ ّح وُُل كٍرٍن نَ َكمَِل تّمُي نَّش، ٍسنتَّن َ مِنِم ّن عَ َش فٍيِل كُي، 8 عَ ِسَف َ دُِنح بِرِن سٍِي مَدَُشدٍ، عَْل فٌٌف نُن مَفٌٌف، عَ ٍع مَلَن فٍرٍ ِشِل
.مَ ٍع َشسَِب َ لُم ّن عَْل مّيّنِي نَشَن نَ بَا دّ .رَ

9 سٍِي َ كٍلِم ّن َ دُِنح ٍ يِر بِرِن، ٍع َق عََل َش َحمَ َبِلِن ر عَ َش تَا َشنُِش .كُي ْكْن نَ تّمُي ّت ٌ مَ فٌر ّن كٍلٍِق ٌكوٍر مَ، عَ َق ٍع .ْسنْت 10 عِبُلَِس
نَشَن نُ سٍِي مَدَشُمَ، عَ تَن َ بَر وٌِل ّت نُن ٌسدَ ْشورَ، نَ ُسٍب نُن نَ ّ نَمِْحنم وٍُل قَّل نَ .دّننَّش ٍع َ َحشَنَكتَم ّن نَا كْي نُن يَنِي َ ر .عَبَدَن

11 نَ دَنِف َشنِب، ٱ نََش ِكبَنِي ُشنفٍب قِيّش ٌت، عََل مَفٌرٌِش عَ .كُي بِْش نُن ٌكوٍر نََش ٍع ِف عَ َي رَ، ٍع .لْي 12 ٱ نََش مِِش قَشَشٍِي
ٌت، قٌرٍِي نُن مٍّي، دِ ٍع بِرِن تِِش ِكبَنِي َي .ِع بُكٍِي نََش رَِب، بٌوٍر بُِك قَن نََش رَِب نَشَن قِندِِش ِكِس بُِك .رَ مِِش قَشَشٍِي نََش مَِكيِت ٍع
ّكوَِل رَ نَشَن نُ ّسبِّش نَ بُكٍِي .كُي 13 مِِش قَشَشٍِي نَشٍٍي نُ نَ بَا مَ، نٍٍي نََش .كٍِل مِِش قَشَشٍِي نَشٍٍي نُ نَ عَلِفِيَمَ، نٍٍي قَن نََش كٍِل، ٍع بِرِن
نََش مَِكيِت ٍع ّكوَِل .مَ 14 قَّش نُن َ عَلِفِيَم نََش وٌِل ّت ْشورَ، نَشَن قِندِِش قَّش قِرِن ندٍ .رَ 15 مِِش نَشَن بِرِن ِشِل مُ نُ ّسبِّش ِكِس بُِك
كُي، ٍع نََش وٌِل ّت .ْشورَ

21
ٌكوٍر نّيّن نُن بِْش نّيّن

1 ٱ نََش ٌكوٍر نُن بِْش نّيّن ٌت، ِ مَ بَر ٌكوٍر نُن بِْش ِسنٍف نُ َ بَر لْي، بَا قَن مُ نُ نَ .ْسنْن 2 ٱ نََش تَا ّسنِيّنِش ٌت، َسلَمُ دَرِ نّيّن، نَشَن نُ نَ
فٌرٌٍق كٍِل ٌكوٍر مَ عََل ّسيِت .مَ عَ نُ رَقَلَِش عَ قَنِي رَ عَْل فِّن نَشَن ِسفَمَ عَ َش ْمرِ رَلَندٍ عَ َش قُِت شِرِ .لْشْي 3 ٱ نََش شُي َ ّسنبّم ندٍ مّ كٍلٍِق
ِكبَنِي يِرٍ، عَ قَلٍَق رَ، َعَل» َش ْ َ هْر ْملِنفِر نَن َي نَشَن تِِش مَدٍِي عَدَ َي .مَ عََل َ َسبَتِم ّن مَدٍِي عَدَ تَِف، ٍع قِندِ عَ َش َحمَ رَ، عَ قَن قِندِ ٍع مَرِِف
عََل رَ، عَ ُل ٍع .تَِف 4 عَ ٍع يٍَي بِرِن َ بَم .ّن قَّش، ُسننُنِي، وَ شُي، نُن تْورّ مُ َ لُم نَا ْسنْن، ِ مَ بَر نَ ٍق ْموِل نَشٍٍي نُ نَ ِسنٍف رَ، نٍٍي بِرِن َ بَر «.ْحن

5 نَشَن مَفٌرٌِش ِكبَنِي كُي عَ نََش عَ قََل، يَكِْس،» ٱ َ بَر ٍق بِرِن َ «.مَسَر عَ مَن نََش عَ قََل، َع» ّسّب، ِ مَ بَر مٍَسنِي نَ عَ رَ نَشَن قِندِِش نْندِ رَ،
عَ مُ َ َكنَم «.عَبَدَن 6 عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، َع» َ بَر .ْحن ٱ تَن نَن نَ ٍق ِسنٍف نُن ٍق ْدنشْي رَ، عَ قّْل نُن عَ .رَْحنِي ٍي ْشِل نَ نَشَن مَ، ٱ ِكِس
ٍي قِمَ ّن عَ مَ، عَ مُ َ .مَ سَر نَ ٍي مِسَالِِش ِكِس نَن .نَ 7 مِِش نَشَن فٍينِمَ، عَ كّ نَن نَ .ِك ٱ َ بَر قِندِ عَ مَرِِف عََل رَ، عَ قَن َ بَر قِندِ ٱ َ م دِ .رَ
8 ْكْن مِِش فَاُششٍِي، دَنشَنِيَتَرٍٍي، مِِش حَاشٍِي، قَّشتٍِي، يّنّلٍَي، مَندُرُلٍَي، كٍُي بَتُيٍي، وٍُل قَلٍّي، ٍع بِرِن َ لُم ّن ّت نُن ٌسدَ .ْشورَ نَ مَ قِندِ قَّش قِرِن
ندٍ نَن «.نَ

9 مَلٍّك ندٍ نَشَن نُ نَ نَ مَلٍّك ٌسلٌقٍرٍ َي مَ، تْنبِِل ٌسلٌقٍرٍ نُ نَ نَشٍٍي ِي رَ، مَنَكّن ٌسلٌقٍرٍ َسِش ٍع كُي، عَ نََش َق ٱ يِرٍ، عَ عَ قََل ٱ ّب، َق» ٍب،
ٱ َش يّّشييْرّ َش فِّن مٍَسن ِع ّب، نَشَن َش قُِت قَمَ «.شِرِدٍ 10 عَ نََش ٱ َشِشِل َشنِن َ فٍي ُشنفٍب عِتٍِش .مَ مّننِ عَ نََش نَ تَا ّسنِيّنِش مٍَسن ٱ

ّب، نَشَن قِندِِش نَ َسلَمُ دَرِ رَ، نَشَن نُ َ بَر ٌ فٌر كٍلٍِق ٌكوٍر مَ عََل ّسيِت .مَ 11 عََل َش نْرّ نُ نَ عَ مَ، عَ نُ َ يَنبَم عَْل فّّم تٌقَنِي نَشَن مَنِيَِش دِيَمَن
.نَ 12 عَ َش تّّت نُ عٍِت، نَادّ ُق نُ قِرِن نُ نَ عَ مَ، مَلٍّك ُق نُن قِرِن نُ تِِش نَ نَادٍّي رَ ٍع مََكنتٍَق .مَ َيَِل عِسِر بْنسْي ُق نُن قِرِن ِشِل نُ
ّسبِّش نَ نَادٍّي .مَ 13 نَادّ َسشَن نُ نَ ٌسفٍتٍدٍ مَبِرِ، نَادّ َسشَن نُ نَ ْكوَل مَبِرِ، نَادّ َسشَن نُ نَ يِرٍقَنِي مَبِرِ، نَادّ َسشَن نُ نَ ٌسفٍفٌرٌدٍ .مَبِرِ 14 تَا
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تّّت نُ تِِش نَ فّّم َسّق ُق نُن قِرِن نَن قَرِ، يّّشييْرّ َش َ ّشير ُق نُن قِرِن ِشلٍِي نُ ّسبِّش ٍع .مَ 15 مَنِيٍَس َ ّشيم دَاِش نُ نَ نَ مَلٍّك ِي رَ، نَشَن نُ
َ يّنم ْو ٱ ّب، عَلٌَك عَ َش ْن تَا، عَ نَادٍّي، نُن عَ تّّت .مَنِيَدٍ 16 تَا كُيّ، تَا عِفبٌَح، نُن تَا عِتٍيَ، عَ بِرِن نُ لَنِش كٌِل وُُل قِرِن، كٌِل كّمّ قِرِن، كٌِل
ْمْشّحن نَن .مَ 17 مَلٍّك نََش تّّت قَن َ مَنِي مَ عَدَ ِك .مَ نَ نََش لَن َكنٍك َي تٌنٌف َسشَن نُن ٍسننِ .مَ

18 تّّت نُ يَءِلَنِش فّّم تٌقَنِي نَن نَ نَشَن َ مَنِي دِيَمَن .نَ تَا تَن نُ يَءِلَنِش َ ّشيم شْرِ قَنِي نَن نَ نَشَن تِنٍس عَْل .ٍي 19 تَا تّّت نُ تِِش فّّم ُشنفبٍٍي نَن
.قَرِ فّّم تٌقَنِي ْموِل بِرِن نَن نُ نَ فّّم ُشنفبٍٍي .رَُشنمَِش فّّم ُشنفٍب ِسنٍف رَُشنمَِش فّّم تٌقَنِي ندٍ نَن نَ نَشَن ِشِل َ قَلَم يَِسٍث، عَ قِرِن ندٍ رَُشنمَِش فّّم
تٌقَنِي ندٍ نَن نَ نَشَن ِشِل َ قَلَم َسقِرِ، عَ َسشَن ندٍ كَلٍِسدٌٍن، عَ نَاِن ندٍ ٍعمٍرٌدٍ، 20 عَ ُسوِل ندٍ سَرٌدٌنِِش، عَ ٍسننِ ندٍ سَرٌدٌٍن، عَ ٌسلٌقٍرٍ ندٍ ٌ ٌسلٍِت، كِر
عَ ٌسلٌمَسَشَن ندٍ بٍرِِل، عَ ٌسلٌمَنَاِن ندٍ تٌثَِس، عَ ُق ندٍ ِ ٍس، ٌسثِرَ كِر عَ ُق نُن كٍرٍن ندٍ هِيَِسنِت، عَ ُق نُن قِرِن ندٍ .عَمٍتِِسٍت 21 تّّت نَادّ ُق نُن قِرِن
نُ يَءِلَنِش فّّم تٌقَنيٍِي نَن نَ نَشٍٍي نَ بَا .مَ نَادّ بِرِن قِندِِش فّّم كٍرٍن نَن .نَ تَا مَلَندٍ نُ يَءِلَنِش َ ّشيم شْرِ قَنِي نَن نَ نَشَن تِنٍس عَْل .ٍي

22 ٱ ُ م عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر تٌِش تَا كُي، ِ مَ بَر مَرِِف عََل ّسنّب َكنِي نُن يّّشييْرّ نَن نَ ْ ْمبَنِش هْر .رَ 23 نَ تَا هَِي مُ نُ نَ ٌسٍف مَ، َش نَ مُ عَ رَ
كٍِك مَ، عَلٌَك عَ َش نَءِيَلَنِي .ْسْت عََل َش نْرّ نَن مَ قِندِ عَ َش نَءِيَلَنِي رَ، يّّشييْرّ مَ قِندِ عَ َش لَنثُي نَن .نَ 24 سٍِي مَ ّحرّ عَ َش نَءِيَلَنِي نَن كُي، َ دُِنح
مَنّفٍي قَمَ ّن عَ .بِنيَدٍ 25 نَ تَا نَادٍّي مُ َلَنمَ، ب ِ مَ بَر كْي مُ سٌمَ .نَا 26 سٍِي قَمَ ّن عََل بِنيَدٍ نَا، ٍع عَ .مَتْْش 27 ٍس ّسنِيّنتَرٍ ٌي مُ سٌمَ نَا، مِِش نَشَن
ٍق ْشنِش َ رَبَم نُن مِِش نَشَن وٍُل قَلَمَ، ٍع قَن مُ سٌمَ .نَا مِِش نَشٍٍي ِشِل ّسبِّش يّّشييْرّ َش ِكِس بُِك كُي، ٍع فبَنسَن نَن سٌمَ .نَ

22
عََل َش ِكِس

1 نَ مَلٍّك نََش ِكِس شُرٍ مٍَسن ٱ .ّب عَ نُ تِنٍس عَْل دِيَمَن، عَ نُ َ مِنِم عََل نُن يّّشييْرّ َش ِكبَنِي نَن كُي، 2 عَ َق قِندِ شُرٍ رَ تَا .تَِف ِكِس
َسنسٍِي نُ تِِش عَ دّ قِرِن نَ، ٍع نُ بٌِف كٍِك ٌي كٍِك، َسنمََي ُق نُن قِرِن ّح .كُي ٍع بُرّّش قِندِِش سٍرِ نَن نَ حَمَنٍّي .ّب 3 دَنّك ٌي مُ نَ .ْسنْن
عََل نُن يّّشييْرّ َش ِكبَنِي نَ تَا .كُي عََل َش ٌكنيٍِي عَ شُي َبَتُمَ، ر 4 ٍع عَ يَتَِف ٌت، عَ ِشِل ّسبِّش ٍع تِِف .مَ 5 كْي مُ سٌمَ نَا، ٍع هَِي مُ نَ لَنثُي نُن
ٌسٍف نَءِيَلَنِي مَ ْسنْن، ِ مَ بَر مَرِِف عََل نَن قِندِِش ٍع َش نَءِيَلَنِي َ .ر عََل َش ٌكنيٍِي يَامَرِ َ ِتم ّن نَا .عَبَدَن

6 مَلٍّك نََش عَ قََل ٱ ّب، ِي» مٍَسنِي نْندِ نَن عَ رَ، عَ مُ َ .َكنَم مَرِِف عََل، نَشَن ّ نَمِْحنم َشِشِل مَ، رَّحرّ عَ نََش عَ َش مَلٍّك شّي عَلٌَك عَ َش
عَ مٍَسن عَ َش ٌكنيٍِي ّب نَشَن قَمَ َبَدٍ ر وََشِت مَكْرِّش «.رَ

7 عَِس نََش عَ مٍَسن، ِع» َش عَ كٌلٌن، عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش .َق حّلِّشنِي نَ مِِش ّب نَشَن ِي مٍَسنِي َبَتُمَ، ر نَشَن ّسبِّش ِي َابُي كِت كُي عََل
ِشِل «.رَ

8 ٱ تَن يَيَ، ٱ َ بَر نَ ٍق بِرِن مّ، ٱ َ بَر نَ ٍق بِرِن .ٌت ٱ ٌت نَ مّ، ٱ ٌت نَ ٌت، ٱ نََش َ بِر نَ مَلٍّك بُن مَ نَشَن نُ َ بَر نَ قٍٍي مٍَسن ٱ ّب، عَلٌَك ٱ َش
عَ .بَُت 9 ْكْن عَ نََش عَ قََل ٱ ّب، َعٍد،» ِع نََش نَ .رََب ٱ قَن قِندِِش عََل َش ٌكنِي نَن نَ عَْل ِع تَن نُن ِع نفَشَكٍرٍنِي نَشٍٍي قِندِِش نَمِْحنمٍّي
رَ، عَ نُن مِِش نَشٍٍي ِي َابُي كِت َش مٍَسنِي َ َبَتُم .ر ِع َش عََل «.بَُت

10 نَ دَنِف َشنِب نَ مَلٍّك نََش عَ قََل ٱ ّب، ِع» نََش ِي مٍَسنِي َلَن ب تْنشُمَ رَ ِسندٍن، نَشَن ّسبِّش ِي َابُي كِت كُي عََل ِشِل رَ، ِ مَ بَر وََشِت َ بَر
ّ .مَكْر 11 تِنِشنتَرٍ َش ُل تِنِشنتَرٍَي كُي، ّسنِيّنتَرٍ َش ُل ّسنِيّنتَرٍَح كُي، تِنِشنتْي َش ُل تِنِشنِي كُي، ّسنِيّنتْي َش ُل ّسنِيّنِي «.كُي

12 عَِس نََش عَ مٍَسن، ِع» َش عَ كٌلٌن، عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش َق، ٱ مَن قَمَ ّن مِِش بِرِن َش ّكوَِل سَرٍ .رَ 13 ٱ تَن نَن قِندِِش ٍق ِسنٍف
نُن ٍق ْدنشْي رَ، عَ قّْل نُن عَ رَْحنِي .رَ 14 حّلِّشنِي نَ مِِش ّب نَشٍٍي ٍع يّّت ّسنِيّنمَ، عَلٌَك ٍع َش ِكِس َسنِس بٌِف دٌن، ٍع مَن َش ْن ٌسدٍ نَ تَا
كُي نَادّ .رَ 15 ٍق حَاِش رَبٍَي نَ تَا قَرِ مَ، مَندُرُلٍَي، يّنّلٍَي، قَّشتٍِي، كٍُي بَتُيٍي، نُن وٍُل قَّل بِرِن وٍُل رَقَن نَشٍٍي .مَ 16 ٱ تَن عَِس، ٱ َ بَر ٱ َ م مَلٍّك شّي
ٍسيدٍْحشْيَ رَ دَنشَنِيَتْي حَمٍَي .مَ ٱ تَن قِندِِش َ دَوُد بْنسْي َسنٍك نَن نَ، ٱ تَن قِندِِش َ دَوُد بْنسْي نَن .نَ ٱ َ لُم ّن عَْل ُسبَّش «.لٌولٌي
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17 عََل َشِشِل ّسنِيّنِش نُن فِّن نَشَن َش قُِت مَ، شِرِ ٍع بِرِن عَ قَلَمَ، «.َق» نَشَن نَ عَ مّ، نَ قَن َش عَ قََل، !َق» ٍي ْشِل نَ نَشَن مَ، عَ

َش .َق نَشَن مَ وَ عَ مِنٍق، عَ َش ِكِس ٍي تٌنٌف، عَ َش عَ مِن، عَ مُ َ «!مَ سَر
18 ٱ تَن َ يَي َ بَر قِندِ ٍسيدٍ رَ مِِش بِرِن ّب نَشٍٍي َ بَر ِي مٍَسنِي مّ نَشَن ّسبِّش ِي َابُي كِت كُي عََل ِشِل .رَ َش عَ َس ِل مِِش ندٍ قَمَ ٍق فبّّت ندٍ َسدٍ

ِي مٍَسنِي قَرِ، عََل نَن قَمَ تْورّ َسدٍ نَ َكنِي مَ، عَْل تْورّ نَشَن مَ ٍق ّسبِّش ِي َابُي كِت .كُي 19 َش عَ َس ِل مِِش ندٍ نََش يّنِي ْو ندٍ َب ِي ّ نَمِْحنم
َش مٍَسنِي رَ نَشَن ّسبِّش ِي َابُي كِت كُي، عََل نَن قَمَ ِكِس َسنِس كّ بَدٍ عَ ِي رَ، عَ َق ُل تَا ّسنِيّنِش قَرِ مَ، عَْل عَ ّسبِّش ِي َابُي كِت كُي ِك .نَّش
20 ِي ٍسيدٍ نَشَن ٍسيدٍْحشْيَ بَِش، عَ َش مٍَسنِي نَن َي، عَ نَّش، ِعٌي،» عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش «.َق .عَمَِن مَرِِف عَِس، ِع َش !َق

21 مَرِِف عَِس َش هِنّن بِرِن .نَ
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َ يَبُر َ دَوُد
مٍَسنِي ندٍ ِي َابُي كِت َش ٍق رَ

ِي َابُي كِت قِندِِش بّيِت َابُي كِت نَن .نَ عَننَِب َ دَوُد نََش ِي بّيِت وُيَشٍِي ّسّب عََل َسابُي رَ، عَ ٍع مَلَن َابُي كِت كُي دَنشَنِيَتْيٍي .ّب عَ نََش بّيِت
ندٍٍي َس َابُي كِت كُي ّ نَمِْحنم فبّتٍّي نَشٍٍي ّسّب عَْل عَسَِق َ يَبُر ٥٠. بّيتِبٍَي نُ ِي بّيتٍِي َ بَم عََل َش ْ ْمبَنِش هْر كُي َسِل .تّمُي َ دَوُد ٌت بّيِت ندٍٍي ّسّب،
عَ نََش يَامَرِ ِق بّيتِبٍَي مَ نَ بّيِت َ لَنم عَ َش َب ِك نَّش َ يَبُر ،٣؛ ٣ .١؛ ٤ ٌت دَنشَنِيَتْيٍي قَن َ ْنم ِي بّيتٍِي بَدٍ ٍع فٍب .ِك

بٍَق نَ رَ، ِي بّيتٍِي قِندِِش مِسَاِل ُشنفٍب نَن نَ دَنشَنِيَتْيٍي ّب َكِب تّمُي .ْشنكٍُي مِِش َ ْنم ْ ِسدٍ رَكْر ِي بّيتٍِي كُي عَ عََل مَ وَ ّن مِشٍِي َش ٍع ّ ْبح
َش ٍق مٍَسن عَ .ّب َش ْكنتْقِِل ندٍ نَ مِشٍِي قُرِ كُي، عََل َ تِنم ٍع َش نَ مٍَسن عَ ّب، عَ قِندِ عََل مَشَندِ .رَ َش مِشٍِي نَ ٌسٍق قَهَامُي كُي عََل َش
فبٌي َش ٍق رَ، ٍع َ ْنم نَ قَن مٍَسندٍ عََل ّب، عَ قِندِ عََل مَتْشْي .رَ َ مَدِ عَد َ لَنم عَ َش نَ ٍق ْموِل بِرِن مٍَسن ٍع مَرِِف عََل .ّب عََل مَ وَ نَ دّ مَسَرّ
ْموِل ْشن مَ عَ تَن نُن دَنشَنِيَتْيٍي .تَِف

عََل َش ِع مَِل ِي شَرَنِي رَ، عَ َش عَ َ نِي ِع قَن َش مٍَسنِي ِت عََل ّب نَشَن نَ ِع قُرِ كُي، عَلٌَك عَ قَن َش ِع يَاِب، وٌ دّ َش .قَن .عَمَِن
َ يَبُر َ دَوُد
1

َ كِر قِرِنِي
عََل َش سّرِّي

1 حّلِّشنِي نَ مَ عَدَ نَن ّب،
نَشَن مُ َ مَ بِر مِِش حَاِش َش ِس مَرَ قْْش رَ،
نَشَن مُ عَ مَ ّحرّ يُنُبِتْي قْْش رَ،
نَشَن مُ عَ ّ مَ مَكْر مِشٍِي رَ،
نَشٍٍي َ يٌم عََل ٍق .مَ
2 حّلِّشنِي نَ مَ عَدَ نَن ّب،
عَلَتََل َش سّرِّي رَقَن نَشَن مَ،
نَشَن عَ ْحْش سَمَ عَلَتََل َش سّرِّي ْشن مَ كْي نُن .يَنِي
3 نَ مَ عَدَ مَنِيّ
وُرِ بِِل رَ نَشَن تِِش شُرٍ .دّ
عَ بٌفِمَ عَ .وََشِت
عَ بُرّّش مُ .لِسِمَ
نَ مَ، عَدَ قٍٍق ُسشُمَ، عَ َ ْسونّيَم ّن عَ .ّب

4 ْكْن عَ مُ نَ ِك ّش مِِش حَاشٍِي تَن .ّب

ٍع تَن مَنِيّ مَاٍل لَِف رَ قٌٍي نَشَن َ .َشنِنم
5 مِِش حَاشٍِي َ بْنْم ّن ِكيِت وََشِت،
ٍع مُ َ لُم تِنِشن مِشٍِي َي .مَ
لُدٍ ُ م نَ ٍع .ّب
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6 عَلَتََل َ مّينِم تِنِشنتْيٍي مَ عَ َش َ كِر ْشن مَ،
ْكْن مِِش حَاِش تَن َش َ كِر مَ قِندِ فبَلٌي َ كِر نَن .نَ

2
عََل َش مِِش ُسفَندِِش
عََل َش سّرِّي

1 مُنٍق رَ سٍِي ّ ْبح تٍِش قُقَُق؟
2 َ دُِنح مَنّفٍي َ بَر كٍِل،
ُشنمَتٍِي َ بَر ِت عَلَتََل
نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش .َكنٍك
3 نَ َ دُِنح مَنّفٍي نَّش،
ٌون» َش وٌن َب ٍع ِي رَ،
وٌن َش مِِن ٍع َش نْي بُن «.مَ
4 مَرِِف نَشَن نَ ٌكوٍر مَ،
نَ نَ يٍلٍٍق ٍع .مَ
5 عَ َ ْشنْم ٍع مَ،
عَ ٍع .مَفَاشُمَ
6 عََل َش مٍَسنِي نَن َي،
ٱ» تَن نَن مَنّف ُسفَندِ،
ٱ عَ ْدْش ِسيٌنِ َ فٍي قَرِ، ٱ َ م ٍ يِر «.ّسنِيّنِش
7 نَ مَنّف ُسفَندِِش َش مٍَسنِي نَن َي،
ٱ» َش عَلَتََل َش نَّت مٍَسن وٌ .ّب

عََل َ بَر عَ مٍَسن ٱ ّب، ٌت،‹ ِع َ بَر قِندِ ٱ َ م دِ .رَ
ٱ تَن َ بَر قِندِ ِع بََب .رَ
8 ِع َش ٱ مَشَندِ ٱ َش ِس بِرِن ِق ِع مَ،
ٍع َش قِندِ كّ رَ ِع .ّب
َ دُِنح بِرِن َش قِندِ ِع فٍب .رَ
9 ِع ٍع مَ يَمَرِ َسوُرِ رَ،
ِع ٍع َ َكنَم عَْل وٍُر ّ ّقح مَ بْو ِك نَّش،
عَ كٍبٍلٍَي يٍنٍسن «‹.ّي

10 يَْكِس وٌ تَن مَنّفٍي، وٌ َشِشِل .ْسْت
ُكنتِفٍِي، وٌ َ بِر نْندِ قْْش .رَ
11 وٌ عَلَتََل بَُت فَاشُي رَ،
وٌ َ ّسيو عَ َش ٍق رَ،
وٌ فَاُش عَ َي .رَ
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12 وٌ وٌ ُشن ِسن عَ َش مِِش ُسفَندِِش .ّب

َش نَ مُ عَ رَ، عَ وٌ َ هَلـَِكم ّن وٌ َش دُِنحّءِفِرِ .كُي
عََل َش ْشّن دّشّمَ عَْل ّت نُ ٌس قِيِل .رَ
حّلِّشنِي نَ مَ عَدَ نَن ّب،
نَشَن َكنتَرِ َ قٍنم عََل .رَ

3
َ دَوُد نُن عَ َش دِ ِ عَبِسَلٌم
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت عَ نُ عَ فِمَ عَ َش دِ ِ عَبِسَلٌم مَ تّمُي .نَّش
2 عَلَتََل، ٱ يَشُيٍي َ بَر .وَُي
ٱ فٍرٍقٍَي َ بَر .فٌب
3 مِِش وُيَِش عَ قَلَمَ،
عََل مُ َ ْنم ٱ .نَِكِسدٍ

ّحنِف .رٍَت
4 ْكْن ِع تَن عَلَتََل، ِع قِندِِش ٱ َ َكنتَم نَن .نَ
ٱ َ م بِنّي نُن ٱ َ م ُشننَكٍِل قَتَنِش ِع تَن نَن .نَ
5 ٱ نَن ٱ شُي رٍَت عََل مَ،
عَ ٱ َ يَاِبم كٍِل عَ َش َ فٍي ّسنِيّنِش .قَرِ

ّحنِف .رٍَت
6 ٱ نَن ٱ سَمَ، ٱ َش ِش،
ٱ مَن َ ُشنُم َشِشِل َس كُي،
ِ مَ بَر عَلَتََل نَن نَ ٱ َ دّ مّنم .رَ
7 ٱ ُ م فَاشُمَ ِي َحمَ َ دُِنح َي رَ،
نَشٍٍي مُ مَ وَ ٱ َ م ٍق ْشن .مَ
8 عَلَتََل يَندِ، ٱ نَِكِس، ٱ مَرِِف .عََل
ِع ٱ يَشُيٍي دّ َ رَفَرِنم ّن،
ِع مِِش حَاِش ِحنيٍِي َ مَ مَفِر .ّن
9 َ مَرَِكسِم نَن نَ عَلَتََل .رَ
ِع َش بَرَكّ َس ِع َش َحمَ َش .ٍق

ّحنِف .رٍَت
4

عَلَتََل كٍرٍن نَن َ ْنم َكنتَدٍ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب َ كْر شُي .رَ
2 ٱ مَرِِف عََل تِنِشنِش، ٱ نَ ٱ شُي رٍَت ِع مَ،
يَندِ عَ رَتِن ٱ .ّب
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ٱ َ م تْورّ كُي، ِع ٱ ّ ْبح .سَمَ
هِنّن ٱ نَ، ٱ َ م دُّب .ُسُش
3 َ مَدٍِي، عَد وٌ ٱ َ م بِنّي َ مَ مَسَر يَاِف رَ هَن مُن تّمُي؟
وٌ َ مَ بِر ٍق قُقَُق نُن وٍُل قْْش رَ هَن مُن تّمُي؟
4 وٌ َش عَ كٌلٌن عَلَتََل َ بَر تِنِشنتْي .ُسفَندِ
ٱ نَن ٱ شُي رٍَت عَلَتََل مَ، عَ عَ مّمَ رَ .ّن
5 وٌ قَن َش فَاُش،
وٌ فبِلٍن يُنُِب ٍق قْْش .رَ
وٌ وٌ يّّت ِس رَ كْي رَ،
وٌ َش وٌ َ .رَشَر
6 وٌ َش سّرّّش َب تِنِشنِي كُي،
وٌ َش وٌ يّّت تَُش عَلَتََل .رَ
7 مِِش فبٍفٍب عَ قَلَمَ،
نٍد» َ ْنم هّيرِ مٍَسندٍ وٌن «ّب؟

عَلَتََل، ِع َش نْرّ مٍَسن مُُش .ّب
8 ِع َ بَر ٱ ّ ْبح رٍَق ّسيوّ رَ
دَنفٍِق ّش َشَب تّمُي .رَ
9 ٱ نَ ٱ َس، ٱ َ شِم ْبحَّس كُي،
ِ مَ بَر ِع تَن عَلَتََل، ِع كٍرٍن نَن َ ْنم ٱ .َكنتَدٍ

5
َ سٌم عََل ْشنِي

عََل مَشَندِ
1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب ُشٍل شُي رَ
2 عَلَتََل، ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ رَ،
ِع َش ٱ َ م تْورّ .كٌلٌن
3 ٱ مَرِِف عََل، ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ رَ،
ٱ نَ ِع تَن نَن .مَشَندٍِق
4 عَلَتََل، كٍُي ّن عِبَمَ، ِع ٱ شُي .مّمَ رَ
فّيّسّف، ٱ نَن ٱ يّّت َ رَفبِلٍنم ِع مَ، ٱ ِع .مّّم
5 ِع مُ َ حّلِّشنم ٍق ٌكِب .رَ
ٍق حَاِش مُ َ ْنم مَكْرّدٍ ِع ٍ يِر َ .ر
6 يّّت عِفبٌي مُ َ ِتم ِع َي .ِع
ِع تِنِشنتَرٍٍي بِرِن .ْشنِش
7 ِع وٍُل قَّل َ .رَهَلـَِكم
ِع قَشَتٍِي نُن يَنقَنتٍٍي َ .ْشنم
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8 ْكْن ٱ تَن سٌمَ ِع َش بَنِش كُي ِع َش قٌنِسِرٍَي َسابُي نَن .نَ
ٱ نَن ٱ ٌ مَ عِفٌر ِع َش ْ ْمبَنِش هْر ّسنِيّنِش كُي فَاشُي .رَ
9 عَلَتََل، ٱ يَشُيٍي َش ٍق رَ،
ٱ ُشن ِت ِع َش تِنِشنِي رَ،
ِع َش َ كِر يَءِلَن ٱ َي .رَ
10 نْندِ مُ نَ ٱ يَشُيٍي َش مٍَسنِي ٍسٍس .كُي
ٍع يٍُف مُ .قَن
ٍع َش يّنِي ْو مِِش َ رَقِلِم ّن،
ِ مَ بَر ٍع دّ .ِعحْشُن
11 عََل، ٍع .َحشَنَكَت
ٍع َش يَنّق َش فبِلٍن ٍع .مَ
ٍع كٍرِ ٍع َش ٍق ٌكِب مَ،
ِ مَ بَر ٍع َ بَر ِع .مَتَندِ
12 ْكْن مِِش نَشَن بِرِن عَ يّّت تَشُمَ ِع رَ،
ٍع بِرِن َش ّسيوَ،
ٍع َش حّلِّشنِي نََش ْحن .عَبَدَن
ِع ِشِل رَقَنِش مِِش نَشٍٍي مَ، ٍع مََكنَت،
ٍع َش َ ّسيو ِع َش ٍق رَ،
13 ِ مَ بَر ِع تَن عَلَتََل، ِع بَرَكّ سَمَ مِِش تِنِشنِش َش .ٍق
ِع َش هِنّن نَشَن ٍع َبِلِنِش، ر
عَ َ بَر قِندِ ٍع َش َكنتَرِ .رَ

6
مَ قُرٍ وَ شُي
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب َ كْر لُوِت ٌسلٌمَسَشَن شُي .رَ
2 عَلَتََل، ِع نََش ٱ َحشَنَكَت ِع َش ْشّن كُي،
ِع نََش ٱ تْوْر ِع َش ّ ْبح ٍت .كُي
3 عَلَتََل، هِنّن ٱ نَ، ٱ َ بَر .هَلَِك
عَلَتََل، ٱ نَيَلَن، ٱ شْرٍِي نَ سّرّنٍق ّن ِي .ِك
4 ٱ نِي بِرِن نَ سّرّنٍق تْورّ َ .ر
عَلَتََل، هَن تّمُي مُندُن َق؟
5 عَلَتََل، َق ٱ نِي .رَِكِس
ٱ نَتَنَف ِع َش قٌنِسِرٍَي َش ٍق .رَ
6 مِِش مُ َ ْنم رَتُدٍ ِع مَ فَبُرِ .كُي
ندٍ َ ْنم ِع تَنتُدٍ عَلِفِيَمَ؟
7 ٱ َ بَر تْوْر هَن ٱ ّسنّب بِرِن َ بَر .ْحن
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كْي ٌي كْي ٱ مَ، وَ
هَن ٱ َ م َسدٍ بِرِن بُندَ ٱ َي ٍي .رَ
8 ُسننُنِي َ بَر ٱ َي .مَْقوْر
ٱ ُ م ٍسٍس تٌٍق ٱ يَشُيٍي َش فبٌي َش ٍق .رَ

9 وٌ وٌ مَِسَف ٱ نَ، وٌ تَن تِنِشنتَرٍٍي،
ِ مَ بَر ٱ وَ شُي َ بَر عَلَتََل .ِل
10 عَلَتََل َ بَر ٱ َ م مَشَندِ .مّ
عَلَتََل َ بَر ٱ َ م دُّب .ُسُش
11 ٱ يَشُيٍي بِرِن يَافِمَ ّن، هَن ٍع ٍع .ِف

7
ِكيتَِس قَنِي نَن نَ عََل رَ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت ْموِل ندٍ عَلَتََل ّب ُكِس بُنيَمِنَك َش ٍق .رَ
2 ٱ مَرِِف عَلَتََل، ِع تَن نَن نَ ٱ َ َكنتَم .رَ
ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي مَ، ٱ َب ٍع ِي رَ،
3 ٍع نََش ٱ قََش عَْل يّّت مِِش قَشَمَ ِك .نَّش
عَ نَ نَشَن ُسُش، نَ مُ َ بَم عَ ِي .رَ
4 ٱ مَرِِف عَلَتََل،
َش ٱ َ بَر ِ ْكبِر مُرَُت، رَ
5 َش ٱ َ بَر ٍق حَاِش رََب مِِش رَ،
مُُش نُن نَشَن ْدْشِش ْبحَّس كُي،
َش ٱ َ بَر ٱ فٍرٍَق َ ُمح تْوّحّف كُي،
6 ٱ يَشُيٍي َش ٱ كٍرِ، ٍع َش ٱ مَْسْت،
ٍع َش ٱ مَبٌرٌن، ٍع ٱ .قََش
7 عَلَتََل، ٱ مَِل، ِع ّ ْبح َش ٍت ٱ يَشُيٍي .مَ
ٱ مّن، دّ سّرِّي نَ ِع تَن نَشَن ِي .رَ
8 ِع َش نْي َش ُل حَمٍَي ُشن،
ٍع َش ُل ِع َش يَامَرِ بُن .مَ
9 عَلَتََل، حَمٍَي .مَِكيِت
عَلَتََل، ٱ َ م نْندِ مَّكنّن ٍع ّب
ٱ َ م تِنِشنِي نُن ٱ َ م سّرِّي بّرّ َ .ر
10 دَنِي َس ٍق ٌكِب رَبٍَي َش ٍق .مَ
ّسنّب ِق مِِش تِنِشنشٍِي مَ
ِع تَن، عََل نَشَن تِنِشن،
نَشَن بِرِن ٌسندٌن مَ ٍق .كٌلٌن
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11 عََل، ٱ َ َكنتَم نَ ِع تَن نَن نَ،
نَشَن مِِش تِنِشنِش .رَِكسِمَ
12 ِكيتَِس قَنِي نَن نَ عََل رَ،
نَشَن َ ْشنْم تِنِشنتَرٍٍي مَ تّمُي .بِرِن
13 َش مِِش حَاشٍِي مُ فبِلٍن ٍع يٍُف قْْش رَ،
عََل عَ َش َسنتِّدفّمَ َ رَلُفَنم ّن،
عَ عَ َش َشِل .مَشِرِ
14 عََل نَ قَشَتٍِس َ يَءِلَنم مِِش حَاشٍِي نَن ِشِل مَ،
عَ عَ َش تَنبٍّي دّ قِندِ ّت .رَ

15 مِِش حَاِش َ لُم ٍق حَاِش نَن تُن نََب .رَ
عَ عَ ْحْش َس عَ ْشن مَ هَن عَ قِندِ عَ .رَ
16 عَ يِِل فٍمَ هَن عَ تِلِن،
عَ َق َ بِر عَ يّّت َش يِِل فٍِش .كُي
17 عَ َش ٍق حَاِش نُن عَ َش فٍرٍفِرِ َ بَر فبِلٍن عَ .مَ
18 ٱ عَلَتََل َ تَنتُم ّن عَ َش تِنِشنِي َش ٍق .رَ
ٱ ُسوِك َ بَم ّن عَلَتََل ِشِل رَ، عََل ِشِل ُشنفٍب .َكنِي

8
ِشِل ُشنفٍب َكنِي نَن لَنِش عََل مَ
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب مَشٍَس لُوِت دَاِش شُي .رَ
2 مُُش مَرِِف !عَلَتََل
ِشِل ُشنفٍب َكنِي نَن لَنِش ِع مَ َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ،
ِع تَن نَشَن مَ نْرّ نَ ٌكوٍر .مَ
3 مٍّي دِ نُن دِيْرٍّي ِع ّسنّب مَتْشْمَ،
ِع ِع يَشُيٍي نُن ِع فٍرٍقٍَي دّ َ َلَنم ب نَ مَتْشْي .رَ

4 ٱ نَ ٌكوٍر مٌَت،
ِع نَشَن يَءِلَنِش ِع بّلّّش رَ، كٍِك عَ نُن تُنبُيٍي،
5 ٱ نَن ٱ يّّت َ مَشْرِنم ّن،
ُمنٍس» لَنِش مَ عَدَ مَ
ِع ٌت ِع َ َمحْشُنم عَ َش ٍق مَ؟
مُنٍس لَنِش مَدِ عَدَ مَ
ِع ٌت ِع ّحنِف سَمَ عَ َش ٍق ْشن مَ؟
6 ِع عَ دَاِش ِك نَّش،
عَ فٍب مُ لُِش عَ َش قِندِ مَلٍّك .رَ
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ِع َ بَر بِنّي نُن َ قِسَمَنتٍي ِق عَ .مَ
7 ِع َ بَر ِ يَامَر ٌس عَ ِي رَ ِع َش دَالِسٍٍي بِرِن ُشن .مَ
ِع َ بَر َ دُِنح قِندِ عَ َسنِي بُن مَ ٍس رَ؛
8 يّّشيٍي، ِنٍفٍي، ن وَُلءِ ُسبٍٍي،
9 ْشِن نَشٍٍي مَ ّحرّ ٌكوٍر مَ،
يّّش نَشٍٍي بِرِن مَ ّحرّ بَا .مَ
10 مُُش مَرِِف !عَلَتََل
ِشِل ُشنفٍب َكنِي نَن لَنِش ِع مَ َ دُِنح بّنّد قُحِ «!قَرِ

9
عَلَتََل كٌلٌنِش عَ َش تِنِشنِي نَن مَ
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ِد» َش «.قَّش
2 عَلَتََل، ٱ ِع َ تَنتُم ٱ ٌسندٌنِي بِرِن نَ،
ٱ ِع َش وَِل قَنِي َ عِشَرَنم مِِش بِرِن .ّب
3 ٱ َ مَ ّسيو ّن ِع َش ٍق رَ،
ِع تَن عَلَتََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي،
ٱ ِع مَتْْش بّيِت .رَ
4 ٱ يَشُيٍي َ فبِلٍنم ّن ٍع .كٍلِدٍ
َش ٍع َ بَر ِت ِع َي ِع،
ٍع َسنيٍِي مُ َ َشنم بِْش،
ٍع نِي مُ َ َشنم دُِنحَ،
5 ِ مَ بَر ِع َش تِنِشنِي كُي،
ِع تَن مَنّف َ بَر ِكيِت ٌس ٱ .ِي
6 ِع َ بَر ِس فبّتٍّي كَلَمُ،
ِع ٍق ٌكِب رَبٍَي رَهَلـَِكمَ،
ِع ٍع ِشِل َ رَلْيم ّن هَن َ دُِنح .ْحن
7 ِع َ بَر ٍع َش تَاٍي ْسنْت،
نَ تَا ْسنتْشٍِي َ لُم ّن نَ ِك هَن،
ٍع َش ٍق ُ نّيم مِشٍِي !رَ
8 عَلَتََل َش مَنّفَي تِِش، دَنِي مُ نَ عَ .مَ
عَ َش ِكبَنِي ْدْشِش ِكيِت َسٍق نَن .مَ
9 عَ َ دُِنح َ مَِكيتِم تِنِشنِي كُي،
عَ ْدْشِش سٍِي ُشن مَ تِنِشنِي .كُي
10 مِشٍِي تْوْر َ َكنتَم نَن نَ عَلَتََل رَ،



َ يَبُر 10:2 330 َ يَبُر 9:11
ٍع رَتَنفَمَ نَ عَ تَن نَن نَ ٍع َش ْكنتْقِلٍِي .كُي
11 عَلَتََل، ِع َ كٌلٌنم لَِش ِع رَ،
ِ مَ بَر ِع ِسنٍف مُ نُ ِع َ قٍنم َبٌٌل .ر
12 عَلَتََل ْدْشِش عَ َش َ فٍي ّسنِيّنِش ُشن،
وٌن َش عَ تَنُت بّيتٍِي .رَ
عَ َ بَر ٍق نَشٍٍي رََب،
وٌن َش نٍٍي مٍَسن ِس بِرِن .ّب

13 عََل رَتُِش وُِل قِلِِش مَ،
عَ قَن نَ ْحشْمَ .ّن
عَ مِشٍِي تْوْر وَ شُي .دَنشُنِش
14 عَلَتََل، ِكنِِكِن ٱ َ .م
ِع َش ٱ .مٌَت
عَ مٌَت ٱ يَشُيٍي نَ ٱ تْوْرٍق ِك .نَّش
ِع تَن نَشَن ٱ َ نَِكسِم سَيَ َ كِر مَ،
15 عَلٌَك ٱ َش ِع تَنُت ِسيٌنِ َحمَ تَِف،
ٱ َش َ ّسيو ِع َش ِكِس .رَ
16 سٍِي نُ فَنتَنِي نَشَن تٍِش ٍع يَشُيٍي ّب،
ٍع َ بَر ٍع يّّت َسنيٍِي ُسُش عَ .رَ
17 عَلَتََل كٌلٌنِش عَ َش تِنِشنِي نَن .مَ
تِنِشنتَرٍٍي ُسشُمَ ٍع يّّت بّلّّش قِْش نَن َسابُي .رَ
18 مَتَندَِل نَشٍٍي نّيمُمَ عََل مَ،
ٍع بِرِن َ َنحْنم َ عَلِفِيَم .ّن
19 عََل قَمَ رَتُدٍ مِِش تْوْر مَ،
عَ مُ نّيمُمَ ٍع مَ .عَبَدَن
20 عَلَتََل، كٍِل، ِع نََش عَ ُل مَ عَدَ َش ْن ِع .رَ
عَ .مَِكيِت
21 عَلَتََل، ِع َش ٍع .مَفَاُش
ٍع َش عَ كٌلٌن مَ عِبُنَدَ فبَنسَن نَن ٍع .رَ

10
ِع نََش ُ نّيم ٍستَرٍ مَ
عََل مَشَندِ

1 عَلَتََل، ِع ِع مَكُيَِش ٱ نَ مُنٍق رَ؟
ِع ِع نْشُنِش مُُش مَ مُُش َش تْورّ كُي مُنٍق رَ؟
2 يّّت عِفبٌي ٍستَرٍٍي مَ، تْوْر
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عَ َش َمحْشُنِي ٌكِب َ ْنم ٍع .رَ
3 عَ عَ يّّت َ عِفبٌم عَ َش وَِل حَاِش َش ٍق .رَ
عَلَتََل َ ْشنْم عَ َش نَاقُِل ْسْت ِك .مَ
4 مِِش حَاِش يّّت عِفبٌي نَّش،
َعَل» ُ م !نَ عَ مُ َ ْنم ٍسٍس َبَدٍ ر ٱ «!نَ
عَ َش َمحْشُنِي بِرِن نَن .َي
5 عَ َش وَِل بِرِن َ ْسونّيَم .ّن
عَ مُ فَاشُمَ عََل َش ِكيِت َي .رَ
عَ َ يٌم عَ يَشُيٍي .مَ
6 عَ َ َمحْشُنم عَ ّ ْبح مَ،
ٍسٍس» ُ م عَ َ نِيَم ٱ َ .بِر
تْورّ مَن مُ ٱ َ «.ُسشُم
7 عَ دّ مِِش دَنكَمَ، عَ وٍُل .قََل
عَ ٍق حَاِش تِنِشنتَرٍ نَن تُن َ .قَلَم
8 عَ مِِش َ مّلّنم تَا قَرِ مَ،
عَ َش مِِش قَنِي .قََش
عَ مُ َ تَفَنم ٍق حَاِش رَبٍَق رَ مِِش قَنِي .رَ
9 عَ ٍستَرٍٍي َ مّلّنم عَْل .يّّت
عَ ٍع ُسُش عَ َش فَنتَنِي .رَ
10 نَ ٍستَرٍٍي َ لُم عَ َش نْي بُن .مَ
11 عَ عَ َ قَلَم عَ ّ ْبح كُي،
َعَل» ُ م ٍسٍس َ .تٌم
عَ َي «.رَِشِش
12 عَلَتََل !كٍِل ِع نََش ُ نّيم ٍستَرٍ .مَ
13 مُنٍق رَ مِِش حَاِش َ يٌم عََل مَ؟
مُنٍق رَ عَ عَ َ قَلَم عَ يّّت ّب،
َعَل» ُ م ٱ َ ؟«َحشَنَكتَم
14 ْكْن عََل، ِع تْورّ نُن نِمِّس َ .تٌم
ِع مِشٍِي تْوْر َ .مَلِم
نَشَن مُ َ ْنم عَ يّّت َكنتَدٍ،
عَ عَ يّّت تَشُمَ ِع تَن نَ .نَ
ِع تَن نَن نَ كِرِدِ َ مَلِم .رَ
15 مِِش حَاِش ّسنّب !َكَن
ٍع َحشَنَكَت ٍع َش ٍق حَاِش َش ٍق !رَ
ٍع رَلْي ِي َ دُِنح !مَ
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16 مَنّف نَن عَلَتََل .رَ
نَ مُ َ َكنَم .عَبَدَن
كٍُي بَتُي مُ َ لُم عَ َش بِْش .مَ
17 عَلَتََل، ِع ِع تُِل تِِش مِِش مَفٌرٌشٍِي .رَ
ِع َ ِمَنِي ل قِمَ ٍع .مَ
ِع ٍع َش مَشَندِ .ُسشُمَ
18 ِع مِِش تْوْر نُن كِرِدِ َكنتَمَ،
عَلٌَك مَدِ عَدَ نَشَن قِندِِش بّنّد رَ،
عَ نََش ٍع .مَفَاُش

11
تِنِشنِي رَقَن عََل مَ
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
ٱ َ بَر عَلَتََل قِندِ ٱ يِِف .رَ
وٌ عَ َ قَلَم ٱ ّب دِ،
ِع» ِع ِف عَْل ْشِن نَشَن َ تُفَنم ِسفٍَق رَ َ فٍي مَ،
2 ِ مَ بَر مِِش حَاشٍِي َ بَر ٍع َش َشلٍِي تٌنٌف،
ٍع َش مِِش ّ ْبح قَنيٍِي «.قََش
3 َش سّرِّي مُ نَ مِشٍِي تَِف ْسنْن،
تِنِشنتْي َق مُنٍس رَبَمَ؟
4 عَلَتََل نَ عَ َش ْ ْمبَنِش هْر ّسنِيّنِش .كُي
عَ َش ِكبَنِي نَ يَننَ .عَرِ
عَ مَدٍِي عَدَ َ مَتٌم عَ قَنِي رَ،
عَ َش عَ كٌلٌن نَشَن نَ ٍع ٌسندٌنِي .كُي
5 عَلَتََل تِنِشنتْي نُن تِنِشنتَرٍ َ .مَتٌم
فبَلٌي رَقَن نَشٍٍي مَ، عَ نٍٍي .رَحَاُش
6 عَ تِنِشنتَرٍ َ لُم تْورّ ْموِل بِرِن .كُي
نَ َ لُم ّن عَْل ّت وٌلٍنِش نُن قٌٍي .حَاِش
7 عَلَتََل .تِنِشن
تِنِشنِي رَقَن عَ .مَ
تِنِشنتْي قَمَ عَ يَتَِف .تٌدٍ

12
َ حَاُشح َ بَر فٌب ّي
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب َ كْر لُوِت ٌسلٌمَسَشَن شُي .رَ
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2 عَلَتََل، مُُش !رَِكِس
َ لَنلَنتٍي ُ م نَ ْسنْن،
نْندِ قَلٍّي َ بَر ْحن مَدٍِي عَدَ .تَِف
3 َكنَكن عَ بٌوٍر تْوّحّفمَ،
عَ عَ يَنقَمَ يّن ْو ّ ْحشُنم .رَ
قِلَنَكقُي نَن ٍع .رَ
4 عَلَتََل َش ٍع دّ َلَن .ب ٍع دّ .عِفٌب
5 ٍع نَّش، ُمُش» ّسنّب فٌب، مُُش قََت يّندٍ .ْو
ندٍ َ ْنم مُُش «رَ؟
6 عَلَتََل عَ مٍَسنمَ،
ٱ» َ كٍلِم مِِش تْوْر نُن ٍستَرٍ َش ٍق رَ .َي
ٱ ٍع رَتَنفَمَ مِشٍِي مَ نَشٍٍي ٍع َ «.َحشَنَكتَم
7 عَلَتََل َش مٍَسنِي .ّسنِيّن
عَ َ لُم عَْل فبٍِت
مِِش نَشَن َ نَشُنُم َ َسني ٌسلٌقٍرٍ
عَلٌَك عَ فِب َش .َب
8 عَلَتََل، ِع مِِش تْوْر َكنتَمَ،
ِع مُُش رَتَنفَمَ ِي مِِش ْموِل مَ تّمُي .بِرِن
9 نَ مِِش حَاشٍِي ٍع ّ مَ َمحّر يِرٍ بِرِن،
َ حَاُشح َ بَر فٌب ّي مَدٍِي عَدَ َي .مَ

13
هَن مُن تّمُي؟
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عَلَتََل، ِع نّيمُمَ ٱ َ م هَن مُن تّمُي؟
ِع ِع َ نْشُنم ٱ َ م هَن مُن تّمُي؟
3 ٱ ّ ْبح مَ تْوْر هَن مُن تّمُي؟
ٱ ٌسندٌنِي َ َحشَنَكتَم هَن مُن تّمُي؟
ٱ َ لُم ٱ يَشُيٍي بُن مَ هَن مُن تّمُي؟
4 ٱ مَرِِف عَلَتََل، عَ مٌَت، ِع َش ٱ .يَاِب
ِت ٱ قَنَف رَ، َش نَ مُ ٱ َ قَشَم ّن،
5 ٱ يَشُيٍي َق عَ قََل، ٱ» َ بَر ْن عَ «.رَ
ٱ يَشُيٍي َ حّلِّشنم ّن ٱ َ م ّ بِر َ .ر
6 ْكْن ٱ تَن َ بَر َل ِع َش هِنّن رَ،
ٱ ّ ْبح َ بَر حّلِّشن ِع َش ِكِس َش ٍق .رَ



َ يَبُر 15:4 334 َ يَبُر 14:1
ٱ بّيِت َ بَم عَلَتََل ّب عَ َش هِنّن نَن .مَ

14
َ حَاُشح
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
َشِشلِتَرٍ عَ َ قَلَم عَ ّ ْبح كُي، َعَل» ُ م «.نَ
عَ ّ ْبح َ بَر َكَن، عَ َ حَاُشح نَن تُن َ .نَبَم
ٍق قَنِي رَبٍَي مُ نَ .ْسنْن
2 عَلَتََل عَ َي رَفٌرٌٍق مَدٍِي عَدَ مَ كٍِل يَننَ، عَرِ
عَ َش عَ ٌت َش لْننَِل ندٍ نَ نَ نَشَن عََل َ .قٍنم
3 ْكْن بِرِن َ بَر َ كِر ّبحِن، ٍع .حَاُش
هَِل ٍق قَنِي َ رَبَم كٍرٍن مُ نَ .ْسنْن
4 َمحْشُنِي قَنِي مُ نَ ٍق ٌكِب رَبٍَي ّب؟
ٍع نَ ٱ َ م َحمَ َش فٍينِ نَن تُن .دٌنٍق
ٍع مُ عَلَتََل َ ِشلِم قٍٍق .مَ
5 ْكْن ٍع قَمَ سّرّندٍ عََل َي رَ،
نَشَن نَ تِنِشنتْيٍي َي .مَ
6 وٌ َ بَر وَ ٍستَرٍٍي وَْشنٍق َكنٍَق،
ْكْن ٍع َكنَت مَرِِف عَلَتََل نَ .نَ
7 ندٍ قَمَ ِكِس رَ َيَِل عِسِر ّب كٍلٍِق ِسيٌن؟
عَلَتََل نَن قَمَ عَ َش َحمَ مِنِدٍ رَ َ ٌكنيِي .كُي
يَشَُب بْنسْي َ مَ ّسيو ّن، َيَِل عِسِر َ حّلِّشنم !ّن

15
َسِل مِِش
عََل َش سّرِّي

1 َ دَوُد َش بّيِت
عَلَتََل، ندٍ َ ْنم لُدٍ ِع َش َسلِدٍ كُي؟
ندٍ َ ْنم َسبَتِدٍ ِع َش َ فٍي ّسنِيّنِش قَرِ؟
2 مِِش نَشَن مَ ّحرّ تِنِشنِي َ كِر ْشن مَ،
نَشَن ٍق قَنِي رَبَمَ،
نَشَن نْندِ َ قَلَم عَ ّ ْبح قِيّش .رَ
3 عَ مُ مِِش مَقَلَمَ،
عَ مُ ٍق حَاِش َ رَبَم عَ بٌوٍر رَ،
عَ مَن مُ عَ .رَيَافِمَ
4 عَ عَ َ مَكُيَم مِِش رَ نَشَن مُ رَقَن عََل مَ،
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ْكْن عَ مِِش َ ِنيَم ب نَشَن فَاشُمَ عََل َي .رَ
هَِل عَ مَ، تْوْر عَ مُ عَ َش مَرَكَِل َ .مَ مَسَر
5 عَ مُ مِِش َ دٌِنم ْكبِرِ رَ عَلٌَك عَ َش فٍينِ .ْسْت
عَ مُ ْكبِرِ ُسشُمَ رَ عَ َش وٍُل َس مِِش ُشن .مَ
ِي مِِش ْموِل مُ َ دِنٌكنم .عَبَدَن

16
عََل َشنُنتٍنِي
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش ُسوِك
عََل، ِع َش ٱ !َكنَت
ٱ َ م َكنتَرِ نَ ِع ِي .رَ
2 عَلَتََل، ٱ مَرِِف نَن ِع .رَ
ٱ َ م ٍق قَنِي بِرِن نَ ِع تَن نَن .ِي
3 ِي بِْش ّسنِيّنتْيٍي رَقَن ٱ َ .م
مِِش ُشنفٍب نَن ٍع .رَ
4 كٍُي بَتُيٍي َش تْورّ َ فبٌم .ّن
ْكْن ٱ تَن مُ سّرّّش وُِل دَاِش َ بَم ُكٍيٍي .ّب

ٱ دّ مُ ٍع ِشِل َ .قَلَم
5 ٍسٍس مُ نَ ٱ ِي رَ، ٌق .عَلَتََل
ٱ وَْشنٍق بِرِن، عََل نَن عَ .رَ
ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ بِرِن نَ عََل ِي .رَ
6 عََل نَشَن ٌسِش ٱ ِي رَ نَ قَن ٱ ّب،
ٱ َ بَر حّلِّشن عَ .رَ
7 ٱ َ بَر عَلَتََل تَنُت، عَ ِس مَرَ قِمَ ٱ َ .م
هَِل كْي رَ، ٱ َشِشِل َ ْستْم .ّن
8 لْْش ٌي لْْش ٱ َشِشِل تِِش عَلَتََل .رَ
َش عَ نَ ٱ ّسيِت مَ، ٱ ُ م َ .مَ بِر
9 ٱ ّ ْبح َ حّلِّشنم ّن،
ٱ َشِشِل َ مَ ّسيو ّن،
ٱ قٍَت قَن َ مَلَبُم ّن ْبحَّس كُي،
10 ِ مَ بَر ِع مُ ٱ نِي َ َّبحِنم ر َ .عَلِفِيَم
ِع مُ ِع َشنُنتٍنِي َ لُم فَبُرِ .كُي
11 ِع ِسمََي َ كِر َ مٍَسنم ٱ .ّب

حّلِّشنِي فبٍفٍب نَ ِع ٍ .يِر
ٍق قَنِي مُ َ ْحنم ِع ٍ يِر قَنِي مَ .عَبَدَن
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17

َ م ِكيِت بٌلٌن
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش عََل مَشَندِ
عَلَتََل، ٱ َ م مَشَندِ مّ رَ تِنِشنِي َش ٍق .رَ
ِع تُِل مَِت ٱ َ و شُي .رَ
ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ شُي رَ وٍُل مُ نَ نَشَن .كُي
2 ِع َش ٱ َ م ِكيِت بٌلٌن،
ِ مَ بَر نَشَن تِنِشن، ِع نَ .كٌلٌن
3 ِع نَ ٱ ّ ْبح مٌَت كْي رَ،
ِع نَ ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ مٌَت يَنِي رَ،
ِع مُ تَنتَنِي ٌي َ تٌم ٱ .نَ
ٱ ُ م َ تِنم يّن ْو حَاِش َش مِِن ٱ دّ .ِع
4 مِِش فبّتٍّي ٍق حَاِش رَبَمَ،
ْكْن ٱ تَن َ بَر ِع َش يَامَرِ .ُسُش
ٱ ُ م َ مَ بِر ُسوتٍٍي َش كِرٍَي قْْش .رَ
5 ٱ َ مَ بِر ِع تَن نَن قْْش رَ،
ٱ ُ م نَ َ كِر َ .ّبحِنم
6 عََل، ٱ ِع َ ِشلِم ّن، ِ مَ بَر ِع يَاِب قِمَ مِِش .مَ
يَندِ، ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ .رَ
7 ِع َش هِنّن مُُش رَ،
ِع تَن نَشَن مِشٍِي رَِكسِمَ ٍع يَشُيٍي مَ،
نَشٍٍي يِفَِي َ قٍنم ِع .رَ
8 مّينِ ٱ َ م عَْل ِع َي .قِرِنِيٍي
ٱ نْشُن عَْل تّْشيْرّ
نَشَن عَ َ نْشُنم عَ نَف فَبُتٍنيٍِي بُن .مَ

9 نَ نَ عَ تٌمَ، مِِش حَاِش نَشٍٍي ٱ ِلِنِش، نَب
ٍع مُ َ ْنم ٱ .نَ
10 يّّت عِفبٌي نَن ٍع رَ، ٍع دّ .عِفٌب
11 ٍع َ بَر َق ٱ قْْش رَ يَْكِس،
ٍع ٱ ِلِن، نَب ٍع عَلٌَك ٍع َش ٱ .قََش
12 ٍع لُِش عَْل يّّت نَشَن ُسٍب قٍنمَ،
عَْل يّّت كَامّشٍِي نَشٍٍي فبَتَِش ُسٍب .قَشَدٍ
13 عَلَتََل، !كٍِل ٱ يَشُيٍي فٍرٍ، ِع َش ْن ٍع .رَ
ٱ نَتَنَف مِِش حَاشٍِي مَ ِع َش َسنتِّدفّمَ .رَ
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14 ٱ نَتَنَف نَ َ دُِنح مِِش ْمولٍِي مَ،
نَشٍٍي ٍع مَسُندِ َ ْستْم ِي دُِنحّءِفِرِ فبَنسَن .كُي
ٍع رَلَُف نَ مَسُندِ رَ، ِع نَشَن نَفَتَِش ٍع .ّب
ٍع َش دٍِي قَن َش َس وَ نَ رَ،
عَ ْدنشْي َش ُل ٍع َش مَمَدٍِي !ّب

15 ْكْن ٱ تَن قَمَ ّن ِع يَتَِف تٌدٍ تِنِشنِي َسابُي .رَ
ٱ نَ ُشُن، ٱ َ سَمَ و ّن ِع يَتَِف .رَ

18
عََل ّسنّب مَفَاُشِش
عََل مَتْشْي

1 عَلَتََل َش ٌكنِي َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ ِي بّيِت نَن َب عَلَتََل ّب عَ ٌت عَ رَتَنَف ْسُل نُن عَ يَشُي بِرِن .مَ
2 عَلَتََل، ٱ ّسنّب نُن ٱ َشنُنتٍنِي نَن ِع .رَ
3 ٱ َ نَِكسِم عَلَتََل َ لُم عَْل قَنٍي، عَ قِندِ ٱ ّب تّّت .رَ
ٱ مَرِِف عََل َ لُم عَْل فّّم ُشنفٍب، ٱ َ يِفِيَم .دّننَّش
َ ّسنبّم نَن عَ رَ نَشَن ٱ نَِكسِمَ،
نَشَن ٱ َ .مََكنتَم
4 ٱ َش عَ قََل ٱ شُي عِتٍِش رَ؛
عََل !تَنُت عََل َ بَر ٱ نَِكِس ٱ يَشُيٍي .مَ
5 سَيَ نُ َ بَر ٱ ِلِن، نَب
قَّش نُ َ بَر فبَُك ٱ ُشن .مَ
6 َ لَاشِر نُ َ بَر ّ مَكْر ٱ نَ،
فَبُرِ نُ َ بَر عَ دّ رَِب ٱ َي .رَ
7 ٱ عَلَتََل مَ مَشَندِ ٱ َ م تْورّ كُي،
ٱ نَن ٱ مَرِِف عََل َ ِشلِم ٱ شُي عِتٍِش .رَ
عَ ٱ شُي مّمَ عَ َش ْ ْمبَنِش هْر كُي،
عَ عَ تُِل َ مَتِم ٱ َ و شُي .رَ
8 بِْش نََش سّرّن،
َ فٍي نََش مََش رَ عََل َش ْشّن َش ٍق .رَ
9 عَ َش ْشّن نََش ُل عَْل تُورِ نَشَن ٍتمَ،
عَْل ّت نَشَن َ مِنِم عَ دّ ِع،
عَْل ّت وٌٍل .دّّشِش
10 عََل نََش كٍُي عِبْو قِرِن نَ، عَ فٌرٌ،
عَ َسنيٍِي تِِش نُشُي عِْقوْرِش .قَرِ
11 عَ ِت مَلٍّك ُشن مَ،
عَ ّحرّ ٌكوٍر مَ قٌٍي .قَرِ
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12 عَ عَ نْشُن ِم دِ كُي،
تُّن نُن نُشُي عِْقوْرشٍِي .تَِف
13 ٍسيَمَْكنِي نََش مِِن عَ َي رَ نُشُيٍي .كُي
َلَبَلَنِي ب نُن ّت نََش ٌ .فٌر
14 عَلَتََل شُي نََش ُل عَْل فَلَنِي كٍلٍِق ٌكوٍر،
عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي نََش عَ شُي مِِن، رَ
َلَبَلَنِي ب نُن ّت قَن نََش ٌ .فٌر
15 عَ نََش عَ َش تَنبٍّي وٌِل،
عَ عَ يَشُيٍي رَيٍنٍسن ٍسيَمَْكنِي َي .رَ
16 بَا نُن بِْش نََش رَِب عَلَتََل َش ْشّن َي .رَ
17 عَلَتََل نََش ٱ ُسُش كٍلٍِق ٌكوٍر مَ،
عَ ٱ َب ٍي .ْشورَ
18 عَ نََش ٱ نَتَنَف ٱ يَشُي ّسنبّمٍَي مَ،
ٱ ْشنمِِش نَشٍٍي ّسنّب فٌب ٱ .ّب

19 ٍع نََش ٱ فٍرٍ ٱ َ م تْورّ كُي،
ْكْن عَلَتََل نََش ٱ .نَتَنَف
20 عَ نََش ٱ نَمِِن فبَلٌي كُي عَ َش َ َشنُنتٍي َسابُي .رَ
21 عَلَتََل َ بَر ٱ َ م تِنِشنِي سَرٍ رَفبِلٍن ٱ مَ،
عَ َ بَر ٱ مَِل ٱ َ م ّكوَِل ّسنِيّنِش َش ٍق .رَ
22 ٱ َ بَر ُل عَلَتََل َش َ كِر ْشن،
ٱ ُ م ٱ مَرِِف عََل ّبحِن ٌكبَِح .رَ
23 ٱ َ بَر عَ َش سّرِّي بِرِن ُسُش،
ٱ ُ م تٌندِِش عَ َش يَامَرٍِي َبَتُدٍ .ر
24 ٱ َ بَر تِنِشن عَ َي رَ،
ٱ ُ م تِن بِرَدٍ يُنُِب قْْش .رَ
25 عَلَتََل َ بَر ٱ َ م تِنِشنِي سَرٍ رَفبِلٍن ٱ مَ،
عَ َ بَر ٱ مَِل ٱ َ م ّكوَِل ّسنِيّنِش َش ٍق .رَ
26 ِع دُفُتّّفَح َ مٍَسنم دُفُتّّفَح َكنِي .ّب

ِع تِنِشنِي َ مٍَسنم تِنِشنتْي .ّب
27 ِع ّسنِيّنِي َ مٍَسنم ّسنِيّنتْي ّب،
ْكْن ِع ْكوَت ندٍ َ رَبَم مِِش حَاِش .رَ
28 ِع يّّت مَفٌرٌي رَِكسِمَ ّن،
ْكْن ِع يّّت عِفبٌي تَن ٌ مَ مَفٌر .ّن
29 عَلَتََل، ِع تَن نَن نَءِيَلَنِي َ ر ٱ .ّب
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ٱ مَرِِف عََل، ٱ َب ِم دِ .كُي
30 َش وٌن بِرِن نَ عَ رَ،
ٱ ُ م فَاشُمَ فَِل ُشنفٍب .فٍرٍدٍ
ٱ َ ْنم فٍرٍ شْرْشْي رَ عََل َش مَِل َسابُي .رَ
31 عََل َش َ كِر .قَن
عَلَتََل َش مٍَسنِي .تِنِشن
عَ مِشٍِي َ َكنتَم نَشٍٍي يِفَِي َ قٍنم عَ .رَ
32 عََل فبّّت مُ نَ، ٌق .عَلَتََل
َ ّسنبّم مُ نَ، ٌق وٌن مَرِِف .عََل
33 عََل نَن ّسنّب قِمَ ٱ مَ،
عَ ٱ ّ َنحّر ّسنِيّنِي .كُي
34 عَ ٱ َ مَلِم ٱ َش ُل عَْل ٍشِل،
نَشَن قََت ّحرّدٍ ٍ يِر .شْرْشْي
35 عَ َ بَر ٱ نَقََل فٍرٍ كُي،
عَ ٱ َ مَلِم َشِل قَنِي .رَوَلِدٍ
36 ِع َ بَر ٱ ُشن نَكٍِل،
ِع َ بَر ٱ تٌنٌف ِع ْشنيّ ِع،
ِع َ بَر ِع ّحنِف َس ٱ ْشن .مَ
نَ نَن عَ نِيَِش ٱ دَرِّي ْستِْش،
37 ٱ ّسنّب ْستِْش، عَلٌَك ٱ نََش َ .بِر
38 ٱ َ مَ بِر ٱ يَشُيٍي قْْش رَ هَن ٱ ٍع .ُسُش
ٱ ُ م َ فبِلٍنم ٍع قْْش رَ ٌق ٱ ْن ٍع .رَ
39 ٱ نٍٍي َ َبِر مَ ر ّن هَن ٍع مُ ْن كٍلِدٍ ْسنْن،
ٍع َق ُل ٱ َسنِي .بُن
40 ِع ّسنّب سٌمَ ٱ ِي رَ ٱ َ م فٍرٍ .كُي
ِع ٱ يَشُيٍي ٌ مَ رَفٌر ٱ بُن مَ،
41 ِع عَ َ نِي ٱ َش ْن ٍع .رَ
ٱ ْشنمِشٍِي مُ َ يّنم ْو .ْسنْن
42 ٍع مِشٍِي َ ِشلِم ٍع َش َق ٍع مَِل،
ْكْن مِِش ٌي مُ ٍع .رَِكسِمَ
ٍع عَلَتََل ِشلِمَ، ْكْن عَ قَن مُ ٍع َ .يَاِبم
43 ٱ ٍع َ لُشُتَم ّن ٍع َق ُل عَْل ُشٍب،
قٌٍي نَشَن َ .َشنِنم
ٱ ٍع َ بٌرٌنم عَْل .بّنّد
44 ِع َ بَر ٱ نَتَنَف َحمَ مُرُتَِش مَ،
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ِع َق ٱ قِندِ سٍِي ُشنِي .رَ
ٱ ُ م نَشَن كٌلٌن نَ َ بَر ُل ٱ بُن .مَ
45 ٍع ٱ شُي َبَتُمَ، ر
ْشحٍّي يّن ْو ّ ْحشُنم َ قَلَم ٱ .ّب

46 ٍع مُ سَمَ ُسو ٱ َي .رَ
ٍع َ مِنِم ٍع َش تّّت مََكنتَِش كُي فَاشُي .رَ
47 عَلَتََل ّسنّب مُ َ ْحنم .عَبَدَن
تَنتُي نَ ٱ َ م َ َكنتَم .ّب

تَنتُي نَ ٱ مَرِِف عََل مَرَِكسِمَ .ّب
48 عََل نَن ٱ َ .فبٍْحشْم
عََل نَن سٍِي َ َبِر مَ ر ٱ َ م نْي بُن .مَ
49 عََل نَن ٱ نَتَنفَمَ ٱ يَشُيٍي .مَ
ِع تَن نَن ٱ َ عِتٍم ٱ يَشُيٍي ُشن .مَ
ِع تَن نَن ٱ نَتَنفَمَ ُسوتٍٍي .مَ
50 عَلَتََل، ٱ ِع َ تَنتُم سٍِي تَِف نَ بِرِن نَن مَ،
ٱ بّيِت َ بَم ّن ِع .ّب
51 عَ ُشننَكٍِل نُن هِنّن قِمَ ّن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مَ،
نَشَن قِندِ مَنّف َ دَوُد نُن عَ َش دٍِي رَ .عَبَدَن

19
عََل َش نْرّ نُن سّرِّي
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 ٌكوٍر عََل َش نْرّ َ .مٍَسنم
ٌكوٍر وَلَّش عََل َش وَِل َ .مٍَسنم
3 يَنِي لْننِ َ مٍَسنم لْْش ٌي .لْْش
ِم دِ َشِشِل َ مٍَسنم كْي ٌي .كْي
4 شُي يَِت يَِت مُ عَ رَ،
يّنِي ْو قَن مُ عَ .رَ
تُِل ُ م َ ْنم ٍع شُي .مّدٍ
5 ٍع قِْش َ تٌم َ دُِنح بِرِن .مَ
ٍع قِْش ٍ يِر مَكٍُي بِرِن لِمَ،
هَن ٌسٍف َس سَمَ َ َكنكِر نَشَن .كُي
6 ٌسٍف َ مِنِم ّن عَْل شّّم نَشَن بَِش فِّن ْدْشدٍ،
عَ َق مِِن عَ َش ٌكنكٌي كُي،
عَْل مِِش ُشنفٍب نَشَن مَ ّحرّ عَ يّّت َش َ كِر .ْشن
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7 عَ ّحرّ َ قْلْم ٌسفٍتٍدٍ، عَ َس ْحن .ٌسفٍفٌرٌدٍ
ٍسٍس مُ َ ْنم عَ وُيٍنِي .بَدٍ
8 عَلَتََل َش سّرِّي، سّرِّي قَنِي نَ عَ .رَ
عَ ّسنّب قِمَ مِِش .مَ
عَلَتََل َش نْندِ، نْندِ يَِت نَ عَ .رَ
عَ لْننِتَرٍ مَ قِندِ لْننَِل َ .ر
9 عَلَتََل َش نْي، نْي تِنِشنِش نَ عَ .رَ
عَ مِِش ّ ْبح َ رَحّلِّشنم .ّن
عَلَتََل َش مٍَسنِي، مٍَسنِي تِنٍسِش نَ عَ .رَ
عَ مِِش َشِشِل َي َ َِبم ر .ّن
10 عَلَتََل َش يَرَفَاشُي، ٍق ّسنِيّنِش نَ عَ .رَ
عَ مُ َ ْحنم .عَبَدَن
عَلَتََل َش يَامَرِ، يَامَرِ قَنِي نَ عَ .رَ
عَ بِرِن .تِنِشن
11 عََل َش يَامَرِ، عَ قَن َ ّشيم ّب،
عَ قَن دَنِف َ ّشيم قَنِي بِرِن .نَ
عََل َش يَامَرِ، عَ ْحشُن كُِم ّب،
عَ ْحشُن دَنِف كُِم قَنِي بِرِن .نَ

12 ِع َش ٌكنِي َشِشِل َ ْستْم ّن ِع َش سّرِّي .كُي
عَ فٍينِ فبٍفٍب َ تٌم ّن .نَا
13 ندٍ َ ْنم عَ يّّت َكن يٍُف حَاشٍِي بِرِن كٌلٌندٍ؟
ِع َش ٱ َ م يُنُِب نْشُنِش َشقَرِ ٱ ُ م نَشَن .كٌلٌن
14 ِع َش ٱ َ م يُنُِب مَّكنّنِش َ مَكُي ٱ .نَ
عَ نََش ٱ ُسُش ّسنّب .رَ
نَ تّمُي ٱ َ قَم قِندِدٍ مِِش تِنِشنِش رَ،
نَشَن مُ يُنُِب حَاِش َ .رَبَم
15 يّنِي ْو نَشَن َ كٍلِم ٱ دّ ِع،
عَ نُن يّنِي ْو نَشَن َ كٍلِم ٱ ّ ْبح مَ،
عََل َش نَ تٌنٌف ٱ ّب حّلِّشنِي .رَ
عَلَتََل، ٱ َ َكنتَم نَن ِع رَ، ِع َ بَر ٱ َ .ُشنسَر

20
عََل َش مَنّف مَِل
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عَلَتََل َش ِع يَاِب ِع َش تْورّ .كُي
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يَشَُب مَرِِف عََل َش ِع .رَتَنَف
3 عََل َش ِع مَِل كٍلٍِق عَ َش يِرٍ ّسنِيّنِش،
عَ َش ِع مَِل كٍلٍِق ِسيٌن َ فٍي .قَرِ
4 عََل َش ِع َش سّرّّش بِرِن ُسُش،
عَ َش حّلِّشن ِع َش سّرّّش فَن دَاشٍِي .رَ

ّحنِف .رٍَت
5 عََل َش ِع وَْشنٍق ِق ِع مَ،
عَ َش ِع َش وَِل َ ْسونّي ِع .ّب
6 وٌن وٌن شُي َ عِتٍم حّلِّشنِي .كُي
وٌن وٌن مَ تْنشُمَ َ عِتٍم وٌن مَرِِف عََل ِشِل .رَ
عَلَتََل َش ِع َش مَشَندِ بِرِن .نَسُُش
7 ٱ عَ كٌلٌن عَ عَلَتََل عَ َش مِِش ُسفَندِِش رَِكسِمَ .ّن
عَ عَ َ يَاِبم ّن عَ ّسنّب رَ كٍلٍِق رَ عَ َش يِرٍ .ّسنِيّنِش
8 ندٍ َ لَم عَ َش ْسورِ رَفٍِس رَ،
ندٍ َ لَم عَ َش ٌسيٍي رَ،
ْكْن وٌن تَن لَِش وٌن مَرِِف عَلَتََل ِشِل نَن .نَ
9 ٌسيٍي تَن َ مَ بِر ّن،
ْكْن وٌن تَن تِِش .تُن
10 عَلَتََل َش مَنّف رَِكِس،
عَ َش وٌن مَ مَشَندِ .ُسُش

21
مَنّف بَرََكتْي
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عَلَتََل، مَنّف َ بَر َ ّسيو ِع ّسنّب .رَ
عَ َش حّلِّشنِي فٌب ِ مَ بَر ِع َ بَر عَ .رَِكِس
3 ِع َ بَر عَ وَْشنٍق رََب،
ِع َ بَر عَ َش دُّب .ُسُش

ّحنِف .رٍَت
4 ِع قَمَ بَرَكّ َ ر عَ ّب،
ِع تْنشُمَ مَنّف دَاِش ْدشْمَ عَ ُشن مَ،
عَ يَءِلَنِش َ ّشيم .رَ
5 عَ َ بَر ِع مَشَندِ عَ َش ِسمََي َش ٍق .رَ
ِع َ بَر نَ مَشَندِ ُسُش،
عَ َش ِسمََي ْشن نََش َ كُي .هَن
6 ِع ٌت عَ رَِكِس، عَ َش بِنّي نََش .فٌب
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ِع نََش ُشننَكٍِل نُن بِنّي ِق عَ .مَ
7 ِع نََش عَ قِندِ بَرََكتْي ُشنفٍب .رَ
ِع نََش عَ َ رَ ّسيو ِع َي .ِع
8 مَنّف َ لَم عَلَتََل نَن .نَ
عَ مُ َ مَ بِر عََل ِشِل ُشنفٍب َش هِنّن َسابُي .رَ
9 ِع قَمَ ِع يَشُي بِرِن .ُسشُدٍ
ِع قَمَ نْدٍ ِع ْشنمِشٍِي .رَ
10 ِع نَ َق، ِع ٍع َ ْحنم ّن،
عَْل ّت بٍلٍبٍٍل وُرِ َ فَنم ِك .نَّش
عَلَتََل َ ْشنْم ٍع مَ هَن ّت ٍع .فَن
11 ِع بْنْسيٍي َ بَم ّن َ دُِنح مَ، ِع مَدٍِي عَدَ .رَْحن
12 ٍع َ بَر وَ ٍق حَاِش رَبٍَق ِع .رَ
ٍع َ بَر َكَت هَن،
ْكْن نَ مُ قِندِِش َ ْسونّي ٌي رَ ٍع ّب،
13 ِ مَ بَر ِع تَن نَن قَمَ ٍع رَفِدٍ ِع َش َشِل .رَ
14 عَلَتََل، ِع َش ِع ّسنّب مٍَسن ٍع .ّب

مُُش مَ وَ بّيِت بٍَق ِع َي شْرِ،
مُُش َش ِع مَتْْش ِع ّسنّب َش ٍق .رَ

22
عََل، ِع نََش ِع َ مَكُي نَ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ُسبَّش» «.ٍشِل
2 عََل، ٱ مَرِِف عََل، ِع ٱ نَبٌلٌِش مُنٍق رَ؟
ِع ِكِس َ مَكُي ٱ نَ، ِع مُ ٱ َ و شُي مّ؟ رَ
3 ٱ مَرِِف عََل، كْي نُن يَنِي، ٱ ِع ِشلِمَ،
ْكْن ِع مُ ٱ َ م ِشِل َ .رَتِنم
4 ْكْن ِع تَن ّسنِيّنتْي،
ِع َش ِكبَنِي َبِلِنِش ر َيَِل عِسِر َش تَنتُي .رَ
5 مُُش بٍنبٍَي َ بَر َ دَنشَنِي ِع .مَ
ِع َ بَر ٍع رَِكِس ٍع َش َ دَنشَنِي َسابُي .رَ
6 ٍع ٌت ِع ِشِل، ِع نََش ٍع .شْرَّي
ٍع َ بَر َ دَنشَنِي ِع .مَ
ِع مُ ٍع ُل يَاِف .كُي
7 ْكْن ٱ تَن َ بَر قِندِ مِِش شُرِ رَ عَْل دٌندٌِل،
عَْل مِِش مُ نَ ٱ تَن .نَ
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َ مَدٍِي عَد ٱ نَيَافِمَ، مِشٍِي ٱ َ .مَيٍلٍم
8 مِِش نَشَن بِرِن ٱ تٌمَ،
ٍع َ يٌم ٱ َ .م
ٍع دّ ثّتّسِمَ ٱ مَ،
ٍع ٍع بّلّّشسٌٍل َ ِتم ٱ َ م عَ حَاِش .رَ
9 ٍع نَّش، ِع» َي ِت عَلَتََل .رَ
عَ ِع رَِكسِمَ، عَ ِع رَتَنفَمَ،
ِ مَ بَر ِع رَقَن عَ «!مَ
10 ٍعٍ عََل، ِع َ بَر ٱ نَمِِن ٱ نَف تّيّف،
ِع َ بَر ٱ َس عَ َكنٍك .مَ
11 ٱ َشِشِل تِِش ِع رَ َكِق ٱ ِ بَر .تّمُي
ِع قِندِِش ٱ مَرِِف عََل رَ َكِق ٱ بَِش قٌٍي .تٌدٍ
12 ِع نََش ِع َ مَكُي ٱ نَ،
ِ مَ بَر ْكنتْقِِل َ بَر وَُي ٱ .ُشن
مَلَِل ٌي مُ نَ ٱ ّق .مَ
13 ّسنبّمٍَي َ بَر ٱ ِلِن نَب عَْل بَسَن .تُورٍَي
14 ٍع دّ رَبِِش عَْل يّّت .َشاّحٍي
15 ٱ نِي نَ بٍَق ٱ قٍَت، ٱ شْرٍِي نَ بٍَق ٍع .رَْدْشدٍٍي
ٱ ّ ْبح ُ م سَمَ، َ ِمَنِي ل َ بَر َب ٱ .ِي
16 ٱ ّسنّب دٌلٌِش عَْل .بٌورَ
ٱ نّنِي َ بَر َكنَكن ٱ ْكن .نَ
ِع نَ ٱ مَقِندٍِق بّنّد َ .ر
17 مِِش حَاِش فَِل َ بَر ٱ ِلِن نَب عَْل .بَرٍٍي
ٍع َ بَر ٱ بّلّّش نُن ٱ َسنِي .تُنَب
18 ٱ شْرِ بِرِن َسِش ّكّن .مَ
ٍع َي بَنبَنِش ٱ .نَ
19 ٍع ٱ َ م دُفٍِي َ عِتَشُنم ٍع ٍ بٌر مَ،
ٍع ٱ َ م دُِف قَنِي َ مَتٌم عَ َ لَنم عَ َش ُل نَشَن .ّب

20 عَلَتََل، ِع نََش ِع َ مَكُي ٱ !نَ
ٱ َ م َ ّسنبّم نَن ِع .رَ
ِع َش ِع ُشلُن ٱ .مَلِدٍ
21 ِع َش ٱ نِي رَِكِس َسنتِّدفّمَ .مَ
ِع َش ٱ نَتَنَف نَ بَرٍٍي .مَ
22 ِع َش ٱ نَِكِس نَ يّتٍّي .مَ
ِع َش ٱ نَِكِس نَ تُورٍَي قٍرٍِي .مَ
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23 ٱ ِع ِشِل َ مٍَسنم ّن ٱ َ م مِشٍِي ّب،
ٱ ِع مَتْشْمَ ّن َحمَ .تَِف
24 وٌ تَن نَشَن فَاشُمَ عَلَتََل َي رَ،
وٌ َش عَ .تَنُت
وٌ تَن نَشَن كٍلِِش وٌ بٍنَب يَشَُب بْنسْي،
وٌ َش عَ .مَتْْش
وٌ تَن نَشَن َ كٍلِم َيَِل عِسِر بْنسْي،
وٌ َش فَاُش عَ َي .رَ
25 عََل مُ َ يٌم مِِسِكيّن َش تْورّ .مَ
عَ مُ عَ يّّت َ نْشُنم عَ مَ ّش،
عَ عَ َش مَشَندِ ُسشُمَ .ّن
26 عََل، ٱ ِع مَتْشْمَ َحمَ ُشنفٍب َي .مَ
ٱ َ قَم ٱ َ م لَايِدِ رََكمَلِدٍ مِشٍِي ّب،
نَشٍٍي فَاشُمَ عََل َي .رَ
27 مِِش مَفٌرٌشٍِي قَمَ ٍع دّفٍدٍ، هَن ٍع .َس وَ

نَشٍٍي عَلَتََل قٍنمَ، ٍع قَمَ عَ .مَتْْشدٍ
عََل َش ِسمََي ِق وٌ .مَ
28 َ دُِنح بِرِن قَمَ رَتُدٍ عَلَتََل َش ٍق مَ،
ٍع مَن بِرِن ٍع َي مَ رَقِندِ عَ .مَ
ِس بِرِن قَمَ ٍع مَفٌرٌدٍ عَ ّب،
29 ِ مَ بَر بِرِن نَ عَلَتََل َش مَنّفَي نَن .بُن
عَ ِس بِرِن .مَ يَمَرِ
30 َ دُِنح ّسنبّمٍَي نَ ّف ٍع دّفٍدٍ،
ٍع بِرِن قَمَ ٍع مَفٌرٌدٍ عََل .ّب

نَشٍٍي بِرِن مَ قِندِ بّنّد رَ،
ٍع قَمَ ٍع ُشن ِسندٍ عََل .ّب

ٍع مُ َ ْنم ٍع يّّت نِي .رَتَنفَدٍ
31 َ مَدٍِي عَد بِرِن قَمَ عََل .بَتُدٍ
ٍع ٍع مَرِِف َش ٍق َ قَلَم ٍع ٍ بٌر .ّب
32 عََل قَمَ عَ َش تِنِشنِي مٍَسندٍ
مِِش بِرِن ّب نَشٍٍي قَمَ .بَرِدٍ
عََل َ بَر نَ .رَفِرِ

23
عَلَتََل َ مّينِم
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عََل مَتْشْي

َ دَوُد َش بّيِت
1 عَلَتََل ٱ َ مّينِم
عَْل ُ ٍس شُر َكنّت عَ َش ُ ٍس شُر َ مّينِم ِك .نَّش
ٍس بِرِن نَ ٱ ِي رَ ٱ هَِي نَ نَشَن .مَ
2 عَلَتََل ٱ َ َشنِنم ٍق قَنِي مَ،
عَْل ُ ٍس شُر َكنّت ُ سٍٍي شُر َ َشنِنم ٌحوٍف قَنِي مَ ِك نَّش،
عَْل عَ ٍع ُشن َ ِتم ٍي رَشَرَِش رَ ِك .نَّش
3 عَ ّسنّب قِمَ ٱ َ .م
عَ ٱ َ ِتم َ كِر تِنِشنِش ْشن، ِ مَ بَر عَلَتََل نَن عَ .رَ
4 هَِل ٱ ّحرّ ِم دِ كُي، ٱ ُ م فَاشُمَ،
ِ مَ بَر ِع نَ ٱ ّسيِت .مَ
ِع ٱ َكنتَمَ، ِع ٱ َُشن ِتم ٍ يِر قَنِي .رَ
5 ِع دٌنٍس َ رَقَلَم ٱ ّب ٱ يَشُيٍي َي .شْرِ
ِع ٍس شِرِ ّ ْحشُنم سَمَ ٱ َ .م
ِع ٱ َ م ثْوِت رَقٍمَ مِنٍس رَ عَ قَنِي .رَ
6 هّيرِ نُن َ هِننّنتٍي َ مَ بِر ٱ قْْش رَ ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ .كُي
ٱ َ لُم ّن عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر كُي لْْش ٌي لْْش،
هَن ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ .ْحن

24
ندٍ سٌمَ عََل َش ْ ْمبَنِش هْر كُي؟
عََل َش سّرِّي

َ دَوُد َش بّيِت
1 عَلَتََل نَن فٍب نَ بِْش نُن عَ عِسٍٍي بِرِن نَ،
َ دُِنح نُن مَدِ عَدَ .بِرِن
2 عَ تَن نَن بِْش ْدْشِش بَاٍي نُن شُرٍٍي .تَِف
3 ندٍ َ ْنم تٍدٍ عَلَتََل َش َ فٍي قَرِ؟
ندٍ َ ْنم ٌسدٍ عَ َش ْ ْمبَنِش هْر كُي؟
4 نَشَن َش وَِل قَن،
نَشَن ّ ْبح ّسنِيّن،
نَشَن مُ َ مَ بِر ٍق قُقَُق قْْش رَ،
نَشَن مُ وٍُل قَلَمَ،
نَ َكنِي نَن سٌمَ عََل َش ْ ْمبَنِش هْر .كُي
5 عَلَتََل بَرَكّ سَمَ عَ مَ،
عَ رَِكسِمَ عََل عَ سَرٍ َ رَفبِلٍنم عَ .مَ
6 ِي مِِش ْموِل نَن عََل َ .قٍنم
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يَشَُب َش مِشٍِي مَ وَ عََل .كٌلٌنٍق

ّحنِف .رٍَت
7 تّّت نَادٍّي َش رَِب،
ْ ْمبَنِش هْر نَادّ قٌرٍِي قَن َش .رَِب
ّ نْر َكنِي نَ .ٌسٍق
8 ندٍ نَ ِي نْرّ َكنِي رَ؟
عَلَتََل َ ّسنبّم نَن عَ رَ،
عَلَتََل، نَشَن ّسنّب فٌب فٍرٍ .كُي
9 تّّت نَادٍّي َش رَِب،
ْ ْمبَنِش هْر نَادّ قٌرٍِي قَن َش .رَِب
ّ نْر َكنِي نَ .ٌسٍق
10 ندٍ نَ ِي نْرّ َكنِي رَ؟
مَنّف عَلَتََل نَن نْرّ َكنِي .رَ

25
عََل، هِنّن نَ
عََل مَشَندِ

َ دَوُد فٍب
1 ٱ َشِشِل تِِش ِع تَن عَلَتََل نَن .نَ
2 ٱ مَرِِف عََل، ٱ َ بَر ٱ يّّت تَُش ِع رَ
عَلٌَك يَاِف نََش ٱ ْسْت،
عَلٌَك ٱ يَشُيٍي نََش ٱ .مَيٍٍل
3 نَشَن ٌي َل ِع رَ، نَ َكنِي مُ يَاِف ْستْمَ،
ْكْن يَنقَنٍت تَن، يَاِف َ ْستْم ّن عَ قَنِي .رَ
4 عَلَتََل، ِع َش َ كِر مٍَسن ٱ ّب،
ٱ شَرَن ِع َش َ كِر .رَ
5 ٱ ّ َنحّر ِع َش نْندِ َ كِر ْشن،
ِع مَن َش ٱ مَتِنَكن ِع َش َ كِر رَ،
ِ مَ بَر ِع تَن عََل نَن ٱ َ .نَِكسِم
ٱ َشِشِل تِِش ِع رَ لْشْي .بِرِن
6 عَلَتََل، ِع َمحْشُن ِع َش مَرَقَنِي نُن ِع َش قٌنِسِرٍَي مَ،
ِ مَ بَر ٍع نَ نَ َكِب َ دُِنح .قّْل
7 ِع نََش ِع َمحْشُن ٱ َ م يُنُِب مَ،
ٱ نَشَن نَبَِش ٱ َ م َ ّسّفتَلَي كُي،
ٱ ِع رَْشنِْش تّمُي .نَّش
عَلَتََل، ِع َمحْشُن ٱ َ م ِع َش قٌنِسِرٍَي كُي،
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ِ مَ بَر ِع .قَن
8 عَلَتََل قَن، عَ .تِنِشن
نَ نَن عَ تٌِش عَ َ كِر َ مٍَسنم يُنُبِتْيٍي .ّب

9 عَ تَن نَن مِِش مَفٌرٌِش مَ رَّحرّ تِنِشنِي .كُي
عَ ٍع َ مَتِنَكنم عَ َش َ كِر .رَ
10 عَلَتََل َش قٌنِسِرٍَي نُن تِنِشنِي نَ مِشٍِي ّب،
نَشٍٍي عَ َش َساّت نُن عَ َش يَامَرِ َ .مَبَنبَنم
11 عَلَتََل، ٱ َ م يُنُبٍِي َشقَرِ ِع ِشِل َش ٍق رَ،
ِ مَ بَر ٍع مُ .شُرُن
12 ندٍ فَاشُمَ عَلَتََل َي رَ؟
عَلَتََل َ كِر َ مٍَسنم نَ َكنِي ّب
عَ َ لَنم عَ َش ّحرّ نَشَن .مَ
13 عَ َ عَلِفِيَم َ لِم ّن ّسيوّ .كُي
عَ بْنسْي قَن قَمَ َسبَتِدٍ ِي بِْش .مَ
14 عَلَتََل عَ َش فُندٌ َ مٍَسنم مِشٍِي ّب،
نَشٍٍي فَاُش عَ َي .رَ
عَ عَ َش َساّت َ مٍَسنم ّن ٍع .ّب
15 ٱ َشِشِل تِِش عَلَتََل رَ لْشْي بِرِن
ِ مَ بَر عَ تَن نَن ٱ َ نَتَنفَم ٍق حَاِش .مَ
16 عَلَتََل، يَندِ، هِنّن ٱ نَ،
ِ مَ بَر مِِش تْوْر نَن ٱ نَ،
ٱ َ مَلِم قَن مُ .نَ
17 ٱ ّ ْبح َ بَر .تْوْر ٱ نَمِِن نَ تْورّ .كُي
18 ِع َي ِسَف رَ ٱ َ م ُسننُنِي نُن ٱ َ م َحشَنَكّت مَ،
ِع َش دِّح ٱ َ م يُنُِب بِرِن .مَ
19 ِع َش عَ مٌَت ٱ يَشُيٍي وُيَِش ِك .نَّش
ٍع ٱ ْشنِش عَ حَاِش .رَ
20 ٱ نِي مََكنَت، ِع َش ٱ نَتَنَف،
عَلٌَك يَاِف نََش ٱ ْسْت ِع َش نِينِ بُن .مَ
21 سّرِّي نُن تِنِشنِي َش ٱ َكنَت
ِ مَ بَر ٱ َشِشِل تِِش ِع تَن .نَ
22 عََل، َيَِل عِسِر َ ُشنسَر عَ َش تْورّ بِرِن .مَ

26
تِنِشنتْي ّحرّ ِك
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عََل مَشَندِ

َ دَوُد فٍب
1 عَلَتََل، ِع َش ٱ َ م ِكيِت َس،
ِ مَ بَر ٱ ّحرّ ِك .تِنِشن
ٱ َ بَر ٱ يّّت تَُش ِع رَ،
ٱ ُ م َ .مَ بِر
2 عَلَتََل، ٱ ّ ْبح مٌَت،
ٱ ٌسندٌنِي مَِكيِت،
3 ِ مَ بَر ٱ لَِش ِع َش هِنّن رَ،
ٱ مَن ٱ مَ ّحرّ ِع َش سّرِّي .مَ
4 ٱ ُ م َ لُم وٍُل قَلٍّي َي مَ،
ٱ ُ م مَ ّحرّ قِلَنَكقُيٍي .تَِف
5 ٍق ٌكِب رَبٍَي مُ رَقَن ٱ مَ،
ٱ تَن نُن مِِش حَاشٍِي مُ َ لُم ٍ يِر .كٍرٍن
6 عَلَتََل، ٱ نَن ٱ ّحرّ ِك ّسنِيّن، رَ
ٱ مَن َ لُم ّن ِع َش .سّرّّشبَدٍ
7 ٱ تَنتُي بّيِت بَمَ،
ٱ ِع َش كَابَنَكٌي َ .مٍَسنم
8 عَلَتََل، ِع َش ْ ْمبَنِش هْر رَقَن ٱ مَ،
ِع َش نْرّ نَ .دّننَّش
9 ِع نََش ٱ نِي َب عَْل يُنُبِتْيٍي نُن .قَشَتٍِي
10 ٍع ٍق حَاشٍِي رَبَمَ،
ٍع ْكبِرِ ُسشُمَ رَ تِنِشنتَرٍَي .رَ
11 ْكْن ٱ تَن َ لُم تِنِشنِي .كُي
ٱ ُشن سَرَ، ِع َش .دِّح
12 ٱ ّحرّ ِك .تِنِشن
ٱ عَلَتََل َ تَنتُم ّن مَلَنيٍِي .كُي

27
ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ
عََل مَشَندِ

َ دَوُد فٍب
1 عَلَتََل نَن نَ ٱ َ م نَءِيَلَنِي َ .ر
ٱ َ نَِكسِم نَ عَ .رَ
ٱ لَن ٱ َش فَاُش ندٍ َي رَ؟
ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ نَ عَلَتََل نَن مَ نِينِ بُن .مَ
ٱ لَن ٱ َش فَاُش ندٍ َي رَ؟
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2 ٱ فٍرٍقٍَي نُن ٱ يَشُي نَشٍٍي ٍق حَاِش رَبَمَ،
ٍع نَ َق ٱ نَهَلـَكٍِد،
ٍع تَن نَن َ .مَ بِر
3 هَِل ْسورِ فَاِل ٱ ِلِن، نَب
ٱ ّ ْبح ُ م َ .سّرّنم
هَِل ْسورِ فَاِل َق ٱ فٍرٍدٍ،
ٱ ّ ْبح سَمَ ُسو .ّن
4 ٱ ٍق كٍرٍن نَن مَشْرِن عَلَتََل مَ،
ٱ نَ نَ نَن .قٍنٍق
ٱ َ مَ و لٍُق عَلَتََل َش ْ ْمبَنِش هْر نَن كُي
ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ بِرِن،
عَلٌَك ٱ َشِشِل َش ِت عَلَتََل َش ٍق قَنِي رَ،
ٱ مَن َش ْن عَ َش ْ ْمبَنِش هْر .مَتٌدٍ
5 عَ ٱ نَتَنفَمَ ّن تْورّ مَ ْ ْمبَنِش هْر .كُي
عَ ٱ َ نْشُنم ّن نَ نِينِ بُن .مَ
عَ ٱ َ نَتٍم ّن َ فٍي .قَرِ
6 عَ ٱ ُشن َ نَكٍلِم ّن ٱ يَشُيٍي َي شْرِ نَشٍٍي ٱ ِلِنِش .نَب
ٱ سّرّّش َ بَم ّن عَ َش ْ ْمبَنِش هْر كُي حّلِّشنِي .رَ
ٱ ُسوِك َب، ٱ بّيِت َب عَلَتََل .ّب

7 عَلَتََل، ِع تُِل مَِت ٱ شُي رَ، ٱ نَ ِع .مَشَندٍِق
هِنّن ٱ نَ، ِع مَن َش ٱ .يَاِب
8 ٱ ّ ْبح مَ وَ ِع .قٍنٍق
عَلَتََل، ٱ ِع َ قٍنم .ّن
9 ِع نََش ِع ٌكٍب ِت ٱ .نَ
ِع نََش مّي ِع َش ٌكنِي رَ ْشّن .كُي
ِع تَن نَن نَ ٱ َ مَلِم .رَ
ٱ َ م مَرَِكسِمَ عََل، ِع نََش ٱ نَبٌٌل،
ِع نََش ٱ .نَّبحِن
10 َش ٱ نَف نُن ٱ َب ٱ نَبٌٌل،
عَلَتََل تَن عَ ّ مَ مَكْر ّن ٱ .نَ
11 عَلَتََل، ِع َش َ كِر مٍَسن ٱ .ّب

ٱ ُشن ِت َ كِر تِنِشنِش رَ،
عَلٌَك ٱ يَشُيٍي نََش ٱ .ُسُش
12 ِع نََش ٱ نَبٌٌل ٱ يَشُيٍي َش ٍع َسٌف رََب ٱ نَ،
ِ مَ بَر ٍع َ بَر قِندِ تْوّحّفلٍَي َ ر ٱ .ّب
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ٍق ٌكِب رَبٍَي نَن لَنِش ٍع .مَ
13 ٱ لَِش عَ رَ ٱ عَلَتََل َش ٍق قَنِي َ تٌم ّن
ِي َ دُِنح بّنّد قُحِ .قَرِ
14 ِع َشِشِل ِت عَلَتََل .رَ
ِع ّسنّب ُشن َش مََس، ِع َش َ ِمَنِي .ل
ِع َشِشِل ِت عَلَتََل .رَ

28
عََل ّحنِف ْدْشِش عَ َش مِشٍِي ْشن مَ
عََل مَشَندِ

َ دَوُد فٍب
1 عَلَتََل، ٱ َ بَر ِع .ِشِل
ِع َش ّسنّب َ لُم ٱ ّب عَْل .قَنٍي
ِع تُِل مَِت ٱ نَ، َش نَ مُ عَ رَ ٱ َ لُم عَْل قََش .مِِش
2 ٱ نَ ٱ بّلّّش عٍِت ِع ّب ِع َش يِرٍ ّسنِيّنِش مَبِرِ،
ِع َش ٱ َ م مَشَندِ شُي .مّ رَ
3 ِع نََش ٱ ُل عَْل مِِش حَاشٍِي نُن .تِنِشنتَرٍٍي
ٍع ٍع بٌوٍر يَنقَمَ، ٍع ّ ْبح مُ .قَن
4 ٍع َش وَِل ٌكِب سَرٍ رَفبِلٍن ٍع .مَ
ٍع نَشَن نَبَِش مِشٍِي رَ، ِع َش نَ رََب ٍع قَن .نَ
عَ َ لَنم ٍع َش نَ ْموِل ْسْت،
5 ِ مَ بَر ٍع مُ عَلَتََل َش وَِل .كٌلٌن
عَ قَمَ ٍع َبِرَدٍ، ر ٍع مُ كٍِل .ْسنْن
6 عَلَتََل تَنُت،
عَ َ بَر ٱ َ م دُّب .ُسُش
7 عَلَتََل نَن نَ ٱ ّسنّب نُن ٱ َ َكنتَم .رَ
ٱ َشِشِل تِِش عَ تَن نَن نَ نَشَن ٱ َ .مَلِم
ٱ ّ ْبح َ مَ ّسيو ّن، ٱ َق بّيِت َب عَ .ّب
8 عَلَتََل نَن عَ َش َحمَ ّسنّب رَ،
عَ قِندِ عَ َش مِِش ُسفَندِِش َ َكنتَم .رَ
9 ِع َش َحمَ رَِكِس، ِع َش بَرَكّ ٌ رَفٌر ٍع .مَ
مّينِ ٍع مَ
عَْل ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ َ مّينِم عَ َش فْورّ مَ ِك .نَّش
ِع ّحنِف ْدْش ٍع ْشن مَ .عَبَدَن

29
عَلَتََل شُي مَفَاُشِش
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عََل مَتْشْي

َ دَوُد َش بّيِت
1 ـٍكٍّي، مَل وٌ عَلَتََل مَتْْش،
عَ َش بِنّي نُن عَ ّسنّب َش ٍق .رَ
2 وٌ َش عَلَتََل مَتْْش،
وٌ َش عَ بَُت عَ نْرّ ّسنِيّنِش .كُي
3 عَلَتََل شُي مّمَ بَا مَ،
عََل بِنّي َكنِي شُي َ لُم عَْل فَلَنِي،
عَ عَ شُي ِسفَمَ رَ بَا ُشنفبٍٍي .مَ
4 عَلَتََل شُي ّسنّب فٌب،
عَ .مَفَاُش
5 عَلَتََل شُي وُرِ بِِل ُشنفبٍٍي َ مَ، عِفِر
عَْل نَشٍٍي نَ لِبَن بِْش .مَ
6 عَلَتََل لِبَن وُرِ بِلٍِي َ عِتُفَنم عَْل ِنٍف ن دِ،
عَ يٌن سِرِ َ فٍي َ عِتُفَنم عَْل ّسّش ِع ِنٍف .ن
7 عَلَتََل شُي ّت َ رَيٍنٍسنم عَْل .ٍسيَمَْكنِي
8 عَلَتََل شُي ِس كٍَد فبٍنفبٍرٍنِي َ رَ .سّرّنم
9 عَلَتََل شُي عَ َ نِيَم ٍشلٍِي نُن سٍِي َش ِ .بَر
َحمَ بِرِن ٍع شُي َ عِتٍم عَ َش ْ ْمبَنِش هْر كُي،
عَ عَ قََل، َمتْْشي» نَ عََل «!ّب
10 عَلَتََل نُ نَ عَ َش ِكبَنِي كُي َ دُِنح بَنبَرَن ّي تّمُي .نَّش
عَ َش مَنّفَي مُ َ ْحنم .عَبَدَن
11 عَلَتََل نَن ّسنّب قِمَ عَ َش َحمَ مَ،
عَ بَرَكّ نُن ْبحَّس قِمَ ٍع .مَ

30
عََل َش ْشّن مُ َ بُم
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت عَ نَشَن ّسّب عََل َش ْ ْمبَنِش هْر َش ٍق رَ
2 ٱ َ بَر ِع مَتْْش عَلَتََل،
ِ مَ بَر ِع َ بَر ٱ .نَكٍِل
ِع مُ تِن ٱ يَشُيٍي َش ُشننَكٍِل ْسْت ٱ ُشن .مَ
3 ٱ مَرِِف عَلَتََل، ٱ ٌت ِع ِشِل،
ِع نََش ٱ .نَيَلَن
4 عَلَتََل، ِع نََش ٱ نِي رَِكِس سَيَ مَ،
ِع مُ تِن ٱ َش ٌ فٌر فَبُرِ .كُي
5 دَنشَنِيَتْيٍي، وٌ َش بّيِت َب عَلَتََل ّب،
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وٌ َش عَ ِشِل .مَتْْش
6 عَ َش ْشّن مُ بُمَ،
ْكْن عَ َ هِننّم ِع رَ ِع َش ِسمََي بِرِن .كُي
ُنمَرٍ، ن مِشٍِي مَ، وَ ْكْن فّيّسّف ٍع َق .حّلِّشن

7 ٱ ْبحَّس ْسْت تّمُي نَّش ٱ نََش عَ قََل،
ٱ» ُ م َ ْنم «.بِرَدٍ
8 عَلَتََل، تّمُي دَنفِِش ِع نََش ٱ ّسنّب ُل عَْل فٍيَ،
ْكْن يَْكِس ِع َ بَر ِع نْشُن ٱ َ .م
ٱ ّ ْبح َ بَر .عُِق
9 عَلَتََل، ٱ نََش ِع ِشِل، ٱ نََش ِع .مَشَندِ
10 ٱ نََش عَ قََل ِع ّب،
ٱ» َ م قَّش مَ قِندِ فٍينِ مُندُن نَ ِع ّب؟
َش ٱ َ بَر ٌ فٌر فَبُرِ كُي،
نَ َ ْنم قِندِدٍ مَتْشْي رَ ِع ّب؟
نَ َ ْنم ِع َش َ لَنلَنتٍي مٍَسندٍ َ دُِنح «ّب؟

11 عَلَتََل، ِع تُِل مَِت ٱ نَ، ِع َش ِكنِِكِن ٱ َ .م
عَلَتََل، ٱ .مَِل
12 ِع َ بَر ٱ َ م نِمِّس َ مَسَر ّسيوّ .رَ
ِع َ بَر ٱ َ م ُسننُن َ دٌنم َ مَسَر حّلِّشن َ دٌنم .رَ
13 ٱ مَرِِف عَلَتََل، نَ نَ عَ رَ ٱ ُ م مَ، دُندُ
ٱ تَنتُي بّيِت َ بَم ّن ِع ّب .عَبَدَن

31
لٍَق عََل رَ
عََل مَشَندِ نُن عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عَلَتََل، ٱ َ بَر ٱ َشِشِل ِت ِع .رَ
ِع نََش تِن ٱ َش ُل يَاِف كُي،
ِع َش ِكيِت قَنِي َس ٱ َ .م
3 ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ نَ، ٱ .نَِكِس
ِع َش ُل ٱ ّب عَْل قَنٍي،
عَْل ٍ يِر مََكنتَِش عَلٌَك ٱ َش .ِكِس
4 ٱ َ م َ ّسنبّم نُن ٱ َ م َ َكنتَم نَن ِع .رَ
ِع َش ٱ ُشن ِت َ كِر قَنِي ْشن ِع ِشِل قَنِي َش ٍق .رَ
5 ٱ يَشُيٍي َ بَر يّّل عِتََل ٱ َي رَ،
ْكْن ِع قَمَ ٱ نَتَنفَدٍ نَ .مَ
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6 ٱ َ بَر ٱ َشِشِل ِت ِع .رَ
عَلَتََل نْندِ مَرِِف، ِع َ بَر ٱ .نَِكِس
7 كٍُي بَتُي مُ رَقَن ٱ مَ،
ٱ تَن، نَن ٱ َ تَشُم عَلَتََل نَن .نَ
8 ٱ َ مَ ّسيو ّن ِع َش هِنّن َش ٍق رَ،
ِ مَ بَر ِع َ بَر ٱ َ م تْورٍّي ٌت،
ٱ ٌسندٌنِي نَ َحشَنَكَت، ِع نَ .كٌلٌن
9 ِع مُ ٱ ٌسِش ٱ يَشُيٍي ِي رَ، ِع َ بَر ٱ .شْرَّي
10 عَلَتََل، هِنّن ٱ نَ،
ِ مَ بَر ٱ نَ .تْوْرٍق
ٱ قٍَت بِرِن َ بَر َب ٱ َ .م
11 ٱ َ م ِسمََي نَ ْحنٍق تْورّ .كُي
ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ .شْرْْش
ٱ ّسنّب َ بَر ْحن ٱ َ م يُنُِب َش ٍق .رَ
ٱ قٍَت َ بَر َكَن 12 ٱ يَشُيٍي َش ٍق .رَ
ٱ َ بَر يَاِف ٱ ْدْشبٌوٍرٍي ْشن .مَ
ٱ بٌوٍرٍي، َش نَ مُ عَ رَ نَشٍٍي ٱ َ تٌم تَا كُي،
ٍع ٍع فِمَ ّن ٱ َ .م
13 ٍع بِرِن َ بَر ُ نّيم ٱ َ م عَْل ٱ َحن َ بَر .قََش
ٱ لُِش عَْل ٍس .لْيِش
14 ٱ َ بَر ٱ يَشُيٍي شُي .مّ
فبَلٌي نَ ٱ ِلِنِي .نَب
ٍع َ بَر لَن عَ مَ ٍع َش ٱ .قََش
15 ْكْن ٱ تَن َ بَر ٱ تَُش ِع رَ، ِع تَن ٱ مَرِِف .عَلَتََل
16 ٱ نَ ِع .َسٌفي
ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي مَ نَشٍٍي مَ وَ ٱ .َحشَنَكتٍَق
17 ِع َش ِع َش ٌكنِي ٌت، ٱ نَِكِس ِع َش هِنّن .رَ
18 عَلَتََل، ٱ نَ ِع ِشِل، ِع نََش ٱ ُل يَاِف .كُي
عََل َش مِِش حَاشٍِي رَيَاِف،
عََل َش ٍع َسبَرِ رَ قَّش .رَ
19 عََل َش ٍع شُي رَدُندُ،
ِ مَ بَر ِي وٍُل قَلٍّي ٍع يّّت عِفبٌمَ، ٍع ٌي تِنِشنتْيٍي .مَ

20 ِع َش هِنّن فٌب،
ِع نَشَن نَفَتَِش ِع يَرَفَاُشيٍي ّب،
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نَشٍٍي ِع َش َكنتَرِ َ .قٍنم
21 ِع َ بَر ٍع يِفَِي عَلٌَك ٍق ٌكِب رَبٍَي نََش ٍع .ُسُش
ِع َ بَر ٍع رَتَنَف وٍُل قَلٍّي .مَ
22 عَلَتََل تَنُت، ِ مَ بَر عَ َ بَر هِنّن ٱ نَ ٱ َ م تْورّ .كُي
23 ٱ َ م فَاشُي كُي، ٱ نُ َ بَر عَ قََل،
ِع» َ بَر ِع نْشُن ٱ «مَ،
ْكْن ِع َ بَر ٱ َ م مَشَندِ .ُسُش
24 دَنشَنِيَتْيٍي، وٌ َش عَلَتََل .َشُن
عَلَتََل تٌفٌندِيَتْيٍي رَِكسِمَ ّن،
ْكْن عَ يّّت عِفبٌي َ َحشَنَكتَم .ّن
25 وٌ تَن نَشٍٍي وٌ َشِشِل تِِش عَلَتََل رَ،
وٌ وٌ ّسنّب ٌس، وٌ َش َ ِمَنِي .ل

32
عََل يُنُِب َشقَرٍِق
عََل مَتْشْي

َ دَوُد َش لْننِ بّيِت
1 حّلِّشنِي نَ مَ عَدَ ّب
نَشَن َش يُنُِب َ بَر َب،
نَشَن َش ٍق ٌكِب َ بَر .َشقَرِ
2 حّلِّشنِي نَ مَ عَدَ ّب
عَلَتََل َ بَر دِّح نَشَن مَ ٍق ٌكِب مَ،
عَ نُن مَءِقُي مُ نَ نَشَن َشِشِل َي .مَ
3 دَنِم ٱ دُندُِش، ٱ ُ م َ ْنم مِنِدٍ تْورّ .كُي
ٱ نُ مَ تْوْر ّن يَنِي بِرِن .نَ
4 كْي نُن يَنِي ِع َش تْورّ نَ ٱ .قَرِ
ٱ ّسنّب َ بَر َكَن،
عَ َ بَر ُل عَْل فبٍنفبٍرٍن ٍ .يِر
5 ٱ َ بَر ٱ َ م يُنُِب مٍَسن ِع ّب،
ٱ ُ م ٱ َ م يُنُِب نْشُنِش .َق
ٱ َ بَر عَ قََل،
ٌق» ٱ َش ٱ َ م يُنُِب َي شَرَن عَلَتََل «.ّب

ِع تَن عَلَتََل َ بَر ٱ َ م يُنُِب َب ٱ َ .م
6 مِِش تِنِشنِش بِرِن َش ِع مَشَندِ عَ .وََشِت
َش تْورّ فٌب عَْل بَنبَرَنِي،
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عَ مُ ٍسٍس َ نِيَم عَ .رَ
7 ٱ َ م َكنتَرِ لَنِش ِع تَن نَن .مَ
ِع مَن ُسننُنِي َ بَم ٱ َ .م
ٱ ِع َ تَنتُم ّن ِع َش مَرَتَنّف َش ٍق .رَ
8 ٱ وٌ َ شَرَنم ّن َ كِر رَ
وٌ لَن وٌ َش َ بِر نَشَن قْْش .رَ
ٱ وٌ َ سِمَ ر ّن،
ٱ نَن ٱ ّحنِف سَمَ ّن وٌ َش ٍق ْشن .مَ
9 وٌ نََش ُل عَْل سٌي،
َش نَ مُ عَ رَ ٌسقٍَل َشِشلِتَرٍ،
نَشَن مُ مَ رَّحرّ ٌق كَرَقٌي .رَ
10 ٍق ْشّن فبٍفٍب رَفَتَِش مِِش حَاِش ّب،
ْكْن نَشَن عَ َشِشِل تِِش عَلَتََل رَ،
عََل َش قٌنِسِرٍَي نَ َكنِي َ َبِلِنم ر .ّن
11 مِِش تِنِشنشٍِي، وٌ َ ّسيو عَلَتََل رَ،
وٌ مَن َش .حّلِّشن
وٌ عََل تَنُت حّلِّشنِي كُي وٌ شُي عِتٍِش رَ،
وٌ تَن مِِش تِنِشنشٍِي .بِرِن

33
عََل نَ يّن، ْو عَ ٍق مَ رَفِرِ ّن
عََل مَتْشْي

1 تِنِشنتْيٍي، وٌ َش عَلَتََل مَتْْش وٌ شُي عِتٍِش .رَ
تِنِشنتْيٍي لَن ٍع َش عََل .مَتْْش
2 وٌ َش عَلَتََل تَنُت َ كْر رَ،
وٌ َش بّيِت َب َ كْر رَ لُوِت ُق .دَاِش
3 وٌ َش بّيِت نّيّن َب عَ ّب،
وٌ َش نَ رََب مَشَسٍٍي رَ وٌ شُي عِتٍِش .رَ
4 عَلَتََل َش مٍَسنِي تِنِشن،
عَ عَ َش وَِل بِرِن َ نَبَم ْسوّب .رَ
5 تِنِشنِي نُن سّرِّي رَقَن عَ مَ،
َ دُِنح بِرِن نَقٍِش عَلَتََل َش هِنّن .رَ
6 عَلَتََل نََش ٌكوٍر دَا عَ َش يّنِي ْو َ .ر
عَ ٌت يّن ْو كٍرٍن قََل، تُنبُيٍي نََش مِِن كٍرٍن .نَ
7 عَ نََش بَا قَن مَلَن ٍ يِر كٍرٍن،
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عَ َش ٍي .رَفََت
8 بِْش بِرِن َش فَاُش عَلَتََل َي .رَ
َ دُِنح مِِش بِرِن َش عَ .بِنيَ
9 عَ نَ يّن، ْو عَ ٍق مَ رَفِرِ .ّن
عَ نَ يَامَرِ ِق، عَ َ رَبَم .ّن
10 عَلَتََل سٍِي َش نَتٍّي َ َكنَم .ّن
عَ مُ ٍع َش وَِل َ .ْسونّيَم
11 ْكْن عَلَتََل َش ٍق رَفِرِشٍِي َ بُم .عَبَدَن
عَ وَْشنٍق َ ْسونّيَم ّن وََشِت .بِرِن
12 حّلِّشنِي نَ ِس ّب نَشَن مَرِِف قِندِِش عَلَتََل .رَ
حّلِّشنِي نَ بْنسْي ّب عَلَتََل نَشَن .ُسفَندِِش
13 عَلَتََل عَ َي ٌ مَ رَفٌر َ دُِنح مَ كٍلٍِق يَننَ، عَرِ
عَ مِِش بِرِن .مٌَت
14 كٍلٍِق عَ ْشنِي، عَ َ دُِنح مِِش بِرِن َ مَتٌم .ّن
15 نَشَن مَدٍِي عَدَ ّ ْبح دَاِش،
عَ عَ ّحنِف سَمَ ٍع َش وَلٍِي .ْشن

16 مَنّف ٌي مُ ِكسِمَ عَ َش ْسورٍِي َسابُي .رَ
ْسورِ قَن مُ ِكسِمَ عَ يّّت ّسنّب .رَ
17 ْسورِ ْحْش عَ مَ عَ َش سٌي َ ْنم عَ رَِكِسدٍ،
ْكْن نَ تَن مُ مَ قِندِ ِكِس رَ عَ .ّب
18 عَلَتََل نَن َ مّينِم مِشٍِي مَ
نَشٍٍي فَاشُمَ عَ َي رَ،
نَشٍٍي ٍع َشِشِل َ ِتم عَ َش هِنّن رَ،
19 عَلٌَك ٍع نِي نََش لَاشِرَ،
عَلٌَك ٍع َش بٌَل كَامّ .وََشِت
20 وٌن َشِشِل تِِش عَلَتََل نَن .نَ
عَ تَن نَن وٌن َ مَلِم رَ،
عَ تَن نَن وٌن َ َكنتَم .رَ
21 وٌن ْبحٍّي ّسيوَِش عَ تَن نَن مَ ٍق رَ،
ِ مَ بَر وٌن َ بَر َل عَ ِشِل ّسنِيّنِش .رَ
22 عَلَتََل، ِع َش هِنّن مُُش رَ،
ِ مَ بَر مُُش َشِشِل تِِش ِع تَن نَن .نَ

34
عََل يَرَفَاُشيٍي سَرٍ
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عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد ٌت عَ يّّت قِندِ دَشُي رَ عَبِمٍلٍِك َي ِع عَلٌَك عَ َش عَ ّبحِن، عَ نََش ِي بّيِت .ّسّب
2 ٱ عَلَتََل َ تَنتُم وََشِت .بِرِن
عَ َش مَتْشْي مُ َ بَم ٱ دّ .ِع
3 ٱ عَلَتََل مَتْشْمَ ٱ ّ ْبح .كُي
مِشٍِي تْوْر قَمَ ّن نَ مّدٍ، ٍع َق َ .ّسيو
4 وٌن بِرِن َش عَلَتََل بِنيَ،
وٌن َش عَ ِشِل .مَتْْش
5 ٱ ٌت عَلَتََل مَشَندِ، عَ نََش ٱ يَاِب،
عَ ٱ َ م فَاشُي بِرِن َب ٱ .ِي
6 نَشَن نَ عَ َي ِت عََل رَ،
عَ َ مَ ّسيو ّن، عَ مُ .يَافِمَ
7 َش مِِش تْوْر عَ شُي مِِن، رَ
عَلَتََل عَ مّمَ ّن، عَ َق عَ رَِكِس عَ َش تْورّ .كُي
8 عَلَتََل َش مَلٍّك عََل يَرَفَاُشيٍي َ َبِلِنم ر ّن،
عَ ٍع .َكنَت
9 وٌ عَ مٌَت، عَلَتََل قَن !دٍ
حّلِّشنِي نَ مَ عَدَ ّب نَشَن َشِشِل تِِش عَ .رَ
10 ّسنِيّنتْيٍي، وٌ َش فَاُش عَلَتََل َي رَ،
عَلٌَك وٌ هَِي بِرِن َش .قَن
11 كَامّ يّتٍّي ُسشُمَ ّن،
ْكْن عَلَتََل قٍنمٍَي هَِي بِرِن َ قَنم .ّن

12 ٱ َ م دٍِي، وٌ َق، وٌ َش َق وٌ تُِل مَِت ٱ .نَ
ٱ َش عَلَتََل يَرَفَاشُي مٍَسن وٌ .ّب
13 ندٍ مَ وَ ِسمََي ْشنكٍُي ْشن؟
ندٍ مَ وَ لٍُق ّسيوّ كُي تّمُي بِرِن؟
14 َش وٌ مَ وَ نَ ْشن،
يّن ْو حَاشٍِي نََش مِِن وٌ دّ ِع،
وٌ نََش وٍُل ٌي .قََل
15 وٌ َش ٍق حَاِش ُل نَ، وٌ َش ٍق قَنِي .رََب
وٌ َش وٌ تُننَبِّش ْبحَّس قٍنٍق .رَ
16 عَلَتََل تِنِشنتْيٍي َ تٌم ّن،
عَ عَ تُِل َ مَتِم ٍع وَ شُي .رَ
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17 عَلَتََل عَ ٌكٍب سٌمَ ٍق ٌكِب رَبٍَي رَ،
عَلٌَك ٍع ِشِل َش ُ نّيم َ دُِنح .رَ
18 تِنِشنتْيٍي نَ ٍع َ مَو عَلَتََل ّب،
عَ عَ تُِل َ مَتِم ّن ٍع رَ،
عَ ٍع َب ٍع َش تْورٍّي .كُي
19 عَلَتََل َ لُم مِِش ّق مَ نَشَن ُسننُنِش عَ ّ ْبح مَ،
عَ مِِش رَِكسِمَ نَشَن َشِشِل َ بَر .عُِق
20 تْورّ فبٍفٍب تِنِشنتْي َ لِم ّن،
ْكْن عَلَتََل عَ رَِكسِمَ نَ بِرِن .مَ
21 عَلَتََل َ مّينِم ّن عَ مَ،
ٍسٍس مُ عَ َ .تٌم
22 ٍق حَاِش نَن مِِش حَاِش .قَشَمَ
تِنِشنتْي يَشُيٍي قَمَ .َحشَنَكتَدٍ
23 عَلَتََل عَ َش ٌكنيٍِي ُشن َ مَ سَر .ّن
نَشَن عَ َشِشِل َ ِتم عََل رَ،
نَ مُ ِكيِت حَاِش َ .ْستْم

35
مِِش حَاِش سَرٍ
عََل مَشَندِ

َ دَوُد فٍب
1 عَلَتََل، ِع َش مِِش تْوْر نَشَن مَ وَ ٱ .تْوْرٍق
نَشَن مَ وَ ٱ فٍرٍٍق، نَ َكنِي .فٍرٍ
2 كٍِل، ِع َش ٱ مَِل ِع َش ٌسٍس فٍرٍ .رَ
3 ِع َش َشِل نُن تَنّب َش عٍِت ٱ يَشُيٍي ِشِل .مَ
عَ قََل ٱ ّب، عَ ِع تَن نَن ٱ َ م مَرَِكسِمَ .رَ
4 عََل َش ٱ يَشُيٍي رَيَاِف، عَ َش ٍع َشِشِل عُِق،
نَشٍٍي مَ وَ ٱ .قَشٍَق
نَشٍٍي ٍق حَاشٍِي مَ مَشِرِ ٱ ُشن مَ،
عََل َش ٍع رَيَاِف، عَ َش ٍع .كٍرِ
5 ٍع َش ُل عَْل مَاٍل لَِف قٌٍي نَشَن َ .نَيٍنٍسنم
عَلَتََل َش مَلٍّك َش ٍع .كٍرِ
6 عََل َش ٍع ُل ِم دِ كُي،
عََل َش ٍع َش َ كِر .مَسَلَشُن
عَلَتََل َش مَلٍّك َش ٍع .كٍرِ
7 ٍع َ بَر يّّل عِتََل ٱ َي رَ،
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ٍع َ بَر يِِل ٍف ٱ َ مَ بِر دّننَّش،
عَلٌَك ٍع َش ٱ قََش هَِل ٱ ُ م ٍق حَاِش ٌي رَبَِش ٍع .رَ
8 عََل َش نَ سَرٍ رَفبِلٍن ٍع .مَ
عََل َش ٍع ُسُش يّّل كُي، عََل َش ٍع َ َبِر ر يِِل .كُي
9 نَ تّمُي ٱ ّ ْبح َ حّلِّشنم ّن عَلَتََل .رَ
ٱ َ مَ ّسيو ّن عَ َش مَرَِكِس َش ٍق .رَ
10 ٱ ّ ْبح عَ َ قَلَم ّن،
َعلَتََل،» ِع مَنِيّ مُ .نَ
ندٍ َ ْنم مِِش تْوْر رَتَنفَدٍ َ ّسنبّم مَ؟
ندٍ َ ْنم ٍستَرٍ رَتَنفَدٍ ُمحّتٍِي «مَ؟

11 وٍُل قَلٍّي ٱ تْوّحّفمَ،
ٍع نُ ٍق قََل ٍع مُ نَشَن .كٌلٌن
12 ٍع ٱ َ م ٍق قَنِي سَرٍ َ رَفبِلٍنم ٍق حَاشٍِي .رَ
مِِش بِرِن َ بَر ٱ .نَبٌٌل
13 ْكْن ٍع تَن نُ قُرَِش تّمُي نَّش،
ٱ نُ َ لُم ُسننُن نَ ٍع ّب،
ٱ نُ َق ُسنِي ُسُش، ٱ عََل مَشَندِ ٍع ّب تّمُي .بِرِن
14 ٱ ُسننُنِش ٍع ّب عَْل ٱ َ ُسننُنم ٱ بٌوٍر ّب ِك نَّش،
َش نَ مُ عَ رَ ٱ نفَشَكٍرٍنِي .ّب

ٱ ِكنِِكنِِش ٍع ّب عَْل ٱ َ ِكنِِكنِم ٱ نَف ّب ِك .نَّش
15 ْكْن تْورّ ٌت ٱ تَن ِل، ٍع بِرِن نََش .حّلِّشن
ٍع نََش َكُق ٍع ٍ بٌر مَ ٱ ِشِل مَ،
ٍع َش ٱ َحشَنَكَت، ٍع َش ٱ .نَهَلَِك
16 مِِش حَاشٍِي نُن ٌكنبِتٍِي،
ٍع بِرِن ٱ َ م ٍق ْشنِش، ٍع نُ .يٍٍل
17 ٱ مَرِِف، مُنٍق رَ ِع َ تِنم نَ ْموِل َش رََب؟
ٱ نِي رَتَنَف ٍع َش فٍرٍ مَ، ٱ نِي رَِكِس ِي يّتٍّي .مَ
18 نَ كُي ٱ ِع َ تَنتُم ّن مَلَنِي ُشنفٍب كُي،
ٱ ِع مَتْشْمَ َحمَ فبٍفٍب .تَِف
19 عََل َش ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي مَ،
نَشٍٍي مَ وَ يٌٍق ٱ َ .م
عََل َش ٱ نَتَنَف ٱ ْشنمِشٍِي
نَشٍٍي مَ وَ ٱ ٌكنبٍِق هَِل ٱ ُ م ٍق ٌي رَبَِش ٍع .رَ
20 ٍع مُ يّن ْو قَنِي ٌي قَلَمَ،
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ٍع مِِش قَنِي مَدَشُمَ .تُن
21 ٍع ٱ تْوّحّفمَ عَ قَلٍَق رَ، ُمُش» َ بَر عَ «.ٌت
22 عَلَتََل، ِع َ بَر نَ بِرِن .ٌت ِع نََش دُندُ .دٍ
ٱ مَرِِف، ِع نََش ِع َ مَكُي ٱ .نَ
23 ٱ مَرِِف عََل، كٍِل،
ِع َش ٱ ُشن مَفٍرٍ ٌس،
ِع َش ٱ ُشن .مَقََل
24 ٱ مَرِِف عَلَتََل، ِع َش ٱ َ م ِكيِت َس ِع َش تِنِشنِي رَ،
عَلٌَك ٱ يَشُيٍي نََش ٱ .مَيٍٍل
25 ِع نََش تِن ٍع َش عَ قََل،
ُمُش» َ بَر ْن عَ رَ، مُُش َ بَر عَ «.مَْسْت
26 عََل َش ٱ ْشنمِشٍِي رَيَاِف،
ٱ يَشُيٍي َشِشِل َش .عُِق
27 عََل َش ٱ َشنُنتٍنيٍِي ّسيوَ، رَ
نَشٍٍي عَ َ قَلَم ٍع شُي عِتٍِش رَ،
تَنتُي» نَ عَلَتََل ّب
نَشَن عَ َش ٌكنِي َ لُم ْبحَّس «.كُي
28 ٱ ِع َش تِنِشنِي َ مٍَسنم ّن،
ٱ ِع َ تَنتُم ّن تّمُي .بِرِن

36
َ مَ عَد َش َ حَاُشح نُن عََل َش هِنّن
عََل مَتْشْي

1 عَلَتََل َش ٌكنِي َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 ٱ َ بَر مِِش حَاِش َش مَتَندِ َمحْشُن ٱ ّ ْبح .كُي
عَ مُ عَ كٌلٌن عَ َ لَنم عَ َش فَاُش عََل َي .رَ
3 عَ عَ يّّت َ عِفبٌم هَن عَ مُ َ ْنم عَ َش يُنُِب تٌدٍ،
عَ مُ َ ْنم عَ ّحرّ ِك .ْشندٍ
4 عَ َش يّنِي ْو حَاُش، عَ نُ مِِش مَدَُش .تُن
عَ مُ ٍق قَنِي ٌي .كٌلٌن
5 عَ ٍق حَاِش َ َمحْشُنم كْي رَ، عَ َق َ كِر حَاِش ُسُش،
ِ مَ بَر عَ مُ مَ تٌندِ ٍق ٌكِب .لُدٍ
6 عَلَتََل، ِع َش هِنّن ٌكوٍر لِمَ،
ِع َش دُفُتّّفَح ِسفَمَ هَن .نُشُي
7 ِع َش تِنِشنِي فٌب عَْل .فٍيٍَي
ِع َش ِكيِت تِلِن عَْل .بَا
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ِع تَن نَن مَدٍِي عَدَ نُن ُسبٍٍي .رَِكسِمَ
8 عََل، ِع َش هِنّن .قَن
َ مَدٍِي عَد بِرِن يِفَِي َ ْستْم ّن ِع ِي رَ،
عَْل تْشْي يْرٍّي َ لُم ٍع نَف فَبُتٍنيٍِي بُن مَ ِك .نَّش
9 ٍع سَمَ وَ ِع َش ّ ّنم نَن نَ،
ِع َش ٍق قَنِي َ لُم ٍع ّب عَْل ٍي .ِشنبٍِل
10 ِع تَن نَن فبَنسَن َ ْنم مَ عَدَ َلٌدٍ َب .ر
ِع َش نَءِيَلَنِي َ بَر مُُش َش َ كِر .عِيَلَن
11 ِع َش هِنّن ِع كٌلٌنمٍَي رَ،
ِع َش ِع َش تِنِشنِي مٍَسن تِنِشنتْيٍي .ّب

12 ِع َش ٱ نَتَنَف يّّت عِفبٌيٍي مَ،
ِع نََش عَ ُل مِِش حَاشٍِي َش ٱ ِ .كٍر
13 تِنِشنتَرٍٍي َ مَ بِر ّن،
ٍع مُ َ ْنم كٍلِدٍ .ْسنْن

37
مِِش حَاِش نُن مِِش قَنِي مَسُندِ
عََل َش سّرِّي

َ دَوُد فٍب
1 ِع نََش ْكنتْقِِل مِِش حَاشٍِي .رَ
ِع نََش تِن لُدٍ عَْل ٍع .تَن
2 ٍع لِسِمَ ّن مَقُرٍن عَْل ٌحوٍف،
ٍع قَشَمَ ّن عَْل .َسنسٍِي
3 ِع َش ِع تَُش عَلَتََل رَ، ِع َش ٍق قَنِي .رَبَُت
ِع َش ُل ِي بِْش مَ، نْندِ َش قِندِ ِع َش َلٌي ب َ .ر
4 عَلَتََل َش قِندِ ِع وَْشنٍق .رَ
نَ كُي عَ ِع وَْشنٍق مَ رَفِرِ .ّن
5 ِع ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ، عَ بِرِن تَُش عَ .رَ
عَ تَن نَن ٍق .مَ رَفِرِ
6 عََل قَمَ ِع َش نْندِ مَّكنّندٍ
عَْل عَ ٌسٍف َ رَ مِنِم ِك نَّش .فّيّسّف
عَ ِع َش ُشننَكٍِل َ مَّكنّنم
عَْل ٌسٍف نَشَن َ يَنبَم يَنِي َ .ر
7 ِع ّ ْبح َ رَشَر عَلَتََل َي ِع،
ِع َش مَّم ِت، عََل نَ .نَ
ِع نََش مِِش حَاِش تْوّن هَِل عَ َش ٍق بِرِن .ْسونّيَِش
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8 ِع نََش ْشْن، ِع ِع ّ ْبح ٌ .مَفٌر
نَ تْوّن ُل نَ، عَ مُ قٍٍي َ ْسونّيَم ِع .ّب

9 عََل قَمَ مِِش حَاشٍِي رَْحندٍ،
ْكْن نَشٍٍي ٍع َشِشِل تِِش عََل رَ،
ٍع قَمَ ِي بِْش ْستْدٍ كّ .رَ
10 عَ مُ َ بُم مِِش حَاشٍِي َش لْي َ دُِنح .مَ
ٍع مُ َ تٌم .دّدّ
11 نَشٍٍي ْبحٍّي مَفٌرٌِش،
ٍع تَن نَن قَمَ ِي بِْش ْستْدٍ كّ رَ، ٍع ُل ْبحَّس .كُي
12 تِنِشنتَرٍ تِنِشنتْي يَنقَمَ، عَ ْشْن عَ .مَ
13 ْكْن مَرِِف َ يٍلٍم نَ مِِش حَاِش مَ،
ِ مَ بَر عَ عَ كٌلٌن عَ قَمَ نَشَن .ْستْدٍ
14 مِِش حَاشٍِي َسنتِّدفّمَ َ بَم عَ تّي ِع،
ٍع َشِل قَن ُسُش،
عَلٌَك ٍع َش مِِسِكيّن نُن ٍستَرٍ تْوْر،
ٍع َش تِنِشنتْي ْكن .نَشََب
15 ْكْن ٍع تَن نَن قَمَ قَشَدٍ ٍع يّّت َش َسنتِّدفّمَ َسابُي .رَ
ٍع َش َشلٍِي قَمَ .فِرَدٍ
16 ٍس شُرِ نَشَن نَ تِنِشنتْي ِي رَ،
عَ قَِس مِِش حَاشٍِي َش َ بَننَي ّب،
17 ِ مَ بَر عَلَتََل ٍع ّسنّب َ َكنَم ّن،
عَ َق تِنِشنتْي .مَِل
18 عَلَتََل ّحنِف َسِش مِِش قَنِي .ْشن
ٍع كّ َ بُم ّن .عَبَدَن
19 ٍع مُ يَافِمَ تْورّ تّمُي، ٍع لُفَمَ ّن كَامّ .وََشِت
20 ْكْن مِِش حَاشٍِي قَشَمَ .ّن
عَلَتََل يَشُيٍي َ لُم ّن عَْل قِيِل،
نَشَن ّسّش لِسِمَ، عَ َق .فَن
21 مِِش حَاِش دٌِن تٌنفٌمَ ّن، ْكْن ٍع مُ عَ .قِمَ
مِِش قَنِي تَن مِشٍِي َ ِكم عَ َش قٌنِسِرٍَي .كُي
22 عَلَتََل َش بَرََكتْيٍي ِي بِْش َ ْستْم ّن كّ رَ،
ْكْن عََل نَشَن دَنكَمَ، نَ َكنِي قَمَ .هَلـَكٍِد
23 نَشَن ّحرّ ِك رَقَن عَلَتََل مَ،
عَ نَ َكنِي َ مَلِم ّن عَ َش دُِنحّءِفِرِ .كُي
24 هَِل عَ َس دِنٌكن، عَ مُ َ مَ، بِر
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ِ مَ بَر عَ بّلّّش نَ عَلَتََل ِي .رَ
25 َكِب ٱ مّدِ دِ تّمُي، هَن ٱ ّشمِْش رَ،
ٱ ُ م تِنِشنتْي كٍرٍن تٌِش عََل نَشَن نَّبحِنِش،
نَشَن َش دٍِي تَاِم َ .مَكُلَم
26 تِنِشنتْي ِك ِتمَ، عَ مِشٍِي َ .دٌِنم
عَ َش دٍِي بَرَكّ َ ْستْم .ّن
27 ِع َش ٍق ٌكِب ُل نَ، ِع َش ٍق قَنِي .رََب
نَ كُي ِع ِسمََي ْشنكٍُي َ ْستْم .ّن
28 سّرِّي رَقَن عَلَتََل .مَ
عَ مُ عَ َش هِننّنتٍٍي َ َّبحِنم .ر
عَ ٍع َ َكنتَم ّن .عَبَدَن
ْكْن مِِش حَاشٍِي بْنسْي قَمَ ّن .هَلـَكٍِد
29 تِنِشنتْيٍي قَمَ ّن ِي بِْش ْستْدٍ كّ رَ،
ٍع ُل ٍب .عَبَدَن
30 تِنِشنتْي لْننِ نَن مٍَسنمَ،
سّرِّي نَن َ مِنِم عَ دّ .كُي
31 عَ مَرِِف عََل َش سّرِّي نَ عَ ّ ْبح كُي،
عَ مُ َ مَ بِر َ كِر .ْشن
32 مِِش حَاِش تِنِشنتْي يَنقَمَ، عَ َش عَ .قََش
33 ْكْن عَلَتََل مُ تِنِشنتْي َ لُم عَ يَشُيٍي .َسٌفي
عَ مُ َ تِنم ٍع َش عَ تْوّحّف ِكيِت .تّمُي
34 ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ، عَ َش َ كِر ُسُش،
عَلٌَك عَ َش ِع رَكٍِل، ِع َش ِي بِْش ْسْت كّ .رَ
نَ تّمُي ِع مِِش حَاشٍِي َ تٌم ّن ٍع .هَلـَِكِش
35 تّمُي دَنفِِش ٱ َ بَر َ ّسنبّم حَاِش ندٍ .ٌت

عَ ُشنفٌب عَْل وُرِ .تٌقَنِي
36 ْكْن ٱ ٌت دَنِف عَ يِرٍ عَ قِرِن ندٍ،
ٱ نََش عَ ِل عَ َش ٍق .ُشبٍن
ٱ نََش عَ قٍن، ْكْن ٱ ُ م عَ .ٌت

37 ِع َش مِِش قَنِي نَن مٌَت، تِنِشنتْي نَن .عِفّب
نَ مِِش ْموِل مَ قِندِ بَرََكتْي نَن .نَ
38 ْكْن يُنُبِتْيٍي تَن قَمَ ّن ْسنتْدٍ،
ٍع بْنسْي بِرِن َق .هَلَِك
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39 عَلَتََل تِنِشنتْيٍي رَِكسِمَ ّن،
عَ قِندِ ٍع َش َ مََكنتَم رَ ٍع َش تْورّ .كُي
40 عَ ٍع َ مَلِم ّن، عَ ٍع .رَتَنَف
عَ ٍع رَتَنَف مِِش حَاشٍِي مَ، عَ ٍع رَِكِس،
ِ مَ بَر ٍع يِفِيَِش عَ تَن نَن .مَ

38
ّسنّب َ بَر َكَن

عََل مَشَندِ
1 َ دَوُد َش مَشَندِ بّيِت
2 عَلَتََل، ِع نََش ٱ َحشَنَكَت ِع َش ْشّن كُي،
ِع نََش ٱ هَلَِك ِع َش ْبحٍّت .كُي
3 ِع َ بَر ٱ مَْشْن ِع َش تَنّب رَ، ِع َ بَر ٱ َ .نَبِر
4 َلَنِي ي ٌي مُ نَ ٱ ّب ِع َش ْشّن .كُي
ٱ َ م يُنُِب َ بَر عَ َ نِي ٱ قٍَت بِرِن َش .تْوْر
5 ٱ َ م يُنُبٍِي َ بَر فٌب ٱ ُشن .مَ
نَ ٌكٍت َ بَر بِنيَ، ٱ ُ م عَ َ ْنم .ْسنْن
6 ٱ َ م قٍِي َ بَر فٌب، ٍع شِرِ َ بَر .حَاُش
نَ بِرِن قَتَنِش ٱ َ م َشِشلِتَرٍَح نَن .نَ
7 ٱ ّ ْبح َ بَر َكَن، ُشننَكٍِل مُ نَ ٱ .ّب

ٱ َ لُم قّيّحن نَ ُسننُنِي نَن .كُي
8 ٱ قٍَت بِرِن وٌلٍنِش، َلَنِي ي ٌي مُ نَ .ْسنْن
9 ٱ ّسنّب َ بَر َكَن، ٱ قٍَت بِرِن َ بَر َب ٱ َ .م
ٱ ّ ْبح تْوْرِش .تُن
10 ٱ مَرِِف، ِع ٱ وَْشنٍق كٌلٌن،
ٱ َ م تْورّ مُ نْشُنِش ِع .مَ
11 ٱ ّ ْبح ُ م َسِش، ٱ ّسنّب َ بَر .ْحن
ٱ َي مُ نَءِيَلَنِي َ تٌم .ْسنْن
12 ٱ َشنُنتٍنيٍِي نُن ٱ بٌوٍرٍي َ بَر كٍِل ٱ ُشن مَ
ٱ َ م قُرٍ َش ٍق رَ، ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي َ بَر ٍع َ مَكُي ٱ .نَ
13 نَشٍٍي مَ وَ ٱ قَشٍَق، ٍع َ بَر يّّل عِتََل ٱ َي .رَ
نَشٍٍي مَ وَ ٱ تْوْرٍق، ٍع َ بَر ٱ ٌكنِب،
ٍع ٱ تْوّحّفمَ تّمُي .بِرِن
14 ْكْن ٱ ُ م ٱ تُِل مَِت نَ يّنيٍِي ْو رَ،
ٱ ُ م ٱ دّ رَِب ٱ َش ٍع .يَاِب
15 ٱ َ لُم عَْل تُِل شْرِ، ٱ َ لُم عَْل .بٌبٌي
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16 عَلَتََل، ٱ َشِشِل تِِش ِع تَن نَن .نَ
ٱ مَرِِف عََل، ِع تَن نَن فبَنسَن َ ْنم ٱ .يَابِدٍ
17 ٱ نَّش، ِع» نََش تِن ٱ يَشُيٍي َش ٌي ٱ مَ،
ٍع َش حّلِّشن ٱ َ م تْورّ َش ٍق «.رَ
18 عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش بِرَ،
ٱ نَ تْوْرٍق تّمُي .بِرِن
19 ٱ َ بَر ٱ ِت ٱ َ م يُنُِب َبَشٍِي ر رَ،
ٱ يَنٌفي نَشٍٍي رَبَِش، نَ ٍق َ بَر ٱ .ْكنتْقِِل
20 ٱ يَشُيٍي تَن ّكنّد، ٍع ّسنّب .فٌب
ٱ ْشنمِشٍِي َ بَر وَُي، هَِل نْندِ مُ نَ ٍع .ّب

21 نَشٍٍي ٍق قَنِي َ مَ مَسَر ٍق حَاِش رَ، ٍع ٱ مَ، تْوْر
ِ مَ بَر ٱ تَن َ مَ بِر ٍق قَنِي نَن قْْش .رَ
22 عَلَتََل، ِع نََش ٱ .نَّبحِن
ٱ مَرِِف عََل، ِع نََش ِع َ مَكُي ٱ .نَ
23 ٱ مَرِِف، ِع َش َق مَقُرٍن ٱ .مَلِدٍ
ٱ مَرِِف، ٱ َ م مَرَِكسِمَ نَن ِع .رَ

39
َ مَ عَد َ لُم عَْل قٌٍي
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف يٍدُتُن ّب
2 ٱ َ بَر عَ قََل، ٱ» ٍق بِرِن نَبَمَ،
عَلٌَك ٱ نََش يُنُِب رََب ٱ دّ .رَ
ٱ ٍق بِرِن نَبَمَ،
عَلٌَك ٱ نََش نَ يّنِي ْو ْموِل قََل مِِش حَاشٍِي َي «.شْرِ
3 ٱ َ م تْورّ ُشنفٍب كُي،
ٱ نََش دُندُ، ٱ ُ م ٍسٍس قََل، ٱ نََش ٱ ِ َسبَر .تُن
4 ٱ ّ ْبح نُ َستُنمَ، ٱ َ م تْورّ نََش ُل عَْل ّت .دّّشِش
نَ َ بَر عَ َ نِي ٱ َش ِي يّنِي ْو قََل،
5 َعلَتََل،» عَ مٍَسن ٱ ّب ٱ َ قَشَم تّمُي مُندُن،
ٱ َ م ِسمََي ِسفَمَ هَن مِندٍن،
عَلٌَك ٱ َش ٱ ّسنّب َش شُرُنِي .كٌلٌن
6 ِع َ بَر ٱ َ م ِسمََي رَدُنٍك، عَ ْشن مُ َ كُي .ْسنْن
َ مَ عَد َ لُم عَْل قٌٍي نَشَن «.دَنفِمَ

ّحنِف .رٍَت
7 َ مَ عَد لُِش ّن عَْل نِينِ، نَشَن مِنِمَ، عَ َق .دَنِف
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عَ نَاقُِل مَلَنمَ، ْكْن نَشَن قَمَ عَ ْستْدٍ،
عَ مُ نَ .كٌلٌن
8 ٱ مَرِِف، ٱ َق ٱ َشِشِل َ ِتم ندٍ رَ؟
ِع تَن نَن فبَنسَن َ ْنم ٱ .مَلِدٍ
9 ٱ نَِكِس ٱ َ م يُنُبٍِي بِرِن .مَ
ِع نََش ٱ نَيَاِف دَُشيٍي َي .شْرِ
10 ٱ َ بَر دُندُ، ٱ ُ م ٍسٍس قَلَمَ،
ِ مَ بَر ِع تَن نَن نَ .وَلٍِق
11 ِع َش قُرٍ َب ٱ مَ، بٍينُ ِع َش ٱ َنحْن تْورّ .كُي
12 ِع مِِش َ َحشَنَكتَم عَ َش يُنُِب َش ٍق .رَ
نَشَن نَقَن مَ عَدَ مَ، ِع نَ َ بَم عَ .ِي
نَ ٍق َ لُم ّن عَْل كُِل نَشَن بٌفٍِس قَنِي ُشن َ نََكنَم
بٍينُ مِِش َش عَ .مَتٌنٌف
َ مَدِ عَد مِسَالِِش قٌٍي نَن نَ نَشَن .دَنفِمَ

ّحنِف .رٍَت
13 عَلَتََل، ٱ َ م دُّب ُسُش،
ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ .رَ
ِع َش ٱ وَ شُي مّ، ِ مَ بَر ِع َش ْشحّ نَن ٱ .نَ
ٱ َ لُم عَْل ٱ بٍنبٍَي،
ٱ ُ م َ بُم ِي َ دُِنح بّنّد قُحِ .قَرِ
14 ِع َش ِع َش َحشَنَكّت رَفبِلٍن ٱ قْْش رَ ِسندٍن،
َش نَ مُ عَ رَ ٱ َ قَشَم .ّن

40
ُ م َ ْنم دُندُدٍ

عََل مَشَندِ نُن عََل مَتْشْي
1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 ٱ َ بَر ٱ َشِشِل ِت عَلَتََل رَ،
عَ َ بَر عَ تُِل مَِت ٱ .نَ
3 عَ َ بَر ٱ َب بٌورَ ْشورَ،
عَ ٱ َسنِي رَدِِك قَنٍي .رَ
4 عَ َ بَر بّيِت نّيّن َس ٱ ّ ْبح مَ
نَشَن قِندِِش تَنتُي رَ عََل .ّب

مِِش فبٍفٍب نَ نَ مّ، ٍع فَاشُمَ ّن عََل َي رَ،
ٍع ٍع يّّت تَُش عَلَتََل .رَ
5 حّلِّشنِي نَ مَ عَدَ نَن ّب
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نَشَن عَ َشِشِل تِِش عَلَتََل رَ،
نَشَن مُ عَ ٌكٍب رَتٌِش يّّت عِفبٌي مَ،
نَشَن مُ عَ ٌكٍب رَتٌِش كٍُي بَتٍُق .مَ
6 ٱ مَرِِف عَلَتََل،
ِع َ بَر ِع َش ٍق قَنِي فبٍفٍب مٍَسن مُُش .ّب

ِع مَنِيّ مُ .نَ
ٱ َ مَ و نَ بِرِن تَِف َبٍَق ر مِشٍِي ّب،
ْكْن ِع َش ٍق قَنِي وَُي هَن عَ َ بَر دَنِف عَ .ِع
7 ِع مُ مَ وَ سّرّّش تُن َش ْشن .مَ
ِع َ بَر ٱ تُِل .رَِب
ِع مُ مَ وَ سّرّّش فَن دَاِش ْشن مَ،
ِع مُ مَ وَ سّرّّش يُنُِب َشقَرِ دَاِش قَن ْشن .مَ
8 ٱ َ بَر َق َابُي كِت مَكُنتَنِش رَ نَشَن ّسبِّش ٱ .ّب
9 ٱ مَرِِف عََل، ٱ َ بَر تِن ِع وَْشنٍق .مَ
ِع َش سّرِّي نَ ٱ ٌسندٌنِي .كُي
10 ٱ تِنِشنِي َ مٍَسنم َحمَ .ّب

ِع َش عَ كٌلٌن عَلَتََل، ٱ ُ م قَمَ دُندُدٍ ِع َش ٍق .مَ
11 ٱ ُ م َ ْنم دُندُدٍ ِع َش نْندِ .مَ
ٱ ِع َش ٍق قَنِي نُن ِع َش مَرَِكِس ٍق َ قَلَم .ّن
ٱ ُ م ِع َش قٌنِسِرٍَي نُن ِع َش نْندِ َ نْشُنم َحمَ .مَ
12 ِع تَن عَلَتََل، ِع مُ قَمَ تٌندِدٍ ٱ ّب ِع َش مَرَقَنِي .مَ
ِع َش قٌنِسِرٍَي نُن ِع َش نْندِ ٱ َ َكنتَم ّن تّمُي .بِرِن
13 تْورّ فبٍفٍب َ بَر ٱ ِلِن .نَب
ٱ َ م يُنُِب قَن َ بَر فٌب هَن عَ َ بَر دَنِف عَ .ِع
ٍع َ بَر وَُي دَنفٍِق ٱ ُشنّسشٍّي .رَ
َ ِمَنِي ل َ بَر َب ٱ ِي .رَ
14 عَلَتََل، يَندِ، ٱ .نَتَنَف
عَلَتََل، يَندِ، ٱ .مَِل
15 نَشٍٍي مَ وَ ٱ نِي بٍَق،
نَشٍٍي مَ وَ ٱ َ م ٍق حَاِش ْشن مَ،
ٍع بِرِن َش َ مَكُي ٱ نَ يَاِف .كُي
16 نَشٍٍي ٱ مَيٍلٍمَ، يَاِف َش ٍع دّ َ .عِشَر
17 نَشٍٍي بِرِن بِرَِش ِع قْْش رَ،
ٍع َش ّسيوَ، ٍع َش حّلِّشن ِع َش ٍق .رَ
نَشٍٍي مَ وَ ِع َش ِكِس ْشن مَ،
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ٍع َش عَ قََل تّمُي بِرِن، تَنتُي» نَ عَلَتََل «.ّب
18 ٍستَرٍ نُن مِِسِكيّن نَن نَ ٱ نَ،
ْكْن مَرِِف َ بَر رَُت ٱ َ م ٍق .مَ
ِع تَن نَن نَ ٱ َ م َ مَلِم رَ عَ نُن ٱ َ .نَِكسِم
ٱ مَرِِف عَلَتََل، ِع نََش !دُفُندِ

41
مَ قُرٍ عََل مَشَندٍِق
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 حّلِّشنِي نَ مِِش ّب نَشَن َ هِننّم مِِش تْوْر .رَ
عَلَتََل عَ رَتَنفَمَ ّن عَ َش تْورّ .مَ
3 عَلَتََل عَ رَتَنفَمَ ّن، عَ عَ .رَبٌَل
عَ َ حّلِّشنم ّن َ .دُِنح
ِع مُ عَ َ لُم عَ يَشُيٍي .َسٌفي
4 عَلَتََل عَ َ مَلِم ّن عَ َ قُر تّمُي، عَ عَ َلَن ي َ .ر
5 ٱ عَ َ قَلَم عَ ّب،
َعلَتََل،» هِنّن ٱ .نَ
ٱ نَيَلَن ِ مَ بَر ٱ َ بَر يُنُِب رََب ِع «.رَ
6 ٱ يَشُيٍي يّن ْو حَاشٍِي قَلَمَ، ٍع نَّش،
َع» َ قَشَم مُن تّمُي؟
عَ ِشِل َ لْيم مُن «لْشْي؟
7 نَشَن قَمَ ٱ ّشيبُدٍ عَ قِلَنَكقُي يّنِي ْو َ .قَلَم
ٍق حَاِش فٌب عَ ّ ْبح .كُي
عَ نَ كٍِل ٱ ُشن مَ، عَ نَ ْموِل َ .قَلَم
8 ٱ ْشنمِشٍِي ٱ َ م ٍق َ مَْكلِْكلِم ٍع بٌوٍر ّب،
ٍع َش ٱ .تْوْر
9 ٍع نَّش، ُقٍر» حَاِش َ بَر عَ ُسُش،
عَ َ بَر تَفَن، عَ مُ َ كٍلِم «.ْسنْن
10 هَِل ٱ دّقَنبٌوٍر، ٱ نُ لَِش نَشَن نَ،
مُُش نُن نَشَن نُ مُُش دّفٍمَ ٍ يِر كٍرٍن،
نَ َ بَر عَ ٌكٍب ِت ٱ .نَ
11 عَلَتََل، هِنّن ٱ نَ، ِع َش ٱ نَكٍِل،
عَلٌَك ٱ َش ٱ يَشُيٍي سَرٍ رَفبِلٍن ٍع .مَ
12 ٱ عَ كٌلٌن ٱ نَقَن ِع مَ،
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ِ مَ بَر ِع مُ ٱ َ لُم ٱ يَشُيٍي .َسٌفي
13 ِع ٱ َ مَلِم ّن ِ مَ بَر ٱ .تِنِشن
ِع َ بَر تِن ٱ َش ُل ِع ّسيِت مَ .عَبَدَن
14 تَنتُي نَ َيَِل عِسِر مَرِِف عَلَتََل ّب .عَبَدَن
.عَمَِن .عَمَِن

42
ٌسندٌنِي نِمِسَِش مُنٍق رَ؟

عََل مَشَندِ
1 َ كٌر َش دٍِي َش لْننِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عََل، ٱ مَ وَ لٍُق ِع ٍ .يِر
ٱ ِع َ قٍنم عَْل ٍشِل ٍي َ قٍنم ِك .نَّش
3 ٱ هَِي نَ عََل ّ ِحح .مَ
ٱ عَ ٍ يِر َ لِم مُن تّمُي؟
4 يَْكِس ٱ َ مَ و كْي رَ،
ٱ َ مَ و يَنِي .رَ
مِِش ٱ مَشْرِنمَ،
ِع» مَرِِف عََل نَ «مِندٍن؟
5 ٱ نَ رَُت ِي ٍق مَ، ٱ ّ ْبح َ مَ ّسيو .ّن
ِسنٍف ٱ نُ َحمَ مَ رَّحرّ عََل َش ْ ْمبَنِش هْر نَن كُي،
ٍع نُ بّيِت بٍَق حّلِّشنِي كُي،
ٍع تَنتُي ِسَف رَ عََل .مَ
6 مُنٍق رَ ٱ ٌسندٌنِي نِمِسَِش؟
مُنٍق رَ ٱ ّ ْبح ُسننُنِش؟
ٱ َش ٱ َشِشِل ِت عََل رَ،
ٱ مَن َش عَ تَنُت عَ َش ِكِس َش ٍق .رَ
7 ٱ مَرِِف عََل، ٱ ّ ْبح نِمِسَِش ٱ يّّت َكن مَ ٍق .رَ
نَ نَ عَ رَ ٱ نَن ٱ َ نَتُم ِع مَ يُرُدّن،
ٱ نَ دّننَّش ِي تّمُي،
مٌن شٍرِ نُن مِسَرِ فٍيٍَي نَ .دّننَّش
8 ٱ َ م تْورّ ُشن نَن تُن .مَسٍَق
عَ َ لُم عَْل ُسسُي ٍي نَشَن َ ِسنم شُرٍ ٍي .ُشن
9 عَلَتََل َ هِننّم ٱ نَ يَنِي رَ،
ٱ قَن بّيِت َ بَم عَ ّب كْي .رَ
ٱ عََل مَ مَشَندِ نَشَن ٱ َ .نَبَلٌم
10 ٱ َ بَر عَ قََل عََل ّب،
نَشَن ّسنّب فٌب عَْل قَنٍي،
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ِع» نّيمُِش ٱ َ م مُنٍق رَ؟
ِع ٱ لُِش تْورّ كُي
ٱ يَشُيٍي َش نْي بُن مَ مُنٍق «رَ؟
11 ٱ يَشُيٍي ٱ مَ تْوْر ٌكنِب رَ لْْش ٌي .لْْش
ٍع ٱ مَشْرِنمَ، ِع» مَرِِف عََل نَ «مِندٍن؟
12 ٱ ٌسندٌنِي نِمِسَِش مُنٍق رَ؟
ٱ ّ ْبح ُسننُنِش مُنٍق رَ؟
ٱ َش ٱ َشِشِل ِت عََل رَ،
ٱ مَن َش عَ تَنُت عَ َش ِكِس َش ٍق .رَ
ٱ مَرِِف نَن نَ ٱ َ م مَرَِكسِمَ .رَ

43
ّ ْبح ُسننُنِش مُنٍق رَ؟

عََل مَشَندِ
1 عََل، ِع َش ٱ َ م ِكيِت .َس

ِع َش ٱ ُشن مَقََل َحمَ دَنشَنِيَتَرٍ ْشن .مَ
ِع َش ٱ نَتَنَف يَنقَنتٍٍي نُن وٍُل قَلٍّي .مَ
2 عََل ٱ َ م َ َكنتَم نَ ِع تَن نَن نَ،
ِع ٱ نَّبحِنِش مُنٍق رَ؟
ِع ٱ لُِش تْورّ كُي ٱ يَشُيٍي َش نْي بُن مَ مُنٍق رَ؟
3 ِع َش ٱ َ م َ كِر عِيَلَن ِع َش نْندِ رَ،
ِع َش ٱ ُشن ِت ِسفٍَق رَ ِع ٍ يِر ِع َش َ فٍي ّسنِيّنِش .قَرِ
4 ٱ نَن ٱ ّ مَ مَكْر ّن عََل َش سّرّّشبَدٍ رَ،
عََل نَشَن قِندِِش ٱ َ م ّسيوّ نُن ٱ َ م حّلِّشنِي .رَ
ٱ بّيِت َ بَم ٱ مَرِِف عََل ّب َ كْر .رَ
5 ٱ ٌسندٌنِي نِمِسَِش مُنٍق رَ؟
ٱ ّ ْبح ُسننُنِش مُنٍق رَ؟
ٱ َش ٱ َشِشِل ِت عََل رَ،
ٱ مَن َش عَ تَنُت عَ َش ِكِس َش ٍق .رَ

44
مُُش مُ ِع َش َساّت َ َكنَم
عََل مَشَندِ

1 َ كٌر َش دٍِي َش لْننِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عََل، مُُش َ بَر عَ مّ مُُش بٍنبٍَي َسابُي رَ،
ِع وَِل نَشَن نَبَِش تّمُي .دَنفِِش
3 ِع َ بَر سٍِي كٍرِ ٍب
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عَلٌَك مُُش بٍنبٍَي َش َسبَِت ِي بِْش .مَ
4 ٍع مُ ٍب ْسْت ٍع َش َسنتِّدفّمَ َش رَ،
ٍع مُ ِكِس ْسْت ٍع يّّت ّسنّب َش .رَ
ِع تَن نَن ّسنّب َ بَر ٍع رَِكِس،
ِع تَن نَن َش هِنّن َ بَر قِندِ نَ َسابُي .رَ
5 عََل، ِع تَن نَن قِندِ ٱ َ م مَنّف .رَ
يَندِ، ِع َش يَشَُب بْنسْي .رَِكِس
6 مُُش قَمَ مُُش يَشُيٍي رَفبِلٍندٍ ِع تَن نَن َسابُي رَ،
مُُش قَمَ ٍع رَفٌرٌدٍ ِع ِشِل .رَ
7 ٱ ُ م ٱ َشِشِل تِِش ٱ َ م َشِل َش رَ،
ٱ َ م َسنتِّدفّمَ مُ َ ْنم ٱ .نَِكِسدٍ
8 ْكْن ِع تَن نَن مُُش رَتَنفَمَ مُُش يَشُيٍي مَ،
ِع تَن نَن مُُش ْشنمِشٍِي .رَيَافِمَ
9 مُُش عََل نَن مَتْشْمَ تّمُي بِرِن،
مُُش ِع تَن نَن ِشِل َ تَنتُم .عَبَدَن

ّحنِف .رٍَت
10 ْكْن يَْكِس ِع َ بَر مُُش رَّبحِن،
ِع َ بَر مُُش .رَيَاِف
ِع مُ مُُش َش ْسورٍِي َ مَلِم .ْسنْن
11 ِع َ بَر مُُش رَِف مُُش يَشُيٍي َي رَ، نَشٍٍي مُُش ْشنِش،
نٍٍي َ بَر مُُش هَرٍِف بِرِن َب مُُش ِي .رَ
12 ِع َ بَر مُُش رَّبحِن عَلٌَك ٍع َش مُُش قََش عَْل ُ سٍٍي، شُر
ِع َ بَر مُُش رَيٍنٍسن حَمَّن فبّتٍّي .مَ
13 ِع َ بَر ِع َش َحمَ مَِت سَرٍ شُرِ رَ،
نَشَن مُ مَ قِندِ فٍينِ رَ ِع .ّب
14 ِع َ بَر مُُش رَيَاِف مُُش ْدْشبٌوٍرٍي ْشن .مَ
مُُش َبِلِنيٍِي ر َ يٌم مُُش .مَ
15 ِع َ بَر عَ َ نِي ِس فبّتٍّي َش مُُش مَيٍٍل،
ٍع نُ ٍع ُشنيٍِي لِنتَن مُُش .مَ
16 ٱ َشِشِل عِقُِش تّمُي بِرِن، ٱ َ بَر .يَاِف
17 نَشٍٍي ٱ ْشنِش، نٍٍي ٱ مَيٍلٍمَ، ٍع ٱ َ .ٌكنبِم
ٍع مَ وَ ٍع .فبٍْحْشٍق
18 هَِل ِي بِرِن ٌت رَبَِش مُُش رَ،
مُُش مُ نّيمُِش ِع مَ،
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مُُش مُ ِع َش َساّت .َكنَِش
19 مُُش ّ ْبح مُ فبِلٍنِش ِع قْْش رَ،
مُُش مُ مُُش مَكُيَِش ِع َش َ كِر رَ،
20 نَشَن عَ َ نِيَم ِع َش مُُش ُل وُلَبَرٍٍي تَِف،
مُُش َش .قََش
21 َش مُُش َس ُ نّيم مُُش مَرِِف عََل ِشِل مَ،
َش نَ مُ عَ رَ مُُش نََش عََل فبّتٍّي بَُت،
22 عََل مُ عَ َ كٌلٌنم ّش؟
عَ مُ مِِش فُندٌ بِرِن كٌلٌن؟
23 ْكْن مِشٍِي نَ مُُش قَشٍَق عَْل ُ .سٍٍي شُر
ٍع نَ َ رَبَم تّمُي بِرِن ِع تَن نَن مَ ٍق .رَ
24 ٱ مَرِِف، .ُشُن ِع ِشٍق مُنٍق رَ؟
كٍِل، ِع نََش مّي مُُش رَ تّمُي .بِرِن
25 ِع يَتَِف َ نْشُنم مُُش مَ مُنٍق رَ؟
ِع نّيمُِش مُُش َش تْورّ نُن يَاِف مَ مُنٍق رَ؟
26 مُُش َ بِر ّن بِْش، مُُش مُ َ ْنم كٍلِدٍ .ْسنْن
27 يَندِ، كٍِل، َق مُُش .مَِل
ِع َش مُُش ُشن َ سَر ِع َش هِنّن َش ٍق .رَ

45
مَنّف َش قُِت
عََل مَتْشْي

1 َ كٌر َش دٍِي َش لْننِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ُقٍف» «.تٌقَنيٍِي َ َشنُنتٍي .ِسِف
2 يّن ْو قَنيٍِي َ بَر ٱ ّ ْبح .رٍَق
ٱ َش ِي وَِل رََب مَنّف .ّب

ٱ نّنِي َ لُم ّن عَْل ّسبّلِِت قَنِي َش .كٍَل
3 ِع تٌقَن مَدِ عَدَ بِرِن ّب،
ِع قََت يّن ْو ّ ْحشُنم تِدٍ،
ِ مَ بَر عََل بَرَكّ سَمَ ِع َش ٍق مَ تّمُي .بِرِن
4 ِع َش ِع َش َسنتِّدفّمَ شِرِ ِع تَِف،
عَلٌَك ِع َش ُشننَكٍِل نُن ِع َش بِنّي َش .كٌلٌن
ْسورِ َ ّسنبّم نَن ِع .رَ
5 ِع ّسنّب .فٌب
ٍت ِع َش ْسورِ رَفٍِس قَرِ، نْندِ، مَفٌرٌي، نُن تِنِشنِي َش ٍق .رَ
ِع َش ٍق ُشنفٍب .رََب
6 ِع َش تَنبٍّي .مَفَاُش
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ٍع قَمَ ِع يَشُيٍي ٌسندٌنِي ْسْشدٍ،
سٍِي َ مَ بِر ّن ِع َسنيٍِي .بُن

7 َعَل،» ِع َش مَنّف ِكبَنِي َ بُم ّن .عَبَدَن
تِنِشنِي نَن قِندِِش ِع َش مَنّفَي تْنشُمَ «.رَ
8 تِنِشنِي نَن نَقَن ِع .مَ
حَاُشيَح مُ رَقَن ِع مَ قٍٍق .مَ
نَ نَن عَ تٌِش ِع مَرِِف عََل َ بَر ِع ُسفَندِ ّسيوّ .كُي
قِسَمَنٍت نَن ِع رَ دَنفٍِق ِع بٌوٍرٍي .رَ
9 لَبُنّد نُن ٍس شِرِ ّ ْحشُنم نَ ِع َش دُِف .مَ
ُشلُنِي َ ِتم ِع َش مَنّف بَنِش تٌقَنِي .كُي
كْرٍَي حّلِّشنِي شُي َ رَ مِنِم ِع .ّب

10 مَنّفٍي َش دِ فِنٍّي َ لُم ِع ّسيِت مَ،
ِع َش فِّن قَن نَ ِع ّق مَ، عَ مَشِرِِش َ ّشيم تٌقَنِي َ .ر
11 ٱ َ م دِ فِّن، ِع تُِل مَِت ٱ .نَ
ِع نََش َكنَكن ِع بْنسْي مَ،
َش نَ مُ عَ رَ ِع َش دٍنبَيَ نُن ِع بََب .مَ
12 ِع َش ِع ٌ عِفٌر مَنّف ّب
نَشَن قِندِِش ِع مَرِِف .رَ
ِع تٌقَن، ِع رَقَن عَ مَ ِك .قَنِي
13 تِرٍكٍَي قَمَ بُنسٍٍي رَ ِع ّب،
نَاقُِل َكنيٍِي قَن َ قَنم ِع .بِنيَدٍ

14 مَنّف َش دِ فِّن سٌمَ بَنِش كُي،
عَ مَشِرِِش دُِف تٌقَنِي رَ، َ ّشيم نَ عَ .مَ
15 عَ َش ٌكنِي فِنٍّي عَ َ مَتِم مَنّف .ْشن
مَنّف قَن مَشِرِِش دُِف تٌقَنِي َ .ر
16 فِّن ٌس تّمُي، مِِش بِرِن حّلِّشنِش،
ٍع ُشلُنِي َ .ِتم
17 ِع َش دٍِي قَمَ لُدٍ عَْل ِع بٍنبٍَي،
ٍع قِندِ مَنّفٍي رَ بِْش بِرِن ُشن .مَ
18 ٱ ِع تَن مَ قِندِ ِشِل َكنِي نَن نَ .عَبَدَن
بْنسْي بِرِن ِع مَتْشْمَ ّن وََشِت ٌي .وََشِت
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46

وٌن مُ فَاشُمَ
عََل مَتْشْي

1 َ كٌر َش دٍِي َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب مّدِ فِنّدِ شُي دَاِش
2 عََل، وٌن َ َكنتَم نَن عَ .رَ
وٌن مَ َكنتَرِ نَ عَ ِي .رَ
عَ وٌن َ مَلِم وٌن مَ تْورّ بِرِن .كُي
3 َش بِْش َس سّرّن، وٌن مُ .فَاشُمَ
َش َ فٍي َس َ بِر بَا مَ، وٌن مُ .فَاشُمَ
4 َش ْمْرنِيٍي َس َشاّح، وٌن مُ .فَاشُمَ
َش َ فٍي َس عَ ِعمََش، عَ سّرّن، وٌن مُ .فَاشُمَ
5 شُرٍ نَن عَ رَ، نَشَن َسلٌنيٍِي عََل َش تَا َ رَ .مَ ّسيو
عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش ْ َ هْر ْملِنفِر ّسنِيّنِش نَ مّننِ .ّن
6 عََل نَ نَ تَا كُي، نَ تَا مُ عَ مَشَمَ، رَ
عَ عَ َ مَلِم ُسبَّش نّّق عَ .ِل
7 سٍِي ْسنشْي رٍَتمَ،
مَنّفيٍَي َ مَ بِر .ّن
عََل نّّق عَ شُي مِِن، رَ
َ دُِنح بِرِن َ ُشنُنم .ّن
8 مَنّف عَلَتََل نَ وٌن ّسيِت .مَ
وٌن مَ َكنتَرِ نَ يَشَُب مَرِِف عََل ِي .رَ
9 وٌ َق عَلَتََل َش وَِل مٌَت،
عَ فبَلٌي نَشَن لُِش بِْش .مَ
10 عَ تَن نَن فٍرٍ َ ْحنم َ دُِنح بِرِن .مَ
عَ َشِل َ مَ فِر .ّن
عَ تَنّب َ َكنَم ّن،
عَ مََكنتٍَس .فَن
11 ٌو» وٌ رَشَرَ، وٌ َش عَ كٌلٌن عََل نَ ٱ تَن نَن .نَ
ٱ ِس بِرِن .مَ يَمَرِ
ٱ َ م يَامَرِ نَ َ دُِنح بِرِن «.مَ
12 عَلَتََل نَ وٌن ّسيِت مَ،
وٌن مَ َكنتَرِ نَ يَشَُب مَرِِف عََل ِي .رَ

47
عََل قِسَمَنٍت مَنّف
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عََل مَتْشْي

1 َ كٌر َش دٍِي َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 وٌ تَن سٍِي بِرِن، وٌ وٌ بّلّّش بْنْب،
وٌ ْسنْش، وٌ شُي عٍِت حّلِّشنِي كُي عََل !ّب

3 عَلَتََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي .مَفَاُش
مَنّف ُشنفٍب نَن عَ رَ َ دُِنح بِرِن ُشن .مَ
4 عَ َ بَر سٍِي ٌ رَفٌر وٌن بُن مَ،
ٍع َش ُل وٌن .َسٌفي
5 عَ َ بَر بِْش ِق وٌن مَ كّ رَ،
نَشَن قِندِِش يَشَُب بْنسْي َش ُشننَكٍِل .رَ
عَ وٌن .َشُن

ّحنِف .رٍَت
6 عََل َ ٍتم حّلِّشن شُي نَن تَِف،
عَ قَمَ سَرٍَي ٍق شُي .مَ
7 وٌ بّيِت َب عََل ّب، وٌ بّيِت !َب

وٌ بّيِت َب وٌن مَ مَنّف ّب، وٌ بّيِت !َب
8 عََل نَن مَنّف رَ َ دُِنح بِرِن ُشن مَ،
وٌ َش لْننِ بّيِت .َب
9 عََل مَفٌرٌِش مَنّف ِكبَنِي ّسنِيّنِش كُي،
ِس بِرِن مَنّف نَن عَ .رَ
10 سٍِي َش مَنّفٍي َكقُمَ عِبُرَهِمَ مَرِِف عََل َش َحمَ مَ،
ِ مَ بَر عََل نَن عَ رَفِرِ مَنّفٍي َش َ دُِنح .َكنَت
عََل نَ ٍس بِرِن .ُشن

48
عََل َش تَا ِسيٌن
عََل مَتْشْي

1 َ كٌر َش دٍِي َش .بّيِت ِسِف .ّسنِيّنِش
2 عَلَتََل .فٌب
عَ َ لَنم وٌن َش عَ مَتْْش
عَ َش تَا كُي عَ َش َ فٍي ّسنِيّنِش .قَرِ
3 عََل َش َ فٍي ِسيٌن تٌقَن،
عَ رَقَن َ دُِنح بِرِن .مَ
نَ قِندِ مَنّف ُشنفٍب َش تَا نَن .نَ
4 عََل عَ ّحنِف سَمَ عَ َش تَا مََكنتَِش ْشن،
عَ َ بَر عَ يّّت قِندِ عَ َ َكنتَم .رَ
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5 مَنّفٍي ٌت ٍع مَلَن ِسيٌن فٍرٍ ِشِل مَ،
6 ٍع نََش كَاَب نَ تٌٍق .رَ
ٍع نََش فَاُش، ٍع َق ٍع .ِف
7 ٍع ٌت فَاُش نَ َي رَ،
ٍع نََش سّرّن عَْل فِّن نَشَن نَ دِ بَرٍِق،
8 َش نَ مَرَ عَْل َ ِسِس تَر َش ُكنكُيٍي
قٌٍي ُشنفٍب نَشٍٍي .ِعمَشَمَ
9 وٌن مَرِِف عََل كَابَنٌَك نَشَن نَبَِش عَ َش تَا كُي،
وٌن َ بَر نَ مّ، وٌن َ بَر نَ .ٌت

مَنّف عَلَتََل نَ تَا رَِكسِمَ تّمُي .بِرِن
ّحنِف .رٍَت

10 عََل، مُُش نَ ٌس ِع َش ْ َ هْر ْملِنفِر كُي،
مُُش َ رَتُم ِع َش هِنّن نَن .مَ
11 عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي،
ِع ِشِل َ تَنتُم ّن َ دُِنح ٍ يِر .بِرِن
ِع َش مَنّفَي .تِنِشن
12 َحمَ َ حّلِّشنم ّن ِسيٌن َ فٍي قَرِ،
يُدَكٍَي َ مَ ّسيو ّن ِع َش ِكيِت َش ٍق .رَ
13 وٌ َش ِسيٌن مَبِلِن،
وٌ َش عَ َش ْسورِ تِدٍٍي .ْكنِت
14 وٌ َش عَ تّّت نُن عَ ٍ يِر مََكنتَشٍِي مٌَت،
عَلٌَك وٌ َش نَ قََل وٌ َش دٍِي .ّب

15 عََل نَن نَ وٌن مَرِِف عََل رَ .عَبَدَن
عَ وٌن ّ مَ َنحّر هَن َ .عَلِفِيَم

49
َ عَلِفِيَم ِسفٍَق مُ َ َكنَم
عََل َش سّرِّي

1 َ كٌر َش دٍِي َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 وٌ وٌ تُِل مَِت ِي رَ، وٌ تَن َحمَ .بِرِن
َ دُِنح َحمَ بِرِن، وٌ وٌ تُِل مَِت ٱ .نَ
3 تِدٍ شُرِ َكنِي، تِدٍ ُشنفٍب َكنِي،
ٍستَرٍ عَ نُن ٍس َكنِي،
وٌ بِرِن َش وٌ تُِل .مَِت
4 ٱ قَمَ يّنِي ْو هَفِّف نَن َلَدٍ ق وٌ ّب،
ٱ ّ ْبح َشِشِل قَنِي نَشَن .َمحْشُنِش
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5 ٱ نَن ٱ تُِل تِِش تَاِل رَ،
ٱ قَمَ نَ تَِف َبَدٍ ر وٌ ّب َ كْر شُي .رَ
6 َ مُنقٍر ٱ َق فَاشُمَ فبَلٌي لْشْي َي رَ،
ٱ يَشُيٍي َش ٍق ٌكِب ٱ َ ِلِنم نَب تّمُي نَّش؟
7 ٍع لَِش ٍع َش َ بَننَي نَن نَ،
ٍع نُ َق ٍع يّّت مَتْْش ٍع هَرٍِف َش فبٌي .رَ
8 ٍع مُ َ ْنم ٍع ٍ بٌر ُشنسَرَدٍ،
ٍع مُ َ ْنم ٍع ُشنسَرٍ قِدٍ عََل .مَ
9 ٍع نِي ُشنسَرٍ شْرْْش،
ٍع مُ َ ْنم عَ قِدٍ .عَبَدَن
10 ٍع تَن مُ قَشَمَ؟
ٍع مُ ِسفَمَ عَلِفِيَمَ؟
11 وٌن عَ تٌمَ، لْننِلٍَي قَشَمَ،
لْننِتَرٍٍي قَن قَشَمَ .ّن
ٍع َق ٍع هَرٍِف ُل مِِش فبّتٍّي ِي .رَ
12 مِِش نَشٍٍي ٍع ِشلٍِي َسِش بْشٍِي ُشن مَ،
ٍع َمحْشُنِش ّن ٍع َش بَنشٍِي َ لُم ّن نَا عَبَدَن،
ٍع ْشنِي مُ َ َكنَم كٍِل لَنقَنمٍَي مَ،
عَ َس ْدْش َ لَنقَنم فبّتٍّي .رَ
13 هَِل مِِش ُشنفٍب، عَ مُ َ .بُم
عَ قَشَمَ ّن عَْل .ُسبٍٍي
14 مِِش نَشٍٍي لَِش ٍع يّّت رَ، ٍع َش َ كِر نَن .َي
ٍع شُي رَقَن نَشٍٍي مَ، نٍٍي َ مَ بِر ّن ٍع قْْش .رَ
15 ٍع َ عَلِفِيَم َ لِم .ّن
قَّش ٍع َ رَلْيم .ّن
مِِش تِنِشنشٍِي ٍع َ مَبٌرٌنم .ّن
ٍع َش تٌقَنِي َ َكنَم .ّن
َ عَلِفِيَم مَ قِندِ ّن ٍع ْشنِي .رَ
16 ْكْن عََل ٱ نِي َ مَ ُشنسَر ّن عَلِفِيَمَ،
عَ ٱ .َشنِن

ّحنِف .رٍَت
17 مِِش نَ قِندِ بَننَ رَ، عَ هَرٍِف نَ فٌب،
ِع نََش فَاُش،
18 ِ مَ بَر عَ مُ ٍسٍس َ َشنِنم َ .عَلِفِيَم
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عَ هَرٍِف مُ َ مَ بِر عَ قْْش .رَ
19 عَ َ حّلِّشنم ّن عَ هَرٍِف رَ عَ َش دُِنحّءِفِرِ كُي،
ِ مَ بَر بِرِن عَ مَتْشْمَ نَ َش ٍق رَ،
20 ْكْن عَ َق ِسَف َ عَلِفِيَم
عَ عَ بٍنبٍَي ِل نَ،
نَشٍٍي مُ َ دُِنح َ تٌم .ْسنْن
21 َش بَننَ مِِش َشِشِل مُ نَ،
عَ لُِش ّن عَْل ُسٍب نَشٍٍي .قَشَمَ

50
سّرّّش نَشَن نَقَن عََل مَ
عََل َش سّرِّي

عَسَِق َش بّيِت
1 عَلَتََل نَ يّنٍق .ْو
عَ نَ َ دُِنح بِرِن ِشلٍِق،
كٍِل ٌسفٍتٍدٍ هَن .ٌسفٍفٌرٌدٍ
2 كٍلٍِق ِسيٌن،
عََل َش تٌقَنِي َ .يَنبَم
3 وٌن مَرِِف عََل نَ قٍَق،
عَ مُ .دُندُِش
ّت بٍلٍبٍٍل نَ عَ َي رَ،
قٌٍي ُشنفٍب قَن نَ عَ َبِلِنِي .ر
4 عَ شُي َ ٍتم ٌكوٍر مَ،
عَ شُي ٌ مَ فٌر بِْش
ِكيِت َسدٍ عَ َش مِشٍِي .ّب

5 ٱ» بَتُلٍَي،
نَشٍٍي لَايِدِ تٌنفٌِش ٱ ّب سّرّّش رَ،
وٌ َش وٌ «.مَلَن
6 عََل َش مٍَسنِي تِنِشنِش َ كٍلِم ٌكوٍر نَن مَ،
ِ مَ بَر ِكيتَِس نَن نَ عََل .رَ
7 ٱ» َ م مِشٍِي، وٌ وٌ تُِل مَِت، ٱ َش يّن .ْو
َيَِل، عِسِر ٱ َ بَر وٌ ُ .كَلَم
عََل نَن ٱ نَ، وٌ مَرِِف .عََل
8 ٱ ُ م ْشنِْش وٌ َش سّرّشٍّي َش ٍق .رَ
وٌ سّرّّش فَن دَاشٍِي َ بَم ٱ ّب تّمُي .بِرِن
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9 ٱ ُ م تُورَ تٌنفٌمَ وٌ .ْشنِي
ٱ ُ م ِس ٌكنتٌنِي قَن تٌنفٌمَ وٌ َش .كُّل
10 ٱ فٍب نَن نَ ُسٍب بِرِن نَ وَُل .ِع
ٱ فٍب نَن نَ ُسٍب بِرِن نَ فٍيٍَي .مَ
11 ٱ فٍب نَن نَ ْشِن بِرِن نَ ٌكوٍر .مَ
ٱ فٍب نَن نَ ُسٍب بِرِن نَ قِيِل .مَ
12 َش كَامّ ٱ َ ُسشُم نُ، ٱ َ م َ قَلَم وٌ تَن .ّب

ٱ فٍب نَن نَ َ دُِنح بِرِن .نَ
13 ٱ تَن تُورَ ُسٍب دٌنمَ؟ .عَدٍ
ٱ تَن ِس ٌكنتٌنِي وُِل مِنمَ؟ .عَدٍ
14 عَ َ لَنم وٌ َش تَنتُي ِسَف رَ ٱ مَ،
نَ َش قِندِ وٌ َش سّرّشٍّي .رَ
وٌ َش وٌ َش لَايِدٍِي رََكمَِل ٱ ّب، ٱ تَن عََل ِشِل ُشنفٍب .َكنِي
15 وٌ َش ٱ ِشِل وٌ َش تْورّ .كُي
ٱ قَمَ وٌ رَتَنفَدٍ،
وٌ قَن قَمَ ٱ «.مَتْْشدٍ
16 عََل َش مٍَسنِي نَن َي، مِِش حَاشٍِي ّب،
ٌو» نَ ٱ َ م يَامَرِ نُن ٱ َ م َساّت ُ ِسٍق دُر مُنٍق رَ؟
17 ٱ َ م سّرِّي مُ رَقَن وٌ .مَ
وٌ ُ م ٱ َ م يّنِي ْو َ .دَنشُنم
18 وٌ نُن ُمحّتٍِي نَ عَ .رَ
وٌ نُن يّّن َبٍَي ر نَ عَ .رَ
19 ٍق حَاِش نَن تُن َ مِنِم وٌ دّ ِع،
وٌ وٍُل نَن تُن َ .قَلَم
20 وٌ نُن نَشَن نَف كٍرٍن عَ رَ،
وٌ نَ .تْوّحّفمَ
21 وٌ نَشَن نَبَِش، نَ نَن .َي
هَن يَْكِس ٱ َ بَر ٱ ِ .َسبَر
وٌ ْحْش عَ مَ عَ ٱ نَ وٌ ّسيِت مَ،
ْكْن ٱ َ قَم َشاحّدٍ وٌ مَ،
ٱ قَمَ عَ بِرِن َي بَدٍ وٌ .ّب
22 وٌ َش ِي ٍق مّ،
وٌ تَن نَشٍٍي نّيمُِش عََل مَ،
َش نَ مَرَ ٱ وٌ َش ٍق َ َكنَم .ّن
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مِِش ٌي مُ وٌ .رَتَنفَمَ
23 نَشَن تَنتُي سّرّّش َ بَم ٱ ّب،
نَ مِِش َ بَر ٱ .مَتْْش
مِِش نَشَن عَ ّحرّ ِك َ مَتٌم عَ قَنِي رَ،
ٱ َ قَم ٱ تَن عََل َش مَرَِكِس مٍَسندٍ عَ «.ّب

51
َ دَوُد َش يُنُِب
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب 2 عَننَِب نَتَن يّنٍق ْو َ دَوُد ّب عَ يُنُِب رََب بَتٍِسَب رَ تّمُي .نَّش
3 عََل، هِنّن ٱ نَ عَْل ِع دَرِِش عَ رَ ِك .نَّش
دِّح ٱ َ م ٍق حَاِش مَ ِع َش ّ ْبح قَنِي َسابُي .رَ
4 ِع َش ٱ نَّسنِيّن ٱ َ م ٍق ٌكِب بِرِن .مَ
ِع َش ٱ َ م يُنُِب .َشقَرِ
5 ٱ َ بَر ٱ َ م يُنُِب .كٌلٌن
ٱ ُ م َ ْنم نّيمُدٍ نَ .مَ
6 ٱ نَ ٍق حَاِش رَبَِش ِع كٍرٍن نَن .نَ
ٱ نَشَن نَبَِش عَ مُ رَقَن ِع .مَ
ِع نَ ٱ مَِكيِت،
نْندِ َ لُم ّن ِع .ّب
7 ٱ بَرِِش يُنُِب ٍق نَن كُي،
َكِب نَف قُرِ َب نّيّن َ .ر
8 ْكْن نْندِ نَ ُل مِِش ّ ْبح كُي،
نَ نَن نَقَن ِع .مَ
نَ لْننِ مٍَسن ٱ .ّب

9 ٱ ّسنِيّن هِسٌِث بُرّّش رَ،
عَلٌَك ٱ َش .قِيّش
ٱ ّسنِيّن،
عَلٌَك ٱ َش قِيّش قْين عَْل ّ .ِشح
10 حّلِّشنِي نُن ّسيوّ ِق ٱ مَ،
عَلٌَك ٱ ّ ْبح َش .َس
11 ِع ٌكٍب ِت ٱ َ م يُنُِب رَ،
ِع َش ٱ َ م ٍق ٌكِب بِرِن َب ٱ َ .م
12 ٱ مَرِِف عََل، ٱ ّ ْبح مَقِندِ ّ ْبح ّسنِيّنِش رَ،
َشِشِل قَنِي ِق ٱ َ .م
13 ِع نََش ٱ َ مَكُي ِع َي تٌدٍ َ .ر
ِع نََش ِع َشِشِل ّسنِيّنِش َب ٱ ِي .رَ
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14 ِكِس ّسيوّ نُن َ ِمَنِي ل ِق ٱ َ م
نَشَن ٱ َ .مَلِم
15 ٱ ِع َش َ كِر َ مٍَسنم ّن ِع مَتَندِلٍَي ّب،
عَلٌَك ٍع مَن َش َ بِر ِع قْْش .رَ
16 ٱ َ نَِكسِم عََل،
ٱ َ بَر مِِش .قََش
يَندِ، ٱ ُشنسَرَ،
عَلٌَك ٱ َش ِع َش ٍق قَنِي .مٍَسن
17 ٱ مَرِِف، نَ َ نِي ٱ ّب،
ٱ َش ِع .تَنُت
18 سّرّّش مُ رَقَن ِع مَ،
َش نَ مُ عَ رَ ٱ نَ َ بَم ّن ِع ّب .نُ
ِع مُ مَ وَ سّرّّش فَن دَاِش .ْشن
19 سّرّّش قَنِي قِندِِش يّّت مَفٌرٌي نَن .نَ
عََل مَ وَ ِي سّرّّش ْموِل نَن ْشن .مَ
20 ِع َش هِنّن ِسيٌنِ رَ،
ِع َش َسلَمُ دَرِ تّّت .رَكٍِل
21 نَ تّمُي ِع َ حّلِّشنم ّن سّرّّش تِنِشنِش
نُن سّرّّش فَن دَاِش .رَ
نَ تّمُي تُورٍَي نَن َ بَم سّرّّش رَ ِع َش .سّرّّشبَدٍ

52
دّ حَاِش
عََل َش سّرِّي

1 َ دَوُد َش لْننِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب 2 مٍَسنِي نَن َي دٌٍوٍف عٍدٌنَك َش ٍق رَ، نَشَن عَ قََل ْسُل ّب عَ َ دَوُد نَ عَِشمٍلٍِك .ْشنِي
3 ِع ِع يّّت َ عِفبٌم ٍق ٌكِب رَبٍَق رَ مُنٍق رَ؟
عََل َش هِنّن َ بُم ّن .عَبَدَن
4 ِع دّ َ لُم عَْل قِّن نَشَن ٍق حَاِش َ .رَبَم
يَنقَنٍت نَن ِع .رَ
5 ٍق حَاِش رَقَن ِع مَ دَنفٍِق ٍق قَنِي .رَ
وٍُل رَقَن ِع مَ دَنفٍِق نْندِ .رَ

ّحنِف .رٍَت
6 ِع يّن ْو شُي َشاّح، ِع دّ مُ .قَن
7 نَ كُي عََل قَمَ ِع رَهَلـَكٍِد تّمُي .بِرِن
عَ ِع ُسشُمَ ّن، عَ ِع كٍرِ ِع َش بَنِش كُي، عَ ِع كٍرِ َ دُِنح .مَ

ّحنِف .رٍَت
8 تِنِشنتْي نَشٍٍي مَ قِندِ ٍسيدٍٍي رَ



َ يَبُر 53:7 383 َ يَبُر 52:9
ٍع قَمَ يٍلٍدٍ نَ َكنِي مَ ِي ِك ّن،
9 ٌو» نَ مِِش مٌَت،
نَشَن مُ نُ عَ َشِشِل تِِش عََل .رَ
عَ نََش َل عَ َش نَاقُِل رَ،
عَ عَ يّّت َكنَت عَ َش َ يَنقَنتٍي .رَ
10 ْكْن، ٱ تَن نَشَن لَِش عََل َش هِنّن رَ،
ٱ َ م ٍق بِرِن نَ ْسونّيٍَق
عَْل عٌلِوِ وُرِ تٌقَنِي نَشَن نَ عََل «.ْشنِي
11 ٱ ِع َ تَنتُم ّن عَبَدَن ِع َش وَِل َش ٍق .رَ
ٱ َشِشِل تِِش ِع ِشِل قَنِي نَن نَ ِع َش دَنشَنِيَتْيٍي تَِف،
ِ مَ بَر ِع .قَن

53
َشِشلِتَرٍ َش مٍَسنِي
عََل َش سّرِّي

1 َ دَوُد َش لْننِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب ُشٍل شُي .رَ
2 َشِشلِتَرٍ عَ َ قَلَم عَ ّ ْبح كُي، َعَل» ُ م «.نَ
ٍع ٍق َ مُشٍِي هَر رَبَمَ، ٍع مُ .تِنِشن
مِِش ٌي مُ نَ نَشَن ٍق قَنِي َ .رَبَم

3 عََل عَ َي ٌ مَ رَفٌر مَدٍِي عَدَ مَ كٍلٍِق يَننَ، عَرِ
عَ َش ٍع مٌَت َش َ َشِشلِم ندٍ نَ نَ نَشَن عََل َ .قٍنم
4 ْكْن بِرِن َ بَر َ مَكُي عََل رَ، ٍع نُ ٍق حَاِش .رََب
هَِل مِِش كٍرٍن مُ نَ نَشَن ٍق قَنِي َ .رَبَم
5 تِنِشنتَرٍٍي َشِشِل مُ نَ؟
ٍع نُ ٱ َ م َحمَ تْوْر .تُن
ٍع مُ عََل َ ِشلِم ٌ .قٍو
6 ٍع قَمَ سّرّندٍ فَاشُي رَ نَ نَن مَ،
ِ مَ بَر عََل قَمَ نَ مِِش ْمولٍِي رَيٍنٍسندٍ،
نَشٍٍي مَ وَ وٌ .تْوْرٍق
7 ندٍ َ كٍلِم ِسيٌن عَ َش َيَِل عِسِر رَِكِس؟
عََل نَ عَ َش َحمَ مِِن رَ َ ٌكنيِي كُي،
يَشَُب بْنسْي َ مَ ّسيو ّن، َيَِل عِسِر َ حّلِّشنم .ّن

54
مَرِِف َ ِتم بُن مَ



َ يَبُر 55:10 384 َ يَبُر 54:1
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش لْننِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش ََب كْر شُي .رَ 2 ِسقِكٍَي ٌت عَ قََل ْسُل ّب عَ َ دَوُد عَ نْشُنِش ٍع ْشنِي، َ دَوُد نََش ِي بّيِت .َب

3 عََل، ٱ نَِكِس ِع ِشِل رَ، ٱ َ م ِكيِت َس ِع ّسنّب .رَ
4 عََل، ٱ َ م دُّب ُسُش، ِع تُِل مَِت ٱ َ م يّنِي ْو َ .ر
5 ّ ْشح ندٍٍي َ بَر كٍِل ٱ ِشِل مَ،
مِِش ٌكِب نَشٍٍي مَ وَ ٱ .قَشٍَق
ٍع مُ عََل كٌلٌن قٍٍق .مَ

ّحنِف .رٍَت
6 عََل ٱ مَلِمَ، ٱ مَرِِف َ ِتم ٱ بُن .مَ
7 عَ ٱ يَشُيٍي َش ٌكبَِح سَرٍ َ رَفبِلٍنم ٍع .مَ
ِع َش ٍع هَلَِك ِع َش دُفُتّّفَح .كُي
8 ٱ َ بَر عَ َحنٍِف ٱ َش سّرّّش َب ِع .ّب

عَلَتََل، ٱ ِع ِشِل َ تَنتُم ّن ِ مَ بَر ِع قَن،
9 ِع مَن ٱ َ نَِكسِم ٱ َ م تْورّ كُي، ٱ َق ْن ٱ يَشُيٍي .رَ

55
يَنقَنتٍٍي
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش لْننِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب َ كْر شُي .رَ
2 عََل، ٱ َ م دُّب ُسُش،
ِع نََش ِع نْشُن ٱ َ م مَشَندِ .مَ
3 ِع تُِل مَِت ٱ نَ، ِع َش ٱ .يَاِب
َشنمّرِ نُن فَاشُي َ بَر ّف ٱ ُسشُدٍ
4 ٱ يَشُيٍي َش يّنِي ْو َش ٍق رَ،
عَ نُن مِِش حَاشٍِي َش وَِل ٌكِب َش ٍق .رَ
ٍع مَ وَ ٱ تْوْرٍق، ٍع ٱ تْوّحّفمَ ْشّن .كُي
5 ٱ ّ ْبح َ بَر سّرّن، ٱ ٌسندٌنِي َ بَر فَاُش قَّش َي .رَ
6 فَاشُي نُن سّرّنِي َ بَر ٱ ُسُش عَ حَاِش .رَ
نَ َ بَر ٱ .نَتَفَن
7 َش فَبُتٍنِي نَن نُ نَ ٱ ّب نُ عَْل فَنّب،
ٱ نُ َ بَر ِسَف يِفَِي قٍندٍ نُ،
8 ٱ نُ ٱ َ فِم ّن، ٱ ِسَف يِرٍ مَكٍُي،
ٱ ِسفَمَ وَُل ِع ّن .نُ

ّحنِف .رٍَت
9 ٱ َش ٱ ِف مَقُرٍن، عَْل قٌٍي .ُشنفٍب
10 ٱ مَرِِف، ٍق ٌكِب رَبٍَي رَيٍنٍسن .ّي



َ يَبُر 55:24 385 َ يَبُر 55:11
ِع نََش ٍع ُل ٍع َش لَن ٍق ٌكِب مَ،
ِ مَ بَر ٌكبَِح نُن فٍرٍ َ بَر فٌب تَا .كُي
11 كْي نُن يَنِي َ ر ٍق ٌكِب رَبٍَي تَا َبِلِنمَ، ر
ٍع َش ٍق حَاِش نُن تِنِشنتَرٍَي رََب تَا .كُي
12 ٍع َ بَر ٍق بِرِن .َكَن
َ فبّّسنْشننّي نُن مَءِقُي َ بَر فٌب تَا .كُي
13 َش يَشُي نَن تُن ٱ َ ٌكنبِم نُ، ٱ .دِّحمَ
َش ٱ ْشنمِِش نَن تُن َ كٍلِم ٱ ِشِل مَ نُ،
ٱ نَن ٱ َ نْشُنم ّن عَ مَ .نُ
14 ْكْن ِع تَن ٱ َ لَنقَنم نَن ِع رَ، ٱ َشنُنتٍنِي، ٱ .دّقَنبٌوٍر
15 وٌن دّ قَن، وٌن بِرِن ِسفَمَ عََل َش ْ .ْمبَنِش هْر
16 ٍع َش ٍع تّرّنَن قَّش رَ،
ٍع َش ٌ فٌر فَبُرِ كُي ٍع ّ ِحح رَ،
ِ مَ بَر ٍع ٍع مَ ّحرّ ٍق حَاشٍِي نَن تُن .كُي

17 ْكْن ٱ َ بَر عََل .ِشِل عَلَتََل ٱ َ نَِكسِم .ّن
18 ٱ َ فبٍلٍفبٍلٍم كْي عَ نُن يَنِي .رَ عَ َ بَر ٱ شُي .مّ
19 ٱ يَشُيٍي ٌت وَُي، عَ َ بَر ٱ نَتَنَف نَ فٍرٍ .مَ
20 عََل نَشَن نَ عَ َش ِكبَنِي كُي َكِب عَ قّْل،
عَ عَ تُِل َ مَتِم ٱ نَ، عَ َق ٱ يَشُيٍي َبِرَ، ر

ّحنِف رٍَت
ِ مَ بَر ٍع تٌندِِش بِدٍ .تُو
ٍع مُ فَاُش عََل َي .رَ
21 ِي مِشٍِي َ بَر ٍع ٍ بٌر فٍرٍ، ٍع َساّت .َكَن
22 ٍع دّ ِعحْشُن عَْل ِشحّ، ْكْن فٍرٍ نَ ٍع ّ ْبح .كُي
ٍع َش يّنِي ْو َسلَشُن عَْل تُرٍ،
ْكْن ٍع مِِش مَ تْوْر عَْل َسنتِّدفّمَ نَشَن بَِش عَ تّي .ِع
23 ِع َش ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ، عَ ِع َ مَلِم .ّن
عَ مُ َ تِنم تِنِشنتْي َش َ .بِر
24 عََل، ِي سٌي فٍرٍ نُن ِي يَنقَنتٍٍي َشنِن َ .عَلِفِيَم
ِع نََش ٍع َش ِسمََي ْكنِت .رََكمَِل
عََل، ٱ َ بَر ٱ تَُش ِع .رَ

56
ُ م فَاشُمَ ْسنْن
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عََل مَشَندِ نُن عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش ُسوِك بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل، َفنّب» نَ وُرِ مَكٍُي «.قَرِ عَ عَ َب قِلِِستَكٍَي عَ ُسُش تّمُي نَّش .فَِت
2 عََل، هِنّن ٱ نَ ِ مَ بَر مِشٍِي نَ ٱ .فٍرٍٍق
ٍع فٍرٍ َ ِتم ٱ ّب تّمُي .بِرِن
3 ٱ يَشُيٍي َ قّيّحنم فٍرٍ .رَ
عََل ُشنفٍب، ٱ فٍرٍقٍَي َ بَر .وَُي
4 ٱ نَ فَاُش تّمُي نَّش،
ٱ نَن ٱ َشِشِل َ ِتم ِع تَن نَن .نَ
5 ٱ عََل َش مٍَسنِي .مَتْشْمَ
ٱ ُ م فَاشُمَ ْسنْن،
ِ مَ بَر ٱ َ بَر َل عََل .رَ
َ مَ عِبُنَد فبَنسَن َ ْنم مُنٍس َبَدٍ ر ٱ نَ؟
6 تّمُي بِرِن ٱ يَشُيٍي مَ وَ ٱ تْوْرٍق ٍع َش يّنِي ْو .رَ
ٱ َ م قٍٍق مُ رَقَنِش ٍع .مَ
7 ٍع لَنِش ٱ َ م َحشَنَكّت مَ،
ٍع َ بِر ٱ قْْش رَ ٍ يِر بِرِن عَلٌَك ٍع َش ٱ .قََش
8 ِع نََش تِن ٍع َش رَتَنَف ٍع َش ٍق حَاشٍِي .مَ
عََل، ِع َش ْشّن َش ٍع َ َبِر .ر
9 ِع ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ كٌلٌن، ِع ٱ يٍَي .تٌِش
ٱ َ م تْورّ بِرِن ّسبِّش ِع ِي .رَ
10 ٱ نَ ِع ِشِل تّمُي نَّش،
ٱ يَشُيٍي َ فبِلٍنم ّن ٱ قْْش .رَ
ٱ عَ كٌلٌن ٱ نُن عََل نَ عَ .رَ
11 ٱ عََل َش يّنِي ْو مَتْشْمَ،
ٱ عَلَتََل َش مٍَسنِي .مَتْشْمَ
12 ٱ ُ م فَاشُمَ ْسنْن، ِ مَ بَر ٱ َ بَر َل عََل .رَ
َ مَ عِبُنَد فبَنسَن َ ْنم مُنٍس َبَدٍ ر ٱ نَ؟
13 عََل، ٱ َش ٱ َ م لَايِدِ رََكمَِل ِع ّب،
ٱ َ م تَنتُي سّرّشٍّي رَ،
14 ِ مَ بَر ِع َ بَر ٱ نَتَنَف قَّش .مَ
ِع مُ تِن ٱ َش بِرَ،
عَلٌَك ٱ َش ّحرّ ِع َش َ كِر ْشن مَ ِي بّنّد قُحِ .قَرِ

57
َ بَر َ ِمَنِي ل ْسْت
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عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش ُسوِك بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ِع» نََش هَلَِك «.ِت َ دَوُد نََش ِي َب عَ ٌت عَ ِف ْسُل مَ، عَ َس ٌس
ّ قْنم .كُي
2 عََل، هِنّن ٱ نَ، يَندِ ِع َش هِنّن ٱ .نَ
ٱ مَرَتَنّف َ قٍنم ِع ٍ يِر
عَْل تّْشيْرّ عَ َ قٍنم عَ نَف فَبُتٍنِي بُن مَ ِك نَّش
هَن ٍق شْرْشْي َش .دَنِف
3 ٱ َ بَر عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي مَشَندِ
نَشَن ٱ َ م ٍق بِرِن َ .ْسونّيَم
4 ٱ ْشنمِشٍِي ٱ َ َحشَنَكتَم تّمُي نَّش،
عََل ٱ َ نَِكسِم ّن كٍلٍِق يَننَ، عَرِ

ّحنِف رٍَت
عَ هِنّن نُن نْندِ ٌ مَ رَفٌر ٱ َ .م
5 يّتٍّي َ بَر ٱ ِلِن، نَب
ٱ َسِش ٍع تَِف، ٍع تَن نَشٍٍي مَدٍِي عَدَ .قَشَمَ
ٍع ِحنيٍِي لُِش عَْل تَنبٍّي،
ٍع نّنيٍِي لُِش عَْل َسنتِّدفّمَ نَشَن بَِش عَ تّي .ِع
6 عََل، ِع َش ِع َش بِنّي مٍَسن ٌكوٍر مَ،
ِع َش عَ مٍَسن بِْش .مَ
7 ٍع َ بَر يّّل ِت ٱ َي رَ، عَ فٍب مُ لُِش ٱ َش ٌس عَ .رَ
ٍع َ بَر يِِل ٍف ٱ َي رَ، ْكْن ٍع تَن نَن بِرَِش عَ .كُي

ّحنِف .رٍَت
8 عََل، ٱ ّ ْبح َ بَر ِمَنِيَ، ل ٱ َ بَر َ ِمَنِي ل .ْسْت
ٱ بّيِت َ بَم ّن، ٱ ِع َ تَنتُم .ّن
9 ٱ ّ ْبح َ بَر كٍِل ٱ نَ،
ٱ َش ٱ َ م كْرٍَي تٌنٌف، ٱ َش بّيِت َب هَن .ُسبَّش
10 مَرِِف، ٱ ِع َ تَنتُم ّن سٍِي .تَِف
ٱ بّيِت َ بَم ّن ِع ّب بْنْسيٍي .تَِف
11 ِع َش هِنّن ٌكوٍر َ لِم ّن،
ِع َش تِنِشنِي َ ٍتم ّن هَن .نُشُيٍي
12 عََل، ِع َش ِع َش بِنّي مٍَسن ٌكوٍر مَ،
ِع َش عَ مٍَسن بِْش .مَ

58
َ مَدٍِي عَد سَرٍ
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عََل َش سّرِّي

1 َ دَوُد َش ُسوِك بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ِع» نََش َكسَرّ .«ِت

2 وٌ َش يّنِي ْو مُ .تِنِشن
َ مَدٍِي، عَد وٌ َ ْنم ِكيِت َسدٍ نْندِ رَ؟
3 عَدٍ، وٌ ٍق حَاِش َ رَبَم وٌ ّ ْبح كُي،
وٌ ٍق حَاِش َ رَبَم ِي بِْش مَ،
وٌ مِِش َ رَتَنتَنم َ دُِنح .مَ
4 َكِق ٍع ِ بَر تّمُي، ٍع قِندِِش مِِش حَاِش نَن .نَ
وٍُل قَلٍّي َ بَر لْي َكِب ٍع ِ بَر .لْشْي
5 ٍع َش ْشّن لُِش ّن عَْل بِْشمٍَس ْشّن،
عَْل بِْشمٍَس نَشَن مُ بِْشمٍَس ُسشُي شُي .مّمَ رَ
6 هَِل بِْشمٍَس ُسشُي قَنِي، عَ مُ َ ْنم عَ .ُسشُدٍ
7 عََل، ِع َش ٍع ِحنِي َكَن ٍع دّ ِع،
ِ مَ بَر ٍع لُِش ّن عَْل .يّّت
عَلَتََل، ِع َش ٍع دّ .وَنوَن
8 ٍع َ ْحنم ّن عَْل ٍي نَشَن َ عِقِلِم .بِْش
ٍع َش تَنّب مُ مَ ّحرّ ّسنّب .رَ
9 عَ َ لُم عَْل بٌي نَشَن قٍَت َ لْيم لِنِف .كُي
عَ َ لُم عَْل دِ نَشَن بَِش عَ نَف قٍَت ِع، عَ مُ قٌٍي .ٌت

10 ٍينُن ب تُندٍ َش َ قُر يٍٍف مَلِنِسنِش رَ،
َش نَ مُ عَ رَ يٍٍف شَرٍ رَ،
عََل ٍع َ كْم ّن، عَ ٍع ْوّل عَ .ِع
11 مِِش تِنِشنِش قَمَ حّلِّشندٍ
ِ مَ بَر عَ قَمَ فبٍْحشْي .ْستْدٍ
عَ قَمَ عَ َسنِي مَشَدٍ مِِش حَاِش وُِل .رَ
12 َ مَدٍِي عَد قَمَ عَ َلَدٍ، ق
ِعٌي،» عََل مِِش تِنِشنِش سَرٍ .قِمَ
ِعيٌ، عََل ِكيِت سَمَ ّن َ دُِنح «.مَ

59
ٍ بَر َشاّحٍي
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش ُسوِك بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ِع» نََش هَلَِك .«ِت عَ نََش عَ َب ْسُل ٌت ْسورٍِي شّي ٍع َش َ دَوُد
قََش عَ َش بَنِش .كُي
2 ٱ مَرِِف عََل، ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي .مَ
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ٱ َ م ٍق َش ٍت دَنفٍِق ٱ يَشُيٍي َش ٍق .رَ
3 ٱ نَتَنَف تِنِشنتَرٍٍي .مَ
ٱ نَِكِس قَّشتٍِي مَ،
4 ِ مَ بَر ٍع مَ وَ ٱ .قَشٍَق
ّسنبّمٍَي نَ ٍع مَلَنٍق ٱ ِشِل مَ،
هَِل ٱ ُ م قِندِ ٍق ٌكِب رََب رَ،
هَِل ٱ ُ م يُنُِب ٌي رََب عَلَتََل .رَ
5 هَِل ٱ ُ م نَ ٍق حَاِش رَبٍَق،
ٍع ٍع فِمَ ٱ قْْش رَ، ٍع َش ٱ .فٍرٍ
كٍِل، ِع َق ٱ !مَِل يَندِ ٱ َ م ٍق .مٌَت
6 َيَِل عِسِر مَرِِف عَلَتََل، مَنّف عََل، كٍِل،
ِع َش ِس دَنشَنِيَتَرٍٍي .رَتْن
ِع نََش دِّح ِي يَنقَنٍت تِنِشنتَرٍٍي .مَ

ّحنِف .رٍَت
7 ٍع قَمَ كْي رَ عَْل ٍ بَر َشاّحٍي ٍع َق تَا َبِلِن .ر
8 ٍع دّ َ لُم عَْل ٍ بَر دّ ُشنّق َ مِنِم نَشَن .كُي
ٍع َش يّنِي ْو مِِش مَ تْوْر عَْل .َسنتِّدفّمَ
ٍع نَّش، نٍد» َ ْنم وٌن مَ يّنِي ْو «مّدٍ؟
9 ْكْن عَلَتََل، ِع تَن نَن َ يٍلٍم ٍع .مَ
ِع ِس دَنشَنِيَتَرٍٍي بِرِن َ .مَيٍلٍم
10 ٱ نَن ٱ يّّت رَتَنفَمَ ٍع ّسنّب مَ ِع تَن نَن َسابُي .رَ
عََل نَن نَ ٱ َ م َ َكنتَم .رَ
11 ٱ مَرِِف عََل، نَشَن َش هِنّن فٌب،
ِع َش ِت ٱ َي رَ،
ِع َش ٱ يَشُيٍي َ َبِر .ر
12 ٱ مَرِِف، ٱ َ م َكنتَمَ، ِع نََش ٍع قََش كٍرٍن .نَ
ِع َش ٍع َ َبِر ر عَلٌَك ٱ َ م َحمَ نََش ُ نّيم ِع ّسنّب .مَ
13 ٍع يُنُِب َ رَبَم ٍع َش يّنيٍِي ْو .رَ
ِع َش ٍع ُسُش ٍع َش يّّت عِفبٌَح .كُي
ٍع دَنكٍّي نُن وُلٍٍي نَن تُن َ .قَلَم
14 ِع َش ٍع رَْحن ِع َش ْشّن رَ، عَلٌَك ٍع نََش ٌت ْسنْن،
عَلٌَك ٍع َش عَ كٌلٌن عََل نَن مَنّف رَ
يَشَُب بْنسْي نُن َ دُِنح بِرِن ُشن .مَ

ّحنِف .رٍَت
15 ٍع قَمَ كْي رَ عَْل ٍ بَر َشاّحٍي ٍع َق تَا َبِلِن .ر
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16 بَرٍٍي دٌنٍس َ قٍنم ٍ يِر بِرِن كْي رَ،
ْكْن ٍع مُ .لُفَمَ
17 ٱ ِع ّسنّب مَتْشْمَ بّيِت .رَ
ٱ ِع َش هِنّن مَتْشْمَ فّيّسّف،
ِ مَ بَر ٱ َ م َ َكنتَم نَن ِع رَ،
ِع ٱ َ َكنتَم ٱ َ م تْورّ .كُي
18 ٱ َ م ّسنبّمَ، ٱ بّيِت َ بَم ِع .ّب

ٱ مَرِِف عََل نَن ٱ َ َكنتَم رَ،
ٱ مَرِِف عََل نَن ٱ َ هِننّم ٱ .نَ

60
عََل قَمَ ُشننَكٍِل رَ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش لْننِ ُسوِك بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ُقٍف» تٌقَنِي عَْل عََل َش «.َساّت 2 َيَِل عِسِر ٌت سِرٍنِكٍَي فٍرٍ، ٍع ِي
بّيِت َب نَ تّمُي .ّن ٍع نُ كٍلِِش مٍسٌثٌتَمَِي نُن ٌسَب بِْش .مَ يٌوََب نََش عٍدٌنَك وُُل ُق نُن قِرِن قََش قٌٍل كُي قْشْي نَ .دّننَّش
3 عََل، ِع َ بَر مُُش رَلْي،
ِع َ بَر ندٍ َب مُُش َش فَِل رَ،
ِع َ بَر ْشْن مُُش مَ،
ْكْن يَْكِس، ِع َش ّسنّب ِق مُُش .مَ
4 ِع َ بَر بِْش سّرّن، رَ
ِع َ بَر عَ .عِبْو
ِع َش نَ يَءِلَن مُُش ّب
ِ مَ بَر بِْش مَ وَ .َكنٍَق
5 ِع َ بَر ٍق شْرْْشيٍي ْدْش ِع َش مِشٍِي مَ،
هَن ٍع َ بَر ُل عَْل .ِسيِسَل
6 ْكْن نَشٍٍي فَاُشِش ِع َي رَ،
ِع َ بَر تْنشُمَ ٌس ٍع ِي رَ،
ٍع َش ْن ٍع يَشُيٍي .رَ

7 ِع َش ِع َشنُنتٍنيٍِي رَِكِس ِع ّسنّب رَ،
ِع َش مُُش َش دُّب .ُسُش
8 عََل َش مٍَسنِي نَن َي،
عَ نَشَن قَلَِش ْ ْمبَنِش هْر ّسنِيّنِش كُي،
ٱ» ِسٍكِم تَا قِمَ ّن وٌ مَ ُشننَكٍِل كُي،
ٱ ُسْكِت َ فٍي لَنبَنِي قَن ِق وٌ .مَ
9 ِ َلَد ف بِْش، ٱ .فٍب مَنَِس بِْش، ٱ .فٍب
َ مِكٍَي عٍقِر نَن مَ قِندِ ٱ َ م سٌي فٍرٍ .رَ
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ٱ مَنّف ْدشْمَ ّن .يُدََي
10 َبَكٍَي مٌو مَ قِندِ ٱ َ م ٌكنيٍِي نَن .نَ
عٍدٌن قِندِ ٱ َ م بِْش .رَ
ٱ فٍرٍ شُي َ رٍَتم ّن «.قِلِِسَت
11 عََل، ندٍ َ ْنم ٱ َشنِندٍ نَ تَا مََكنتَِش كُي؟
ندٍ َ ْنم ٱ َشنِندٍ هَن عٍدٌن بِْش مَ؟
12 ِع تَن فبَنسَن، ِع تَن نَشَن مُُش رَلْي،
ِع تَن نَشَن مُ نُ نَ مُُش َش ْسورٍِي ّسيِت .مَ
13 مُُش مَِل مُُش يَشُيٍي .فٍرٍدٍ
َ مَدِ عَد َش مَِل، ٍسٍس مُ عَ رَ،
14 ْكْن عََل َش مَِل تَن قَمَ مُُش يَشُي بِرِن .هَلـَكٍِد

61
كٍلٍِق يِرٍ مَكٍُي
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب َ كْر شُي .رَ
2 عََل، ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ .رَ
ٱ َ م مَشَندِ .مّ رَ
3 ٱ ِع مَ مَشَندِ كٍلٍِق رَ بِْش .مَكٍُي
ٱ ّ ْبح ُ م .َسِش
ٱ َشنِن َ فٍي قَرِ نَشَن عٍِت دَنفٍِق ٱ .نَ
4 ِع قِندِِش ٱ ّب يِرٍ نَن نَ
ٱ َكنتَِش دّننَّش ٱ يَشُيٍي َي .ِع
5 ٱ مَ وَ لٍُق ِع ْشنِي تّمُي .بِرِن
ٱ مَ وَ لٍُق ِع َش َكنتَرِ كُي،
عَْل ْشِن يْرّ َ لُم عَ نَف فَبُتٍنِي بُن مَ ِك .نَّش
6 ٱ مَرِِف عََل، ِع َ بَر ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ .رَ
ِع َ بَر كّ ِق ٱ مَ،
نُن مِِش بِرِن مَ نَشٍٍي فَاُشِش ِع ِشِل َي .رَ

7 مَنّف َش ِسمََي ُشنمََس،
عَلٌَك عَ َش ُب عَ فبٍفٍب .رَ
8 عَ َش مَنّفَي َش ُب ِع َي ِع تّمُي بِرِن،
ِع َش هِنّن عَ رَ، ِع َش قِندِ عَ دُفُتّّف .رَ
9 ِعيٌ، ٱ ُ م َ تَفَنم بّيِت بٍَق َ ر ِع ِشِل بِنٍي ّب،
ِ مَ بَر ِع ٱ َ م مَشَندِ َ يَاِبم تّمُي .بِرِن



َ يَبُر 62:13 392 َ يَبُر 62:1
62

عََل َش ْبحَّس
عََل َش سّرِّي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف يٍدُتُن ّب
2 ٱ ّ ْبح َسِش عََل نَن َسابُي رَ،
ٱ َ م ِكِس قَتَنِش عَ تَن نَن .نَ
3 عَ لُِش ٱ ّب عَْل قَنٍي،
ٱ َ م مَرَِكسِمَ نُن ٱ َ مََكنتَم نَن عَ .رَ
ٱ ُ م َ ْنم بِرَدٍ .ْسنْن
4 وٌ َ دُتُنم مِشٍِي مَ هَن مُن تّمُي،
وٌ َش ٍع َبِرَ، ر عَْل بَنِش نُن تّّت قٌرِ؟
5 ٍع وٍُل َ قَلَم عَلٌَك ٍع َش مِشٍِي َب يِرٍ قَنِي ٍع نُ .دّننَّش
ٍع دُّب َ ِتم ٍع دّ رَ، ْكْن ٍع دَنّك تَن َ ِتم ٍع ّ ْبح َ .ر

ّحنِف .رٍَت
6 ٱ ْبحَّس َ ْستْم عََل نَن نَ،
ِ مَ بَر ٱ َشِشِل تِِش عَ تَن نَن .نَ
7 عَ لُِش عَْل قَنٍي نَ عَ رَ ٱ ّب،
ٱ َ م مَرَِكسِمَ نُن ٱ َ م َ مََكنتَم نَن عَ .رَ
ٱ ُ م َ ْنم بِرَدٍ .ْسنْن
8 ٱ َ م ِكِس نُن ٱ َ م بِنّي نَ عََل نَن .ِي
عََل ٱ َ مََكنتَم نَن عَ رَ، ٱ يِِف تِدٍ نَن عَ .رَ
9 َحمَ، وٌ َش وٌ تَُش عَ رَ،
وٌ َش وٌ َش ْكنتْقِِل مٍَسن عَ .ّب

عَ تَن نَن َ ْنم وٌن .مَلِدٍ
ّحنِف .رٍَت

10 َ مَدٍِي عَد َ لُم عَْل قٌٍي نَشَن .دَنفِمَ
مِِش ُشنفٍب مَ قِندِ مِِش شُرِ رَ،
َش ٍع َش ٍق َ بَر مَنِيَ، عَ يٍلٍُب عَْل .قٌٍي
11 وٌ نََش هَرٍِف قٍن ٍق ٌكِب رَ،
وٌ نََش عَ قٍن ّ ُمح .رَ
َش وٌ َش نَاقُِل َس فٌب،
وٌ نََش وٌ َشِشِل ِت نَ .رَ
12 عََل َ بَر ٍق قِرِن قََل ٱ نَشٍٍي .مِّش
كٍرٍن، ّسنّب نَ عََل .ّب
13 عَ قِرِن ندٍ، ٱ مَرِِف نَن هِننّنٍت رَ،
ِ مَ بَر عَ مِشٍِي سَرٍ َ رَفبِلٍنم ٍع .مَ
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63

عََل َش هِنّن قَن ِسمََي ّب
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت، عَ نَشَن َب يُدََي، عَ ٌت نُ فبٍنفبٍرٍنِي مَ تّمُي نَّش
2 عََل نَن ٱ مَرِِف .رَ
عََل ٱ ِع قٍنمَ، ِ مَ بَر ٱ هَِي نَ ِع مَ،
عَْل قٍَت هَِي ٌت نَ ٍي مَ فبٍنفبٍرٍنِي .مَ
3 ٱ َ لُم ِع َش ْ ْمبَنِش هْر كُي
عَلٌَك ٱ َش ِع ّسنّب نُن ِع َش بِنّي .ٌت
4 ِع َش هِنّن قَن ِسمََي .ّب

ٱ َ بَر ِع .مَتْْش
5 ٱ ِع َ تَنتُم ٱ َ م ِسمََي بِرِن كُي،
ٱ نَن ٱ بّلّشٍّي َ عِتٍم ِع .مَبِرِ
6 ٱ بْنسْي سَمَ وَ ّن ِع تَنتٍُق رَ ّسيوّ .كُي
7 ٱ نَ ٱ َس ٱ ِع َش ٍق َ َمحْشُنم كْي بِرِن،
8 ِ مَ بَر ِع تَن نَن ٱ َ .مَلِم
ٱ َ مَ ّسيو ّن ِع نِينِ بُن .مَ
9 ٱ نِي َ بَر قَُت ِع مَ، ِع بّلّّش َ لُم ّن ٱ بُن .مَ
10 نَشٍٍي َ َكتَم ٱ قَشَدٍ، ٍع تَن نَن .قَشَمَ
11 َسنتِّدفّمَ قَمَ ّن ٍع ْسْشدٍ،
وَُلءِ بَرٍٍي َق ٍع .عِبْودٍ
12 مَنّف َ مَ ّسيو ّن عََل َش ٍق .رَ
نَشٍٍي ٍع َ كَلِم عََل ِشِل رَ، نٍٍي قَمَ ّن عَ .مَتْْشدٍ
ْكْن وٍُل قَلٍّي دٍّي َ َلَنم ب .ّن

64
َ مَ عَد َش َمحْشُنِي تِلِن
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عََل، ِع تُِل مَِت ٱ وَ شُي رَ،
ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي .مَ
3 ٱ نْشُن مِِش حَاشٍِي مَ
نَشٍٍي مَ وَ ٱ تْوْرٍق تِنِشنتَرٍَي .كُي
4 ٍع دّ َشاّح عَْل َسنتِّدفّمَ،
ٍع َش يّن ْو حَاشٍِي َ لُم عَْل .تَنبٍّي
5 ٍع مُ فَاشُمَ تِنِشنتْي َي رَ،
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ٍع َ لُم عَ َحشَنَكَت رَ .تُن
6 ٍع دّ ٌكِب، ٍع يّّل َ عِتَلَم مِِش َي .رَ
ٍع نَّش، نٍد» نَ «كٌلٌنمَ؟
7 ٍع َ يَنقَنتٍي يَءِلَنمَ، ٍع عَ قََل،
ٌون» َش كٍِل عَ يَنَق ِشِل .مَ عَ َ ْسونّيَم «.ّن
َ مَ عَد َش َمحْشُنِي .تِلِن
8 ْكْن عََل نَ تَنبٍّي وٌِل، ٍع ٍع َ لِم ّن كٍرٍن .نَ
9 ٍع َ بَر وٍُل .قََل
نَشٍٍي ٍع تٌمَ، ٍع ٍع فِمَ .ّن
10 نَ فَاشُي مَ عَدَ بِرِن ُسشُمَ .ّن
ٍع عََل َش وَِل مٍَسنمَ،
ٍع عَ َش وَِل َ كٌلٌنم .ّن
11 تِنِشنتْي َ مَ ّسيو ّن عَلَتََل رَ،
عَ َق ُل عَ نِينِ بُن .مَ
ٌسندٌن قَنِي َكنِي َ حّلِّشنم .ّن

65
َسابُي قَنِي
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 مَتْشْي نَ ِع تَن عََل ّب ِسيٌنِ َ فٍي .قَرِ
مُُش لَايِدِ نَشَن تٌنفٌِش ِع ّب،
مُُش نَ بِرِن نََكمَلِمَ .ّن
3 عََل، ِع مُُش َش مَشَندِ بِرِن مّمَ .ّن
َ دُِنح بِرِن قَمَ ّن بِرَدٍ ِع قْْش .رَ
4 تَنتَنِي ٌت ْن مُُش رَ، ِع َ بَر مُُش َش يُنُِب .َشقَرِ
5 ِع نَشَن مَ ُسفَندِ عَ َش ّ مَكْر ِع َش َسلِدٍ رَ،
نَ َ حّلِّشنم ّن ِ مَ بَر عَ َ بُم ّن ِع .ْشنِي
مُُش َ بَر َس وَ ِع َش ٍق قَنِي رَ،
ٍق ّسنِيّنِش نَشَن كٍلِِش ِع َش ْ َ هْر .ْملِنفِر
6 ِع مُُش َش مَشَندِ َ يَاِبم كَابَنٌَك نُن تِنِشنِي .رَ
عََل، ِع َ بَر قِندِ مُُش رَِكسِمَ .رَ
َ دُِنح ٍ يِر بِرِن َشِشِل تِِش ِع .رَ
7 ِع َ بَر َ فٍي دَا ِع ّسنّب رَ
ِ مَ بَر َ ّسنبّم نَن ِع .رَ
8 ِع َ بَر بَا شُي رَدُندُ، ْمْرنِي شُي مُ .نَ
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ِع َ بَر َحمَ قَن .مَسَبَرِ
9 َ دُِنح بِرِن فَاشُمَ ّن ِع َش كَابَنَكٌي َي .رَ
كٍلٍِق ٌسفٍتٍدٍ هَن ٌسفٍفٌرٌدٍ،
ٍع بِرِن ٍع حّلِّشن شُي َ رَ مِنِم ّن ِع َش ٍق .رَ
10 ِع بِْش مّينِ، عَ عَ رٍَق ٍق قَنِي .رَ
ِع شُرٍ رَقٍمَ ٍي رَ عَلٌَك مِشٍِي َش َلٌي ب .ْسْت
11 ِع تُّن ٍي سَمَ بِْش مَ عَلٌَك بِْش َش بْرْْش َسنِس .ّب

ِع بَرَكّ سَمَ ّش مَ، عَ َش .قَن
12 ّش َشَب تّمُي ِع ٍق قَنِي َ رَ مِنِم .ّن
ِع َش َسنِس َسٍس رَقٍمَ ّن، هَن عَ قِِل عَ .مَ
13 فبٍنفبٍرٍنِي قِيلٍِي نُن فٍيٍَي َ قَنم .ّن
14 ُ سٍٍي شُر َ مَ يِرِو ّن قِيِل .مَ
َسنِس َ مَ يِرِو ّن َ فٍي .بُنيٍِي
نَ بِرِن، عََل َش ٍق قَنِي نَن َ مٍَسنم وٌن ّب ّسيوّ .كُي

66
عََل َش كَابَنَكٌي مَفَاُش
عََل مَتْشْي

بّيِت نُن ُسوِك بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
1 َ مَدٍِي عَد بِرِن شُي َش عٍِت ّسيوّ رَ عََل .ّب

2 وٌ َش عَ ِشِل بِنيَ بّيِت رَ،
وٌ َش عَ بِنيَ مَتْشْي .رَ
3 وٌ َش عَ قََل عََل ّب،
ِع» َش كَابَنَكٌي .مَفَاُش
ِع ّسنّب فٌب .هَن هَِل ِع يَشُيٍي َ سّرّنم ِع َي .رَ
4 َ دُِنح بِرِن ِع بَتُمَ،
ٍع ِع بِنيَ بّيِت رَ، ٍع ِع ِشِل «.مَتْْش

ّحنِف .رٍَت
5 وٌ َق عََل َش وَِل .مَتٌدٍ
عَ نَ ٍق رََب مَدٍِي عَدَ تَِف، نَ .مَفَاُش
6 عَ بَا قِندِ شَرٍ رَ،
عَ مِِش رَفِرِ شُرٍ مَ ٍع َسنِي شَرَِش .رَ
نَ كُي، وٌن َ حّلِّشنم ّن عَ .رَ
7 عَ َ دُِنح مَ يَمَرِ ّسنّب رَ .عَبَدَن
عَ َي تِِش سٍِي رَ، مَتَندِلٍَي مُ َ ْنم كٍلِدٍ .ْسنْن

ّحنِف .رٍَت
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8 سٍِي، وٌ َش وٌن مَرِِف عََل تَنُت،
وٌ َش وٌ شُي مِِن رَ عَ مَتْْشٍق .رَ
9 عَ َ بَر ِسمََي ِق وٌن مَ،
عَ مُ تِن وٌن َش بِرَ،
10 ِ مَ بَر عََل وٌن ّ ْبح .كٌلٌن
عَ َ بَر وٌن مٌَت عَْل مِِش فبٍِت َ مَتٌم ِك نَّش
عَ عَ رَُشُن عَلٌَك عَ فِب َش .َب
11 ِع َ بَر مُُش ُشن ِت يّّل كُي رَ،
ِع مَن َ بَر ٌكٍت ْدْش مُُش ُشن .مَ
12 ِع َ بَر عَ ُل مِشٍِي َش ْن مُُش رَ،
مُُش َش تْوْر ٍي نُن ّت .ْشورَ
ْكْن عَ رَْحنِي، ِع َ بَر مُُش ُشن ِت دَشَمُي يِرٍ َ .ر
13 ٱ قَمَ سّرّّش فَن دَاِش رَ ِع َش بَنِش كُي،
ٱ نَن ٱ َ م لَايِدِ رََكمَلِمَ ّن،
14 ٱ نَشٍٍي قََل ٱ دّ رَ ٱ نُ تْورّ كُي تّمُي .نَّش
15 ٱ ُ ٍس شُر تُرَشٍِي َ بَم ّن سّرّّش فَن دَاِش رَ،
عَْل يّشّي ٌكنتٌنيٍِي، تُورٍَي، نُن ِس .دٌنبٍِي

ّحنِف .رٍَت
16 وٌ َق، وٌ َش وٌ تُِل مَِت،
وٌ تَن نَشٍٍي فَاشُمَ عََل َي .رَ
ٱ َش عَ مٍَسن عََل نَشَن نَبَِش ٱ .ّب
17 ٱ َ بَر عَ ِشِل، ٱ َ بَر عَ .مَتْْش
18 َش َ يَنقَنتٍي نُ نَ ٱ ّ ْبح كُي نُ،
ٱ مَرِِف مُ نُ عَ تُِل َ مَتِم ٱ .نَ
19 ْكْن عََل َ بَر ٱ شُي مّ، رَ
عَ ٱ َ م دُّب .ُسُش
20 تَنتُي نَ عََل ّب نَشَن َ بَر ٱ َ م مَشَندِ شُي مّ،
عَ مَن َ بَر هِنّن ٱ .نَ

67
ِس بِرِن َش عََل َش مَرَِكِس كٌلٌن
عََل مَتْشْي

1 بّيِت نُن ُسوِك بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب َ كْر شُي .رَ
2 عََل َش هِنّن وٌن نَ،
عََل َش بَرَكّ ٌ رَفٌر وٌن مَ،
عََل َش نَءِيَلَنِي َش يَنَب وٌن مَ،
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ّحنِف رٍَت

3 عَلٌَك عَ َش كِرٍَي َش كٌلٌن َ دُِنح مَ،
عَلٌَك ِس بِرِن َش عَ َش مَرَِكِس .كٌلٌن
4 عََل، سٍِي َش ِع تَنُت، ِس بِرِن َش ِع .تَنُت
5 ٍع َش بّيِت َب حّلِّشنِي كُي،
ِ مَ بَر ِع سٍِي َ مَِكيتِم نْندِ رَ،
ِع تَن نَن ٍع مَ رَّحرّ ِي َ دُِنح بّنّد قُحِ .قَرِ

ّحنِف .رٍَت
6 عََل، سٍِي َش ِع تَنُت،
ِس بِرِن َش ِع .تَنُت
7 بِْش َ بَر دَشَمُي مِِن رَ وٌن ّب،
تَنتُي نَ وٌن مَرِِف عََل .ّب
8 عََل َش بَرَكّ َس وٌن مَ،
َ دُِنح بِرِن َش فَاُش عَ َي .رَ

68
عََل نَن َ دُِنح مَنّف رَ
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عََل َش كٍِل، عَ يَشُيٍي َش يٍنٍسن .ّي
نَشٍٍي عَ ْشنمَ، ٍع َش ٍع ِف عَ َي .رَ
3 ِع ِع يَشُيٍي َ رَلْيم ّن
عَْل قٌٍي ّت تُورِ َ رَلْيم ِك .نَّش
كَاقِرِ َ لْيم ّن عََل َي ِع،
عَْل ٍ تُر َ ُشنُم ّت ِع ِك .نَّش
4 ْكْن مِِش تِنِشنِش َ حّلِّشنم ّن،
ٍع ٍع ّسيوّ شُي َ عِتٍم ّن عََل َي .ِع
ٍع تَن َ لُم نَ حّلِّشنِي نَن .كُي
5 وٌن َش بّيِت َب عََل ّب، وٌن َش عَ ِشِل مَتْْش بّيِت .رَ
نَشَن مَ ّحرّ نُشُي قَرِ، وٌن َش عَ .ّسّن رَ
عَ ِشِل .عَلَتََل
وٌن َش وٌن ّسيوّ شُي رٍَت عَ .مَ
6 عََل، مِِسِكيّن بََب نَن عَ .رَ
عََل، كَاّح مََكنّت نَن عَ .رَ
عََل ْشنِي .ّسنِيّن
7 عََل دٍنبَيَ قِمَ دٍنبَيَتَرٍ مَ،
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عََل شْرَّي قِمَ فٍيلِمَنٍِي مَ، ٍع َ حّلِّشنم .ّن
ْكْن عََل مَتَندٍِي َ لُم ّن فبٍنفبٍرٍنِي .مَ
8 عََل، ِع نُ نَ ِع َش َحمَ َي رَ وَُل ِع تّمُي نَّش،
9 بِْش بِرِن نُ َ سّرّنم .ّن
تُّن ٍي نُ ٌ مَ فٌر عََل َي ِع،
َيَِل عِسِر مَرِِف عََل، نَشَن نَ .ِسيٌنِ
10 عََل نُ تُّن ٍي ٌ مَ رَفٌر بِْش مَ،
عَ َش ّسنّب ِق عَ َش بِْش تَفَنِش .مَ
11 ِع َ بَر ِع َش َحمَ َسبَِت رَ .نَا
ِع َ بَر مِِش تْوْر مَِل .نَا
ِع نَ بِرِن نَبَِش ّن ِ مَ بَر ِع .قَن
12 مَرِِف مٍَسنِي قَنِي سٌمَ عَ َش ّشيرٍَي ِي .رَ
فَِل بٍلٍبٍٍل نَن ٍع .رَ ٍع نَّش،
13 سٌيٍفٍر » مَنّفٍي نَ ٍع فٍِق،
ٍع نَ ٍع فٍِق وٌ َي .رَ
وٌ َش فِنٍّي نَشٍٍي لُِش بَنِش،
ٍع قَمَ ِي فٍرٍ نَاقُِل .عِتَشُندٍ
14 وٌ قَمَ وٌ مَلَبُدٍ وٌ َش ُ سٍٍي شُر ّق .مَ
عََل َ مّينِم ّن عَ َش َحمَ مَ
عَْل عَ َ مّينِم فَنبٍّي مَ ِك .نَّش
ٍع فَبُتٍنِي َ لُم عَْل فبٍِت نُن َ ّشيم نَن نَ ٍع «.مَ
15 عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َ بَر مَنّفٍي رَيٍنٍسن
َسلَمٌن َ فٍي مَ َلَبَلَنِي ب َسابُي .رَ
16 بَسَن فٍيَ، عََل نَشَن دَاِش، ٌكندٍ وُيَِش نَشَن ّب،
17 وٌ نَ عََل َش َ فٍي ُسفَندِِش مَتٌٍق تْوّن رَ مُنٍق رَ،
عَ َ بَر عَ َش ْ َ هْر ْملِنفِر ِت دّننَّش؟
عََل َ لُم ّن مّننِ تّمُي .بِرِن
18 عَلَتََل َش سٌي فٍرٍ َش فِسٍٍي وَُي دَنِف وُُل ُق .رَ
عَ َش سٌي فٍرٍ قَن دَنِف وُُل وُلٍُي .رَ
عََل نَ ٍع َي .مَ
ِسنَِي َ فٍي نَ ٍ يِر ّسنِيّنِش .كُي
19 ٱ مَرِِف عَلَتََل، ِع َ بَر ٍت ٌكوٍر .مَ
ِع َ بَر فٍيلِمَنٍِي .َشنِن
َ مَدٍِي عَد َ بَر ِع ُبحَ،
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مَتَندِلٍَي قَن َ بَر وَ ٌسٍق ِع .ْشنِي
20 تَنتُي نَ ِع ّب لْشْي بِرِن،
عَ وٌن مَ ٌكٍت َشنِنٍق لْْش ٌي .لْْش
وٌن مَ مَرَِكسِمَ نَ عََل نَن .نَ
21 وٌن مَرِِف عَلَتََل وٌن َ نَكٍلِم ّن قَّش .مَ
وٌن مَ مَرَِكسِمَ نَ عََل نَن .نَ
22 عََل عَ يَشُيٍي ُشنِي َ َكنَم .ّن
نَشٍٍي ّحرّ َ كِر حَاِش ْشن مَ،
عَ نٍٍي قَن ُشن شْرِ مَ بْو .ّن
23 مَرِِف نَّش، ٱ» قَمَ ّن ٍع رَ كٍلٍِق بَسَن،
ٱ َق ٍع رَ كٍلٍِق بَا مَ،
24 عَلٌَك وٌ َش َق ٍع وُِل ٌت وٌ َسنلَاٍب .رَ
وٌ َش بَرٍٍي قَن ٍع َ دٌنم «.ّن
25 عََل، مُُش َ بَر ِع ٌت َق رَ َحمَ َي .مَ
عََل نُن عَ َش مَنّف ُسفَندِِش نَ ٌسٍق ْ َ هْر ْملِنفِر .كُي
26 بّيتِبٍَي نَ يَرٍ، َ كْر بْنبْيٍي نَ ٍع قْْش رَ،
فِنٍّي نَ مَشٍَس مَشٍَق رَ ٍع َبِلِنِي .ر
27 وٌ َش عََل تَنُت مَلَنيٍِي،
َيَِل عِسِر َش دٍِي، وٌ َش عَلَتََل .تَنُت
28 بُنيَمِن نَن َي،
نَشَن بَرِِش ْدنشْي .رَ
عَ تَن نَن قِندِِش ٍع َش مَنّف .رَ
يُدََي مَنّفٍي نَن َي، ٍع نُن ٍع َش .مِشٍِي
َسبُلٌن مَنّفٍي نَن َي،
نَقَتَِل مَنّفٍي نَن .َي

29 عََل، ِع َش مٍَسنِي ِت ّسنّب .رَ
ِع َش ِع ّسنّب مٍَسن عَْل تّمُي .دَنفِِش
30 ِع َش بَنِش نَ .َسلَمُ دَرِ
مَنّفٍي قَمَ ِع ُبحَدٍ .نَا
31 ِع َش َشاّح َ مِسِر مَ،
نَشَن مَنِيّ مَِل ُشنفٍب رَ نَشَن نَ ٍي .ْشورَ
عَ َ لُم عَْل تُورَ فَِل، ِنٍف ن يْرٍّي بِرَِش نَشٍٍي قْْش .رَ
نَ ِنٍف ن يْرٍّي َ لُم عَْل ِس فبّتٍّي
نَشٍٍي دُوِت قِمَ َ مِسِر .مَ
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ِس فبّتٍّي نَشٍٍي مَ وَ فٍرٍ ْشن، ِع َش ٍع رَيٍنٍسن .ّي
32 َ مِسِر ّشيرٍَي، عَ نُن ُكِس ّشيرٍَي، َش َق دُوِت رَ عََل .ّب

33 مَنّف نَشٍٍي بِرِن نَ دُِنحَ، نُن عَ َبِلِنِي، ر
وٌ َش بّيِت َب عََل ّب، وٌ َش عَلَتََل تَنُت،
34 نَشَن مَ ّحرّ نُشُي قَرِ ٌكوٍر مَ َكِب عَ رَكُيَ،
نَشَن فَلَنِي شُي َ رَ مِنِم ّسنّب .رَ
35 وٌ َش عَ كٌلٌن، عََل ّسنّب .فٌب
عَ َيَِل عِسِر مَ يَمَرِ عَ ّسنّب رَ،
ّسنّب نَشَن َ كٍلِم ٌكوٍر .مَ
36 عََل، ِع نَ ِع َش ْ َ هْر ْملِنفِر .كُي
عََل، ِع .مَفَاُش
َيَِل عِسِر مَرِِف عََل ّسنّب قِمَ ّن عَ َش َحمَ .مَ
عََل !تَنُت

69
نَ بِرٍِق

عََل مَشَندِ
1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل، ُقٍف» «.تٌقَنيٍِي
2 عََل، ٱ !نَِكِس
ٍي َ بَر ٍت هَن ٱ .ْكنِي
3 ٱ نَ بِرٍِق َ بٌور تِلِنِش كُي،
ٱ َسنِي مُ تِدٍ ٌي .ْستٍْق
ٱ نَ مَدُلٍَق ٍي .ْشورَ
4 ٱ َ بَر ِع ِشِل هَن ٱ َ بَر تَفَن،
ٱ شُي ٌي مُ نَ ْسنْن،
ٱ َي َ بَر ٱ ْشْن ِع قٍنٍق .رَ
5 ٱ ْشنمِشٍِي َ بَر وَُي دَنِف ٱ ُشنّسّش .رَ
ّسنبّمٍَي نَن ٍع رَ نَشٍٍي مَ وَ ٱ .قَشٍَق
ٍع قِندِ ٱ يَشُيٍي رَ هَِل ٱ ُ م قٍٍق رَبَِش ٍع .رَ
ٱ ُ م ٍق حَاِش ٌي رَبَِش ٍع رَ،
ْكْن ٍع مَ وَ ٱ َش سَرٍ ندٍ .ِق
6 عََل، ِع ٱ َ م تَنتَنِي كٌلٌن،
ٱ َ م يُنُبٍِي مُ نْشُنِش ِع .مَ

7 مَنّف عَلَتََل، ِع نََش عَ ُل
دَنشَنِيَتْيٍي َش يَاِف ٱ َ م ٍق .رَ
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َيَِل عِسِر مَرِِف عََل، ِع نََش عَ ُل
ِع قٍنمٍَي َش عُِق ٱ َ م ٍق .رَ
8 ٍع ٱ َ ٌكنبِم ِع تَن نَن مَ ٍق .رَ
ٱ َ بَر يَاِف .هَن
9 ٱ ُشنيٍَي مُ ٱ كٌلٌن ْسنْن،
ٱ َ بَر ُل ٱ تَارٍَي ّب عَْل ّ ْشح .ندٍ
10 ٱ َ مَ و ِع وَْشنٍق .رَبٍَق
ِع ٌكنبِمٍَي َ بَر قِندِ ٱ يَشُيٍي .رَ
11 ٱ َ مَ، و ٱ َ .ُسنم
نَ بِرِن مَن كُي، مِشٍِي ٱ َ .ٌكنبِم
12 ٱ ُسننُن َ دٌنم ٌ مَ رَفٌر ٱ مَ، ٍع ٱ َ .مَيٍلٍم
13 نَشٍٍي ْدْشِش تَا ٌسدٍ دّ رَ، نٍٍي ٱ مَقَلَمَ،
ِسيِسلٍَي ٱ َ مَيٍلٍم ِسِف .رَ

14 ْكْن عَلَتََل، ٱ َ بَر ِع .مَشَندِ
عََل ِع َش هِنّن ٱ نَ ِ مَ بَر ِع َش هِنّن .فٌب
15 ٱ نَِكِس عَلٌَك ٱ نََش ِ بِر َ بٌور ْشورَ،
ٱ نَتَنَف ٱ ْشنمِشٍِي .مَ
16 ِع نََش تِن ٱ َش مَدَُل، ٍي نََش ٱ َلْي، ن
ٱ نََش ٌ فٌر َ .عَلِفِيَم
17 عَلَتََل، ٱ شُي رَتِن،
ِع تَن نَشَن قَن، نَشَن َش هِنّن .فٌب
ِع َش ِكنِِكِن ٱ مَ، ِع َش ٱ .مَِل
18 ِع نََش ِع نْشُن ِع َش ٌكنِي .مَ
ٱ نَ تْورّ كُي، يَندِ ٱ .مَِل
19 ِع َش ِع ّ مَكْر ٱ نَ،
ِع َش ٱ ُشنسَرَ، ِع َش ٱ نَِكِس ٱ يَشُيٍي .مَ

20 ِع َ بَر ٱ َ م تْورّ نُن ٱ َ م يَاِف كٌلٌن،
ٱ يَشُيٍي بِرِن نَ ِع َي .ِع
21 ٌكنِب َ بَر ٱ ّ ْبح َكَن هَن ٱ َ بَر َ .قُر
ٱ هَِي نَ ِكنِِكِن مَ، ْكْن عَ مُ .نَ
ٱ هَِي نَ مِِش مٍَي مَدُندُ مَ، ْكْن ٍع مُ َ .تٌم
22 ٍع ثْْسّن سَمَ ٱ َ م دٌنٍس،
ٍع مِنٍس ْشّن سٌمَ ٱ ِي رَ، ٍي ْحشْي .رَ
23 ٍع َش تٍيبِِل َش قِندِ فَنتَنِي رَ ٍع ّب،
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ٍع َش نَاقُِل َش قِندِ يّّل َ ر نَشَن ٍع .ُسشُمَ
24 ٍع َي َش عِْقوْر، ٍع َش .ْدنُش
ٍع تَِف َش ٍع ْشْن هَن ٍع َش َ .بِر
25 ِع َش ْشْن ٍع مَ، ٍع َش نَ ّت .كٌلٌن
26 ٍع َش فْورّ َش ْحن،
مَدٍِي عَدَ نََش ُل ٍع ْشنِي ْسنْن،
27 ِ مَ بَر ٍع مِشٍِي تْوْر َش تْورّ ُشن مَسَمَ،
ِع نَشٍٍي .َحشَنَكَت
ٍع مِشٍِي مَيٍلٍمَ، ِع نَشٍٍي .هَلَِك
28 ِع َش ٍع َش يُنُِب بِرِن ٌت،
عَلٌَك ٍع نََش ِع َش ِكِس ْسْت .ْسنْن
29 ٍع ِشلٍِي َش َب ِسمََي ّسبِّل كُي،
ٍع نََش ُل تِنِشنتْيٍي َي .مَ

30 ٱ تَن نَ تْوْرٍق ِي تّمُي،
عََل، ِع َش ٱ نَِكِس، ِع َش ٱ .نَكٍِل
31 ٱ قَمَ عََل ِشِل مَتْْشدٍ بّيِت رَ،
ٱ قَمَ تَنتُي ِسفَدٍ رَ عَ .مَ
32 نَ رَقَن عَلَتََل مَ دَنفٍِق سّرّّش رَ،
هَِل ِنٍف ن َكمَلِِش نَ عَ رَ،
هَِل تُورَ قٍرِ َكنِي نَ عَ رَ، تٌرٍٍي نَ نَشَن .ّب

33 مِشٍِي تْوْر َ مَ ّسيو ّن نَ تٌٍق .رَ
نَشٍٍي عََل قٍنمَ، ٍع ِسمََي ْشنكٍُي َ ْستْم .ّن
34 عَلَتََل عَ تُِل َ مَتِم ٍستَرٍٍي رَ،
عَ مُ نّيمُمَ عَ َش مِشٍِي مَ ٍع َش تْورّ .كُي

35 ٌكوٍر نُن بِْش َش عَ مَتْْش،
بَا نُن يّّشيٍي َش عَ .بِنيَ
36 عََل قَمَ ِسيٌنِ رَِكِسدٍ،
عَ يُدَ تَاٍي َ ِتم .ّن
عَ مَن َحمَ َسبَِت نَا،
نَا َش قِندِ ٍع فٍب .رَ
37 نَ مَ قِندِ عَ َش ٌكنيٍِي َش مَمَدٍِي كّ نَن .نَ
عََل َشنُنتٍنيٍِي قَمَ ّن لُدٍ .نَا

70
عََل قٍنمٍَي َش َ ّسيو
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عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش مَشَندِ بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عََل، ٱ !نَِكِس
عَلَتََل، َق ٱ مَِل .مَقُرٍن
3 عََل َش مِشٍِي رَيَاِف نَشٍٍي مَ وَ ٱ .قَشٍَق
عََل َش ٍع كٍرِ،
عََل َش ٍع َي عُِق، نَشٍٍي مَ وَ ٱ .تْوْرٍق
4 عََل َش ٍع كٍرِ يَاِف كُي، نَشٍٍي عَ َ قَلَم ٱ ّب، ِع» َش «!تْوْر
5 ِع قٍنمٍَي َش َ .ّسيو
نَشٍٍي مَ وَ ِع َش ِكِس ْشن، ٍع َش عََل مَتْْش تّمُي .بِرِن
6 عََل، ٱ قِندِِش مِِسِكيّن نُن مِِش تْوْر نَن نَ،
َق ٱ مَِل، ِع نََش .دُفُندِ

71
قٌرِ َش مَشَندِ
عََل مَشَندِ

1 عَلَتََل، ٱ َ َكنتَم نَ ِع تَن نَن نَ،
ِع نََش تِن ٱ َش ُل يَاِف .كُي
2 ِع َش ٱ نَِكِس، ِع َش ٱ مَِل ِع َش تِنِشنِي .كُي
ِع تُِل مَِت ٱ نَ، ِع ٱ .نَِكِس
3 ِع َش ٱ .َكنَت
ِع َ بَر عَ قََل ٱ ّب ٱ َش ُل ِع َش نِينِ بُن مَ تّمُي بِرِن،
عَلٌَك ٱ َش .ِكِس
ٱ َ َكنتَم نَ ِع تَن نَن .نَ
4 ٱ مَرِِف عََل، ٱ نَتَنَف مِِش حَاشٍِي ّسنّب مَ،
ٱ نَتَنَف ْشننَنٍت تِنِشنتَرٍٍي .مَ
5 ٱ مَرِِف عَلَتََل، ٱ َشِشِل تِِش ِع تَن نَن نَ
َكِب ٱ مّدِ دِ تّمُي،
6 َكِب ٱ نُ نَ ٱ نَف تّيّف .ِع
ِع تَن نَن عَ َ نِي ٱ َش ِ .بَر
ٱ ِع مَتْشْمَ تّمُي .بِرِن
7 ٱ قِندِِش مِسَاِل نَن نَ مِِش وُيَِش ّب،
ِ مَ بَر ٱ َ َكنتَم َ ّسنبّم نَ ِع تَن نَن .نَ
8 ٱ ِع مَتْشْمَ تّمُي .بِرِن
9 ِع نََش مّي ٱ نَ ٱ َ م قٌرَِح كُي،
ِع نََش ٱ نَّبحِن ٱ َ م ّسنبّتَرٍَي .كُي
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10 ٱ يَشُيٍي ٱ مَقَلَمَ،
ٍع َ يّنم ْو ٍع َ بٌر َ ر عَلٌَك ٍع َش ٱ .قََش
11 ٍع نَّش، َعَل» َ بَر عَ رَبٌٌل،
وٌن َش َ بِر عَ قْْش رَ، وٌن َش عَ .ُسُش
مِِش ٌي مُ َ ْنم عَ «.رَتَنفَدٍ
12 عََل، ِع نََش ِع َ مَكُي ٱ .نَ
ٱ مَرِِف عََل، َق ٱ مَِل .مَقُرٍن
13 عََل َش ٍع رَيَاِف، عَ َش ٍع رَْحن، نَشٍٍي ٱ .تْوّحّفمَ
عََل َش ٍع رَيَاِف، عَ َش ٍع َي عُِق، نَشٍٍي مَ وَ ٱ .تْوْرٍق
14 ٱ َشِشِل تِِش ِع رَ كُدّ .ِع
ٱ َ لُم ِع مَتْْش رَ تّمُي .بِرِن
15 ٱ ِع َش تِنِشنِي نُن ِع َش ِكِس َ تَنتُم لْشْي بِرِن،
ِ مَ بَر ٍع وَُي هَن ٱ َحن مُ َ ْنم ٍع بِرِن .كٌلٌندٍ
16 ٱ ِع َش كَابَنٌَك رَبَشٍِي مَتْشْمَ .ّن
ٱ مَرِِف عَلَتََل، ٱ َ قَم ِع َش تِنِشنِي فبَنسَن .مٍَسندٍ
17 عََل، ِع نَ ٱ شَرَنٍق َكِب ٱ مّدِ دِ .تّمُي
هَن َي ٱ ِع َش كَابَنَكٌي .مَتْشْمَ
18 عََل، ِع نََش ٱ نَّبحِن يَْكِس،
ٱ َ بَر قٌرِ، ٱ ُشنّسّش قَن َ بَر .قَُف
ِع نََش ٱ نَّبحِن
عَلٌَك ٱ َش ِع ّسنّب مٍَسن ٌت نُن تَِن مِشٍِي .ّب

19 عََل، ِع َش تِنِشنِي فٌب عَْل َ .فٍي
ِع َش كَابَنٌَك .وَُي
ِع مَنِيّ نَ مِندٍن؟
20 هَِل ِع ٌت َ بَر عَ َ نِي مُُش َش تْوْر، مُُش َش هَلَِك،
ِع قَمَ مُُش رَِكِسدٍ،
ِع قَمَ مُُش رَكٍلِدٍ فَبُرِ تِلِنِش .كُي
21 ِع َش ٱ ُشن نَكٍِل، ِع َش ٱ .مَدُندُ
22 ٱ مَرِِف عََل، نَ كُي ٱ ِع َ تَنتُم ّن َ كْر رَ
ِع َش دُفُتّّفَح َش ٍق .رَ
َيَِل عِسِر َش ّسنِيّنتْي، ٱ بّيِت َ بَم ِع ّب َ كْر .رَ
23 ٱ بّيِت َ بَم ّن ِع ّب، ٱ ِع مَتْْش،
ِ مَ بَر ِع َ بَر ٱ ُشن َ .سَر
24 ٱ ِع َش تِنِشنِي مَتْشْمَ ّن تّمُي بِرِن،
ِ مَ بَر نَشٍٍي نُ مَ وَ ٱ تْوْرٍق،
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ٍع َ بَر ُل يَاِف .كُي

72
َيَِل عِسِر مَنّف
عََل مَشَندِ

ُسلٍمَِن فٍب
1 عََل، ِع َش عَ َ نِي مَنّف َش ِكيِت تِنِشنِش .َس

ِع َش تِنِشنِي َش ُل مَنّف َش دِ دّ .ِع
2 نَ كُي عَ َش ِع َش َحمَ مَِكيِت نْندِ رَ،
عَ َش تِنِشن مِشٍِي تْوْر .ّب

3 مٍَسنِي َش ِت فٍيٍَي قَرِ، َحمَ ّ ْبح َسِش رَ،
ِشبَارُي َش يٍنٍسن بِْش مَ، تِنِشنِي نَن َحمَ .مَ يَمَرِ
4 مَنّف َش سّرِّي رََب مِشٍِي تْوْر ّب،
عَ َش ٍستَرٍ َش دٍِي رَِكِس، عَ َش ٍع فٍرٍقٍَي .رَيٍنٍسن
5 مِشٍِي َش فَاُش ِع َي رَ عَبَدَن،
دَنِم ٌسٍف نُن كٍِك َ .يَنبَم
6 مَنّف َش ُل عَْل تُّن نَشَن َ مَ بِر شٍّي مَ،
نَشَن بِْش َ .رَقَنم
7 تِنِشنتْي َش ٍق َ قَنم نَ وََشِت ّن،
دَنِم كٍِك يَنبَمَ، ْبحَّس َ فبٌم .ّن
8 عَ َش مَنّفَي َ فبٌم ّن،
َس قْْل ٌسفٍتٍدٍ هَن عَ َس ْدْش ٌسفٍفٌرٌدٍ رَ،
عَ قْْل عٍقِرَِت شُرٍ مَ هَن َس ْدْش بِْش دَنِي .رَ
9 مِِش نَشٍٍي نَ وَُل ِع، ٍع ِشنِب َ ِسنم ّن عَ بُن مَ،
عَ يَشُيٍي ُل عَ َسنِي بُن .مَ
10 َ ِسِس تَر مَنّفٍي نُن سُرِ مَنّفٍي قَمَ ّن ُبحٍَي .رَ
ٍسيَب نُن ٍسَب مَنّفٍي قَن دُوِت قِمَ ّن عَ .مَ
11 مَنّف بِرِن ٍع ِشنِب َ ِسنم ّن عَ بُن مَ،
سٍِي بِرِن ُل عَ َش يَامَرِ بُن .مَ
12 نَ كُي ٍستَرٍٍي قَمَ ّن عَ ِشلِدٍ .مَرَِكسِمَ
عَ مِِسِكيّن ّسنبّتَرٍ َ مَلِم .ّن
13 عَ َ ِكنِِكنِم ّن ّسنبّتَرٍٍي نُن ٍستَرٍٍي مَ،
عَ مِشٍِي تْوْر .رَِكِس
14 عَ ٍع َ يَم شْرّ ّن مَءِقُي نُن ٍق ٌكبٍِي مَ،
ِ مَ بَر ٍع قِندِِش عَ َشنُنتٍنيٍِي نَن .نَ
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15 عَ َش مَنّفَي َش !ُب

عَ ٍسيَب بِْش َش َ ّشيم َ ْستْم .ّن
مِشٍِي َش عََل مَشَندِ عَ ّب تّمُي بِرِن،
ٍع نََش تَفَن دُبَدٍ عَ .ّب

16 عََل دٌنٍس َ مَ يِرِو ّن بِْش .كُي
فٍيٍَي رَقٍمَ ّن َسنسٍِي رَ،
ٍع بٌفٍِي ُل عَْل َسنِس بٌِف نَشٍٍي نَ .لِبَن
مِشٍِي َ فبٌم ّن تَا كُي عَْل بِْش .ّسّش
17 مَنّف عََل ِشِل فٌب !عَبَدَن
دَن مُ نَ عَ ِشِل مَ ٌسٍف بُن .مَ
ِس بِرِن بَرَكّ َ ْستْم ّن عَ َسابُي رَ،
ٍع َق عَ .مَتْْش
18 َيَِل عِسِر مَرِِف عَلَتََل .تَنُت
عَ كٍرٍن نَن كَابَنَكٌي َ .رَبَم
19 عَ ِشِل ُشنفٍب َش تَنُت .عَبَدَن
َ دُِنح بِرِن َش عَ َش بِنّي .كٌلٌن
!عَمَِن !عَمَِن
20 يِسَِي َش دِ َ دَوُد َش مَشَندٍِي رَْحنِي نَن نَ .ِك

73
َ حَاُشح سَرٍ
عََل مَشَندِ

1 عَسَِق َش بّيِت
نْندِ هَفِّف نَن َي؛ عََل قَن َيَِل عِسِر ّب،
عَ قَن مِشٍِي ّب نَشٍٍي ٌسندٌنِي .ّسنِيّنِش

2 عَ فٍب مُ نُ لُِش ٱ تَن يَِت َش َب َ كِر مَ،
ٱ َسنيٍِي َش َ بِر َ كِر فبّّت قْْش .رَ
3 ٱ نُ يّّت عِفبٌي تْوّنمَ،
ٱ ٌت عَ ٌت مِِش حَاشٍِي قِندِِش نَاقُِل َكنيٍِي .رَ
4 ٍسٍس مُ ٍع عِقُمَ هَن ٍع َش قَّش، ٍع قٍَت َلَنِش ي .تُن
5 ٍع مُ مَدٍِي عَدَ َش تْورّ كٌلٌن،
ٍع مُ َحشَنَكتَِش عَْل .بٌوٍرٍي
6 يّّت عِفبٌَح قِندِِش ُشنمٍَس نَن نَ ٍع ّب،
ٍع مِِش مَ تْوْر لْْش ٌي .لْْش
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7 ٍع ٍع َي َ ِتم ٍس بِرِن نَ،
ٍع وَْشنٍق َ بَر دَنِف عَ .ِع
8 ٍع َ يٌم مِِش مَ،
ٍع ٍق حَاِش َحنِفٍمَ يّّت عِفبٌَح .كُي
9 ٍع عََل ٍق مَ، مَبٍرٍ ٍع دّ مُ َ دِِكم ٍسٍس قَلٍَق رَ َ دُِنح .مَ
10 نَ نَن عَ رَ، عََل َش َحمَ عَ ُشن َ ِتم ٍع رَ،
ٍع َل ٍع َش يّنيٍِي ْو .رَ
11 ٍع نَّش، َعَل» تَن وٌن ّحرّ ِك َ كٌلٌنم دِ؟
قَهَامُي مُندُن نَ عَ «ّب؟
12 مِِش حَاشٍِي نَ نَ ِك .ّن
ٍع ّ ْبح َسِش نَاقُِل يِرِوٍَق .كُي
13 ٱ ْحْش عَ مَ، ٱ» نَن ٱ ّ ْبح َ ّسنِيّنِش ر ّن .ُق
ٱ فبِلٍنٍق ٍق ٌكبٍِي قْْش رَ، نَ مُ قَنِش ٱ .ّب

14 ٱ َحشَنَكتَِش تّمُي بِرِن،
لْْش ٌي لْْش ندٍ سَمَ ٱ َ م ٌكٍت «.ُشن
15 َش ٱ َس نَ ْموِل قََل نُ،
ٱ َ بَر َ يَنقَنتٍي رََب ِع َش دٍِي رَ .نُ
16 عَوَ، ٱ نََش قَهَامُي قٍن ِي ٍق .مَ
نَ نُ شْرْْش ٱ ّب،
17 هَن ٱ ٌس لْشْي عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر كُي،
ٱ َق عَ َمحْشُن ٍق نَشَن ٍق ٌكِب رَبٍَي َ .لِم
18 ِع ٍع َ ِتم َ كِر َسلَشُنِش نَن ْشن مَ،
ِع َق ٍع ُشن .نََكَن
19 ٍع َش ٍق َ ْحنم كٍرٍنِي نَن نَ، ٍق مَفَاُشِش ٍع َ َشنِنم .ّن
20 مَرِِف، عَْل شٍِي دَنفِمَ ِك نَّش مِِش ُشُن تّمُي،
ِع نَ كٍِل، ٍع قَن َش ٍق َ بَم ِع َي ِع نَ ِك .ّن
21 ٱ ّ ْبح ٌت نُ َمحَاشُمَ،
عَ نُ لُِش ّن ٱ ّب عَْل تَنّب نَن ٱ َ .ْسشْم
22 دَشُي نَن نُ ٱ نَ، ٱ ُ م نُ ٍسٍس .قَهَامُِش
ٱ نُ لُِش ّن عَْل ُ ٍس شُر َشِشلِتَرٍ ِع َي .ِع
23 ْكْن هَن َي ٱ نَ ِع ّسيِت مَ،
ٱ يِرٍقَنِي بّلّّش ُسشُِش ِع ِي .رَ
24 ِع ٱ ّ مَ َنحّر ِع َش ِس مَرَ رَ،
ِع مَن ٱ َ نَّسنّم ّن ِع َش نْرّ .كُي
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25 ندٍ فبّّت نَ ٱ ِي رَ ٌكوٍر مَ؟
َب ِع تَن نَ، ٍسٍس فبّّت ْشِل مُ ٱ َ م ِي َ دُِنح .مَ
26 ٱ قٍَت نُن ٱ َشِشِل َ تَفَنم ّن،
ْكْن عََل ٱ ّ ْبح سَمَ ّن .عَبَدَن
27 نَشٍٍي ٍع َ مَكُيَم ِع رَ، بْْن مِِش نَن ٍع .رَ
ِع مِشٍِي دّ َلَنمَ، ب نَشٍٍي بِرِن ِع َ .قِنسِرِوَلِم
28 ْكْن ٱ َ م هّيرِ قِندِِش ٱ مَسٌٍق نَن نَ عََل .رَ
ٱ َ بَر مَرِِف عَلَتََل ُسفَندِ ٱ ُشن تَشُدٍ رَ،
عَلٌَك ٱ َش ِع َش وَِل قَنيٍِي بِرِن مٍَسن َ دُِنح .ّب

74
عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر َكنَِش َش ٍق
عََل مَشَندِ

عَسَِق َش لْننِ بّيِت
1 عََل، مُنٍق رَ ِع مُُش رَّبحِنِش كٍرٍنِي رَ؟
مُنٍق رَ ِع َش ْشّن ُ مَ تُر ِع َش َحمَ ِشِل مَ ِع نَشَن نَبَلٌٍق؟
2 ِع َش رَُت ِع َش َحمَ مَ ِع نَشَن ُشن سَرَِش،
ِع كّ قِمَ نَشَن مَ،
ِع َسبَتِِش نَشَن َي مَ ِسيٌن َ فٍي .مَ
3 ِع َش عَ يِرٍ مٌَت عَ يَشُيٍي نَشَن َكنَِش،
ِع َش ِع َش ْ ْمبَنِش هْر ٌت ٍع نَشَن .َكسَرَِش
4 ِع يَشُيٍي َ بَر ٍع شُي عٍِت ِع َش نَرَلَن بَنِش كُي،
ٍع َ بَر ٍع َش ـّكٍِي قّل رٍَت .نَا
5 ٍع نُ لُِش عَْل َ بٍير َكنِي نَشٍٍي قْتْنِي .ّسّفمَ
6 ٍع َ بَر ْ َ هْر ْملِنفِر ُشنمَسٍٍي َكَن َ بٍير نُن مٍَي دّرّ رَ،
7 ٍع نَا فَن ّت .رَ
ٍع َ بَر نَ ٍ يِر مَبٍرٍ ِع ِشِل َسبَتِِش .دّننَّش
8 ٍع نُ عَ َ قَلَم ّن ٍع ّ ْبح مَ، ٌون» َش ٍع «!ْسنْت
ٍع َ بَر عََل َش بَتُدٍٍي بِرِن .فَن
9 ِع َش كَابَنَكٌي مُ تٌمَ،
نَمِْحنمٍّي قَن مُ نَ مُُش َي مَ ّ .كْر
مُُش مُ عَ كٌلٌن ِي ٍق َ بُم هَن تّمُي .مُندُن
10 ٍعٍ عََل، يَشُي مَيٍٍل َ ِتم هَن تّمُي مُندُن؟
دَنِي مُ نَ ٍع َش ٌكنبٍِي مَ؟
11 مُنٍق رَ ِع مُ ِع ّسنّب مَفَاُشِش مٍَسن ٍع ّب؟
ِع َش كٍِل، ِع َش ٍع !ْسنْت
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12 َكِب تّمُي ْشنكٍُي، عََل نَن نَ ٱ َ م مَنّف رَ،
عَ تَن نَشَن قِندِِش ُشننَكٍِل َسابُي رَ َ دُِنح .مَ
13 ِع تَن نَن بَا عِبْو ِع ّسنّب رَ،
ِع دَالٍِس مَفَاُششٍِي ُشنيٍِي عِبُتُشُن .نَا
14 ِع تَن نَن ٍع ُشنيٍِي عِبُتُشُن،
ِع ٍع ِق دٌنٍس رَ وَُلءِ ُسبٍٍي .مَ
15 ِع تَن نَن دُلٌنيٍِي نُن شُرٍٍي رَبْو،
ِع تَن نَن دَبٌنيٍِي رَشْرِ، نَشٍٍي مُ دَرِِش شْرِ .رَ
16 يَنِي نُن كْي قِندِِش ِع فٍب نَن نَ،
كٍِك نُن ٌسٍف، ِع تَن نَن ٍع .دَاِش
17 ِع تَن نَن بْشٍِي نَانِنيٍِي بِرِن .َسِش
ِع تَن نَن ٌسفٌقُرٍ نُن ّحّم .دَا
18 ِع َش رَُت عَ مَ عَ مُُش يَشُيٍي نَ ِع تَن عَلَتََل نَن مَبٍرٍٍق،
َحمَ َشِشلِتَرٍ نَ ِع ِشِل !بّشٍُق
19 يَندِ، ِع نََش ِع َش َحمَ َشنُِش رَبٌٌل
عَْل فَنّب دِ َ َبٌلٌم ر ّسّف ِي رَ ِك .نَّش
ِع نََش ُ نّيم ِع َش مِِسِكينٍّي .مَ
20 ِع َش ِع ْحْش َس ِع َش َساّت مَ،
ِ مَ بَر ٍق ٌكبٍِي َ بَر فٌب ِي بِْش مَ هَن عَ َ بَر دَنِف عَ .ِع
21 ِع نََش مِشٍِي تْوْر ُل ٍع َش يَاِف .كُي
مِِسِكينٍّي نُن ٍستَرٍٍي َش ِع ِشِل .مَتْْش
22 عََل، ِع َش كٍِل ِع ِشِل ُشنمَقَلٍَق .رَ
ِع َش رَُت َشِشلِتَرٍ َش مَبٍرٍ .مَ
23 ِع نََش ُ نّيم ِع يَشُيٍي َش يّنيٍِي ْو مَ،
ِع نََش ُ نّيم ِع فٍرٍقٍَي َش ْسنشْي مَ نَشَن مُ َ .ْحنم

75
عََل َش ِكيِت
عََل مَتْشْي

1 عَسَِق َش بّيِت بّيتِبٍَي مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ِع» نََش َكسَرّ «.ِت

2 مُُش مَرِِف عََل، مُُش َ بَر ِع .مَتْْش
مَتْشْي نَ ِع ّب، ِع تَن نَشَن نَ مُُش ّسيِت مَ،
ِع تَن نَشَن َش كَابَنَكٌي َ قَلَم ٍ يِر .بِرِن
3 ِع نَّش، ٱ» َ م وََشِت ُسفَندِِش نَ عَ ِل،
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ٱ تَن نَن ِكيِت سَمَ تِنِشنِي .رَ
4 َ دُِنح نُن عَ َش مِشٍِي قَمَ ُشنُدٍ،
ْكْن ٱ تَن نَن عَ ِكنكٍِي ّسنّب .سٌمَ
5 ٱ عَ َ قَلَم يّّت عِفبٌي نُن مِِش ٌكبٍِي ّب،
وٌ‹ نََش وٌ يّّت عِفٌب، وٌ نََش وٌ ُشنِي .عٍِت
6 وٌ نََش وٌ ُشنِي عٍِت ٌكوٍر مَ،
وٌ َب يّّت عِفبٌَح يّنِي ْو قَلٍَق «‹.رَ
7 وٌ َش عَ كٌلٌن ُشننَكٍِل مُ َ كٍلِم ٌسفٍتٍدٍ،
عَ مُ َ كٍلِم ٌسفٍفٌرٌدٍ، عَ مُ َ كٍلِم فبٍنفبٍرٍنِي .مَ
8 عََل نَن ِكيِت سَمَ،
عَ مِِش ندٍ َش ٍق رَفٌرٌ، عَ مِِش ندٍ َش ٍق .عٍِت
9 تْنبِِل ندٍ نَ عَلَتََل ْشنيّ،
ّوِن َشاّح رَقَلَِش نَ نَشَن .كُي
عَ نَ سٌمَ َ دُِنح مِِش حَاشٍِي نَن ِي،
ٍع عَ مِن هَن عَ .ْحن
10 ٱ نَ مٍَسنِي َ ِتم تّمُي بِرِن،
ٱ يَشَُب مَرِِف عََل مَتْشْمَ بّيِت .رَ
11 ٱ» مِِش حَاشٍِي َش يّّت عِفبٌَح ُشن َ نََكنَم ّن،
ٱ تِنِشنتْيٍي ُشن «.نَكٍِل

76
عََل َش ُشننَكٍِل
عََل مَتْشْي

1 عَسَِق َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب َ كْر شُي .رَ
2 عََل كٌلٌنِش يُدََي بِْش مَ، عَ ِشِل فٌب َيَِل .عِسِر
3 عَ ْشنِي نَ َسلَمُ، عَ َش بَنِش نَ .ِسيٌن
4 عَ ٌسسٍٍي فٍرٍ عَْل َشلٍِي، وٍُر لٍقٍَي، نُن َسنتِّدفّمٍَي َكَن مّننِ .ّن

5 ِع َش نْرّ فٌب عَْل ٌكيِنمَ،
نَشَن فبِلٍن كٍلٍِق فٍيٍَي مَ، ُسبٍٍي وَُي .دّننَّش
6 ِع َ بَر ْن ّسنبّمٍَي رَ، نَشٍٍي مُ َ ُشنُم ْسنْن،
نَشٍٍي مُ ْن فٍرٍ تِدٍ ِع .َكنٍك
7 ِع تَن يَشَُب مَرِِف عََل ٌت كٍِل ٍع ِشِل مَ،
ٍع َش سٌي رَفٍِي نُن ٍع َش سٌي نََش .هَلَِك
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8 ِع !مَفَاُش ِع َش ْشّن كُي، ندٍ سَمَ ُسو ِع َي رَ؟
9 ِع ٌت ِكيِت َس ٌكوٍر مَ، َ دُِنح نََش َسبَرِ فَاشُي .كُي
10 ِع َش ِكيِت نََش مِشٍِي تْوْر .رَِكِس
11 ِع َش ْشّن مَ عِبُنَدَ مَبِرِ قِندِِش ِع مَتْشْي نَن .نَ
ِع َش ْبحٍّت لُِش ّن عَْل بّلِّت ِع ِع تَِف مَ عِشِرِ نَشَن نَ فٍرٍ .كُي
12 وٌ َش وٌ َش دَاَكن نََكمَِل وٌ مَرِِف عَلَتََل ّب،
وٌ َش َق سّرّشٍّي رَ عَ ْشن مَ،
وٌ تَن نَشٍٍي بِرِن عَ َبِلِنِش .ر
13 عَ تَن نَن ّحنِف َ بَم ّسنبّمٍَي قٍَت ِع،
عَ مَفَاُش َ دُِنح مَنّفٍي .ّب

77
عََل َش مََرتَنّف مُ َ مَ مَسَر
عََل مَشَندِ

1 عَسَِق َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف يٍدُتُن ّب
2 ٱ نَن ٱ شُي رَتٍٍق عََل نَن .مَ
عَ عَ تُِل َ مَتِم ّن ٱ شُي .رَ
3 لْْش شْرْْشيٍي نَ َق ٱ مَ، ٱ نَن ٱ مَرِِف َ ِشلِم .ّن
كْي رَ، ٱ نَن ٱ بّلّّش عِتََل عَ ّب،
ْكْن ٱ ُ م مَدُندُي َ .ْستْم
4 ٱ نَن ٱ نَُت عََل مَ، ٱ َ و ٱ ّ ْبح .مَ
ٱ نَن ٱ َمحْشُن عَ مَ، َ ِمَنِي ل َب ٱ .ِي
5 ِع مُ َ تِنم ٱ َش .ِش

ٱ َشِشِل عِقُِش، َحن ٱ ُ م َ ْنم يّندٍ .ْو
6 ٱ نَن ٱ َ َمحْشُنم وََشِت دَنفِشٍِي .مَ
7 ٱ نَن ٱ َ نَتُم نٍٍي مَ ٱ َ م بّيتٍِي َسابُي .رَ
ٱ نَن ٱ يّّت مَشْرِن،
8 ٱ» مَرِِف َ مّيم ّن مَ عِبُنَدَ رَ عَبَدَن؟
عَ مُ َ هِننّم مِشٍِي رَ ْسنْن؟
9 دَنِي نَ عَ َش قَنِي مَ؟
عَ مَ تٌندِ عَ َش لَايِدٍِي َكمَلِدٍ؟
10 عَ َ بَر ُ نّيم عَ َش هِنّن مَ؟
عَ َش ْشّن َ بَر ْن عَ َش ِكنِِكِن رَ؟
11 ٱ َ م تْورّ كُي عَ َ لُم ٱ ّب
عَْل عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي نَ «.مَسَرٍَق
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12 عَ َ لَنم ٱ َش رَُت عَلَتََل َش وَلٍِي مَ،
عَ َش كَابَنَكٌي عَ نَشٍٍي رَبَِش تّمُي .دَنفِِش
13 ٱ نَن ٱ َشِشِل ِسفَمَ رَ ّن ِع َش ّكوَِل بِرِن مَ،
ٱ نَن ٱ َ َمحْشُنم ّن ِع َش وَلٍِي .مَ
14 عََل، ِع َش َ كِر .ّسنِيّن
عََل فبّّت مُ نَ، ِع مَنِيّ مُ !نَ
15 ِع تَن عََل نَن كَابَنَكٌي رَبَمَ،
ِع ٍق مَفَاُششٍِي مٍَسن حَمَنٍّي .تَِف
16 ِع ِع َش َحمَ ُشن سَرَِش ِع ّسنّب نَن نَ،
يَشَُب نُن يُسُُق َش .مَمَدٍِي

17 عََل، بَا ُشنفٍب ٌت ِع ٌت،
عَ دُلٌنِي نََش .سّرّن
18 نُشُيٍي نََش ٍي فبٍفٍب رَفٌرٌ،
فَلَنِي نََش بَُل ٌكوٍر مَ،
ٍسيَمَْكنيٍِي نََش ُل عَْل تَنّب .وٌلِشٍِي
19 ِع َش سَرِنِي شُي نََش بَُل،
ٍسيَمَْكنِي نََش َ دُِنح عِيَلَن،
بِْش نََش عَ ِعمََش، عَ .سّرّن
20 ِع نََش َ كِر رَبْو بَا مَ،
ِع دَنِف ٍي ُشنفٍب تَِف، ْكْن ِع قِْش مُ .ٌت

21 ِع نََش ِع َش َحمَ رَّحرّ عَْل ُ ٍس شُر فْورّ
عَننَِب مُنَس نُن هَرُنَ َسابُي .رَ

78
عََل نُن َيَِل عِسِر
عََل مَتْشْي

1 عَسَِق َش لْننِ بّيِت
ٱ َ م َحمَ، وٌ وٌ تُِل مَِت ٱ َ م شَرَنِي رَ،
وٌ وٌ، تُِل مَِت ٱ َ م مٍَسنِي .رَ
2 ٱ مِسَاِل ندٍ َ قَلَم وٌ ّب،
ٱ ٍق دَنفِشٍِي مَْدْش،
3 مُُش ٍق نَشٍٍي مّ، مُُش ٍق نَشٍٍي كٌلٌن،
مُُش بَبٍَي َسابُي .رَ
4 مُُش مُ نٍٍي َ نْشُنم ٍع بْنْسيٍي مَ،
مُُش عَلَتََل َش مَتْشْي َ قَلَم ّن ٍع َشنبِرَتٍِي ّب،
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مُُش عَ ّسنّب نُن عَ َش كَابَنَكٌي َ مٍَسنم ّن ٍع .ّب

5 عََل َ بَر يَامَرٍِي مٍَسن يَشَُب ّب،
عَ سّرِّي َس َيَِل عِسِر بِْش كُي،
عَ وٌن بٍنبٍَي يَمَرِ ٍع َش نَ مٍَسن ٍع َش دٍِي ّب،
6 عَلٌَك دِ نَشٍٍي قَمَ تَِن، نٍٍي َش ْن عَ كٌلٌندٍ،
ٍع قَن َش عَ مٍَسن ٍع فٍب دٍِي ّب ٍع قَمَ نَشٍٍي .بَرِدٍ
7 نَ كُي ٍع قَمَ ٍع َش َ لَنلَنتٍي َسدٍ عََل مَ،
ٍع مُ نّيمُمَ عَ َش وَِل ُشنفبٍٍي مَ،
ٍع ٍع ْحْش سَمَ ّن عَ َش يَامَرٍِي ْشن .مَ
8 ٍع مُ َ لُم عَْل ٍع بٍنبٍَي،
نَشٍٍي تُِل شْرْْش، نَشٍٍي قِندِ مَتَندِلٍَي رَ،
نَشٍٍي تُن مُ رَبِّش،
نَشٍٍي َشِشِل مُ تِِش عََل كٍرٍن .نَ

9 َ مِكٍَي عٍقِر َشِل َكنيٍِي نََش ٍع ٌكٍب ٌس فٍرٍ رَ،
10 ٍع مُ عََل َش َساّت رََكمَِل،
ٍع مُ َ بِر عَ َش سّرِّي قْْش .رَ
11 ٍع نََش ُ نّيم عَ َش وَِل مَفَاُششٍِي رَ،
عَ نُن عَ َش كَابَنَكٌي رَ عَ نَشٍٍي مٍَسن ٍع .ّب

12 عَ كَابَنٌَك رََب ّن ٍع بٍنبٍَي َي شْرِ مِسِرَ، ٌسوَن قِيِل .مَ
13 عَ نََش بَا عِبْو، عَ ٍع رَفِرِ، عَ ٍي رَِت عَْل .بِلِِش
14 عَ نََش ٍع رَّحرّ نُشُي َسابُي رَ يَنِي رَ،
عَ نََش ٍع رَّحرّ ّت يَنّب رَ كْي .رَ
15 عَ نََش قَنٍي عِبْو فبٍنفبٍرٍنِي مَ،
عَ ٍي فبٍفٍب مِِن رَ نَ كُي عَْل .دَبٌنِي
16 عَ نََش ٍي مِِن رَ فّّم لٌنفٌرِ رَ، عَ ُل عَْل .شُرٍ
17 ْكْن ٍع مُ فبِلٍن ٍع َش يُنُِب َبٍَق ر قْْش رَ،
ٍع َق عََل مَتَندِ فبٍنفبٍرٍنِي .مَ
18 ٍع نََش عََل مٌَت دٌنسٍٍي مَشْرِنٍق .رَ
19 ٍع نََش عََل مَبٍرٍ عَ قَلٍَق رَ،
َعَل» َ ْنم وٌن نَبَلٌدٍ ِي فبٍنفبٍرٍنِي كُي؟
20 عَ َ بَر ٍي مِِن رَ قَنٍي كُي،
ْكْن عَ َ ْنم تَاِم قَن قِدٍ ٍع «مَ؟
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21 عََل ٌت نَ مّ، عَ نََش ْشْن ِك قَنِي رَ،
عَ َق ّت رَدّّش يَشَُب َش َحمَ ِشِل مَ،
عَ َق ْشْن َيَِل عِسِر َحمَ مَ،
22 ِ مَ بَر ٍع مُ نُ لَِش عََل رَ،
ٍع مُ ٍع َشِشِل تِِش عَ َش ِكِس .رَ
23 نَ كُي عََل نََش يَامَرِ ِق ٌكوٍر نَادٍّي َش رَِب،
24 «َمَن» َش ٌ فٌر ٍع مَ َلٌي ب رَ،
نَشَن قِندِ ٌكوٍر تَاِم .رَ
25 بِرِن نََش نَ ّسنبّمٍَي َش تَاِم دٌن، ٍع َق َس وَ نَ .رَ
26 عََل نََش قٌٍي رََق كٍِل ٌسفٍتٍدٍ بِرِ،
عَ قٌٍي رََق عَ ّسنّب رَ كٍِل يِرٍقَنِي مَ،
27 نَشَن عَ َ نِي ْشنٍِي َش ٌ فٌر ٍع مَ
عَ فبٍفٍب رَ عَْل ُشٍب نُن بَا دّ .مّيّنِي
28 عَ نََش ٍع فبٍفٍب يٌلٌن َ ر ٍع يٌنِكندٍ تَِف،
ٍع َش كِرِ بَنشٍِي َبِلِنِي ر .مَ
29 ٍع نََش نَ دٌن هَن ٍع .َس وَ
عََل نُ َ بَر ٍع هَِي .ِل
30 ْكْن هَِل ٍع ٌت نُ َ بَر دٌنٍس ْسْت،
عَ مُ ُب 31 عََل َش ْشّن مَن نََش ٌ فٌر ٍع مَ،
عَ َيَِل عِسِر ّسنبّمٍَي نُن ٍع قٌنٍِك .قََش
32 هَِل نَ بِرِن ٌت رََب، َحمَ مُ تِن فبِلٍندٍ ٍع َش يُنُبٍِي قْْش .رَ
ٍع مُ َل عََل َش كَابَنَكٌي .رَ
33 نَ كُي عَ نََش ٍع ُل ٍع َش قُيَنٍت كُي،
هَن ٍع َش ٍق نََش رَْحن فَاشُي .كُي
34 ٌق قَّش نَ دُتُن ٍع مَ، ٍع َق ٌس عََل قٍنٍق،
ٍع ٍع يّّت رَفبِلٍن عَ مَ،
35 ٍع ٍع رَُت عَ عََل نَن ٍع ّسنّب رَ،
عَ عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي نَن ٍع رَِكسِمَ .رَ
36 ْكْن ٍع نُ مَ وَ عَ مَدَُشٍق ٍع َش يّنيٍِي ْو نَن نَ،
ٍع وٍُل قََل عَ ّب ٍع دّ .رَ
37 عَ َش ٍق مُ نُ نَ ٍع ّ ْبح مَ،
ٍع مُ نُ َ مَ بِر عَ َش َساّت قْْش .رَ
38 ْكْن عََل ٌت قِندِ هِننّنٍت رَ،
عَ نََش ٍع َش يُنُبٍِي َشقَرِ، عَ ٍع َحشَنَكتٍَق ُل .نَا
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عَ نََش دِّح ٍع مَ َسنيَ وُيَِش،
عَ مُ تِن عَ َش ْشّن بِرِن َش .مِِن
39 عَ نُ عَ كٌلٌن عَ بّنّد نَن تُن لَنِش ٍع مَ،
ٍع ّحنِف نَ دَن، عَ مُ فبِلٍن .ْسنْن
40 َسنمََي ِ يٍر ٍع َ مُرُتَم عَ مَ فبٍنفبٍرٍنِي مَ،
َسنمََي ِ يٍر ٍع عَ َ رَْشنْم نَ يِرٍ مَشَرٍ مَ؟
41 ٍع نُ َ لُم عََل مٌَت رَ،
ٍع نُ ِت َيَِل عِسِر َش ّسنِيّنتْي .َكنٍك
42 ٍع مُ ٍع رَُت عَ ّسنّب .مَ
ٍع ُ نّيم عَ مَ عَ ٍع رَِكِس ٍع فٍرٍقٍَي مَ تّمُي .نَّش
43 ٍع ُ نّيم عَ َش تْنشُمٍَي مَ عَ نَشٍٍي مٍَسن َ مِسِر بِْش .مَ
ٍع ُ نّيم عَ َش كَابَنَكٌي مَ عَ نَشٍٍي رََب ٌسوَن قِيِل .مَ
44 عَ نََش ٍع َش نِِل شُرٍ نُن عَ َسلٌنيٍِي قِندِ وُِل رَ
هَن ٍع مُ ْن نَ ٍي .مِندٍ
45 عَ نََش ّشيرٍِي رَدِن ٍع مَ ٍع هَلـَِكٍق .رَ
عَ نََش مٍَي لَنشَنسَرِ مَلَن مّننِ ٍع َكسَرٍَق .رَ
46 عَ نََش تُفُمٍِي رَدِن ٍع َش شٍّي مَ،
َكتٌي نََش ّش بٌِف دٌن .فبِِك
47 عَ نََش ٍع َش ّوِن َسنسٍِي َكَن َلَبَلَنِي ب رَ،
عَ نََش ٍع َش ٌ ِسكٌمٌر بِلٍِي تُشُنسَن تُّن ِشنبٍِل .رَ
48 َلَبَلَنِي ب نََش ٍع َش ُ سٍٍي شُر قََش،
فَلَنِي نََش ٍع َش فْورٍّي .ْسنْت
49 عَ نََش عَ َش ْشّن شْرْشْي مِِن رَ ٍع مَ،
عَ ّ ْبح نََش ٍت ٍع مَ،
هَن عَ نََش مَلٍّك َكسَرَتٍِي ٌ رَفٌر ٍع ِشِل .مَ
50 عَ نََش عَ َش ْشّن ُلُن ق ٍع مَ،
عَ مُ ٍع نِي رَتَنَف قَّش مَ، عَ ٍق شْرْْشيٍي رَدِن ٍع .مَ
51 عَ نََش َ مِسِر دِ ِسنٍف بِرِن قََش،
ٍع هَِم بْنْسيٍي قٌنٍِك بِرِن .قََش
52 نَ نَن عَ رَ عَ نََش عَ َش َحمَ مِِن رَ عَْل يّشّي فْورّ،
عَ نََش ٍع رَّحرّ عَْل ُ سٍٍي شُر فبٍنفبٍرٍنِي .مَ
53 عَ نََش ٍع َشنِن ْبحَّس كُي فَاشُي ٌي مُ ٍع ْسْت،
ْكْن عَ نََش ٍع يَشُيٍي مَدَُل بَا .مَ
54 نَ ِك، عَ نََش ٍع َشنِن عَ َش بِْش ّسنِيّنِش مَ،
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عَ َش َ فٍي عَ نَشَن ْسْت عَ ّسنّب .رَ
55 عَ نََش بْنْسيٍي ِ كٍر ٍع َي رَ،
عَ َق نَ بْشٍِي عِتَشُن َيَِل عِسِر بْنْسيٍي مَ كّ رَ،
عَ مّننِ قِندِ ٍع َسبَتِدٍ .رَ
56 ْكْن ٍع مَن نََش فٍرٍفِرِ عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي مَ،
ٍع تٌندِ عَ َش يَامَرٍِي َبَتُدٍ .ر
57 ٍع نََش ٍع َ مَكُي عََل رَ،
ٍع قِندِ يَنقَنٍت رَ عَْل ٍع بٍنبٍَي عَ رَبَِش ِك نَّش،
ٍع ُل عَْل َشِل .َكنَِش
58 ٍع نََش عَ رَْشْن ٍع َش كٍُي بَتُدٍٍي رَ،
ٍع عَ رَتْوّن ٍع َش وُرِ مَسٌلِشٍِي .رَ
59 عََل ٌت نَ ٍق مّ، عَ نََش ْشْن ِك قَنِي، عَ َيَِل عِسِر .رَبٌٌل
60 عَ نََش عَ َش َ لِنفِر رَّبحِن ِسٌل،
عَ نُ نَشَن تِِش مِشٍِي .تَِف
61 عَ نََش عَ َش َساّت َ َكنكِر ُل يَشُي َسٌفي،
ٍع َكنَكن عَ َش نْرّ َش تْنشُمَ .مَ
62 عَ ٌت ْشْن عَ َش َحمَ َيَِل عِسِر مَ،
عَ نََش عَ َ نِي ٍع َش ْسنْت َسنتِّدفّمَ .رَ
63 ٍع َش قٌنِكٍٍي نََش فَن ّت رَ،
ٍع َش مّدٍِي فِنّدِ مُ مَتْشْي ْسْت،
64 ٍع َش سّرّّشدُبٍّي نََش قََش َسنتِّدفّمَ رَ،
ٍع َش كَاّح فِنٍّي قَن مُ .وَ
65 مَرِِف نََش كٍِل
عَْل مِِش نَشَن كٍلِِش ِش ْشِل مَ،
عَْل ْسورِ نَشَن َ ْنم عَ َش ِسيِس .رَ
66 عَ نََش عَ يَشُيٍي بْنْب،
عَ ٍع ُل يَاِف كُي نَشَن مُ َ .ْحنم
67 عَ نََش يُسُُق بْنسْي رَّبحِن،
عَ تٌندِ َ ِم عٍقِر بْنسْي .ُسفَندِدٍ
68 عَ نََش َ يُد بْنسْي ُسفَندِ،
عَ نُن ِسيٌن َ فٍي نَشَن نُ رَقَنِش عَ .مَ
69 عَ نََش عَ َش ْ َ هْر ْملِنفِر ِت عَْل ٍ يِر عِتٍِش،
عَْل عَ َ دُِنح تِِش ِك نَّش، عَ َش ُب ْشنكٍُي .رَ
70 عَ نََش عَ َش ٌكنِي َ دَوُد ُسفَندِ،
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عَ عَ تٌنٌف فْورّ َي مَ،
71 عَ نُ مّينٍِق يّشّي مَ دّننَّش،
عَلٌَك عَ َش مّينِ عََل َش َحمَ مَ،
نَشَن قِندِِش يَشَُب بْنسْي َيَِل عِسِر .رَ
72 َ دَوُد نََش مّينِ ٍع مَ عَ ّ ْبح قِيّش رَ،
عَ ٍع مَسُُش َشِشلِمََي .رَ

79
عََل فبٍْحْشٍق
عََل مَشَندِ

1 عَسَِق َش بّيِت
عََل، سٍِي َ بَر ٌس ِع َش بِْش كُي،
ٍع ِع َش ْ َ هْر ْملِنفِر قِندِ ٍ يِر ّسنِيّنتَرٍ رَ،
ٍع َسلَمُ دَرِ .َكَن
2 ٍع َ بَر ِع َش ٌكنيٍِي قُرٍٍي قِندِ ْشنٍِي َش َلٌي ب رَ،
ٍع َ بَر ِع َشنُنتٍنيٍِي ٌس وَُلءِ ُسٍب ِي .رَ
3 ٍع َ بَر ٍع ْسنْت َسلَمُ دَرِ َبِلِنِي، ر ٍع مُ .رَفََت
4 ِس نَشٍٍي نَ مُُش َبِلِنِي ر ٍع مُُش ٌكنبِمَ،
ٍع َ يٌم مُُش .مَ
5 عَلَتََل، ِع َ ْشنْم ّن مُُش مَ عَبَدَن؟
ِع َش تْوّن َ دَنم مُن تّمُي؟
6 ِع َش ْشْن حَمَنٍّي مَ نَشٍٍي مُ ِع كٌلٌن،
ِع َش ْشْن مَنّفيٍَي مَ نَشٍٍي مُ ِع بَتُمَ،
7 ِ مَ بَر ٍع َ بَر يَِل َ عِسِر ُشن نََكَن،
ٍع َ بَر عَ َش َ لِنفِر َ َبِر .ر
8 ِع نََش رَُت مُُش َش يُنُِب دَنفِشٍِي .مَ
ِع َش هِنّن مُُش رَ مَقُرٍن،
ِ مَ بَر ّسنّب ٌي مُ نَ مُُش ّب .ْسنْن
9 َكُق مُُش مَ، مُُش رَِكسِمَ عََل،
ِع ِشِل َش نْرّ َش ٍق .رَ
ِع َش مُُش رَِكِس،
ِع َش مُُش َش يُنُبٍِي َشقَرِ ِع ِشِل َش ٍق .رَ
10 مُنٍق رَ حَمَنٍّي عَ قَلَمَ،
ٍع» مَرِِف عََل نَ «مِندٍن؟
ٍع َش عَ كٌلٌن ِع قَمَ ِع َش ٌكنيٍِي وُِل فبٍْحْشدٍ مُُش َي .شْرِ
11 ِع َش ِع تُِل مَِت فٍيلِمَنٍِي وَ شُي رَ،
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ِع ّسنّب َش نٍٍي رَِكِس نَشٍٍي َش ِكيتِسٍَي مَ وَ ٍع .قَشٍَق
12 ٱ مَرِِف، ِع َش سَرٍ ْدْش ٌسلٌقٍرٍ رَفبِلٍن نَ سٍِي مَ،
نَشٍٍي َ بَر ِع .بُّش
13 نَ كُي، مُُش تَن ِع َش َحمَ قَن قَمَ ّن ِع بَتُدٍ،
مُُش تَن ِع َش ُ سٍٍي شُر قَمَ ّن ِع َش مَتْشْي مٍَسندٍ مُُش بْنسْي ّب .عَبَدَن

80
عََل مّينٍِق عَ َش َسنسٍِي مَ
عََل مَشَندِ

1 عَسَِق َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب عَْل بّيِت نَشَن ِشِل ُقٍف» تٌقَنيٍِي عَْل عََل َش «.َساّت
2 َيَِل عِسِر َكنتَمَ، ِع ِع تُِل مَِت ٱ نَ،
ِع تَن نَشَن يُسُُق بْنسْي مَ رَّحرّ عَْل ُ ٍس شُر .فْورّ
ِع َش ِع َش نْرّ مٍَسن،
ِع تَن نَشَن مَفٌرٌِش مَلٍّك مَسٌلِشٍِي .تَِف
3 ِع ّسنّب مِِن رَ َ ِم، عٍقِر بُنيَمِن، نُن مَنَِس بْنسْي َي ِع،
ِع َش مُُش .رَِكِس
4 عََل، ِع َش مُُش رَفبِلٍن،
ِع َش هِنّن مُُش رَ عَلٌَك مُُش َش ِكِس .ْسْت
5 مَنّف عََل، ِع مَ تٌندِ ِع َش َحمَ َش مَشَندِ ُسشُدٍ
ِع َش ْشّن َش ٍق رَ هَن مُن تّمُي؟
6 ِع ٍع َ َبَلٌم ر ٍع يٍَي رَ،
ِع ٍع يٍَي قِمَ ٍع مَ مِنٍس رَ هَن مُن تّمُي؟
7 ِع َ بَر لَنتَرٍَي َ ٌس ر مُُش نُن مُُش ْدْشبٌوٍرٍي تَِف،
ٍع َ يٌم مُُش .مَ
8 مَنّف عََل، ِع َش مُُش رَفبِلٍن،
ِع َش هِنّن مُُش رَ عَلٌَك مُُش َش ِكِس .ْسْت
9 ِع ّوِن بِِل ندٍ تََل ّن َ مِسِر نَشَن قِندِِش ِع َش َحمَ .رَ
ِع نََش سٍِي ندٍٍي ِ كٍر ٍ يِر ندٍ، ِع َق عَ تَن ِس .نَا
10 ِع ٌت نَ يِرٍ يَءِلَن عَ ّب،
عَ نََش عَ َسنكٍٍي مَسْرْن، عَ بِْش .رٍَق
11 فٍيٍَي نََش ُل عَ َش نِينِ بُن مَ،
عَ َسلٌنيٍِي نُ ُشنفٌب عَْل ّسدِرِ .وُرٍِي
12 عَ َسلٌنيٍِي نُ َ كُي رَ هَن ٍع بَا نُن شُرٍ دّ .ِل
13 ْكْن ِع تَن َ بَر عَ َش تّّت َكَن،
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دَنِف مِشٍِي َق عَ بٌِف .َب

14 وَُلءِ ْشسٍّي نَا يٍفٍلٍنمَ،
بُورُنِي ُسبٍٍي قَن َ بَلٌم عَ بٌفٍِي َ .ر مُنٍق رَ؟

15 مَنّف عََل يَندِ، ِع َش فبِلٍن َق رَ،
ِع َي ٌ رَفٌر مُُش مَ كٍِل ٌكوٍر،
ِع مُُش مٌَت، ِكنِِكِن نَ ّوِن بِِل مَ،
16 ِع نَشَن ِس ِع يّّت ّب ِع بّلّّش َ .ر
17 يَْكِس عَ َ بَر فَن، عَ ّسّف ِع َش ْشّن َسابُي .رَ
18 ِع بّلّّش َش ُل مَ عَدَ َش دِ مَ، نَشَن نَ ِع يِرٍقَنِي مَ،
ِع نَشَن ُشن .نَكٍلِِش
19 مُُش مُ مُُش َ مَكُيَم ِع رَ .ْسنْن
ِع َش ِكِس ِق مُُش مَ عَلٌَك مُُش مَن َش ِع .بَُت
20 مَنّف عََل، ِع َش مُُش رَفبِلٍن،
ِع َش هِنّن مُُش رَ عَلٌَك مُُش َش ِكِس .ْسْت

81
تُِل مَتٍِق عََل مَ
عََل مَشَندِ

1 عَسَِق َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب مَشٍَس لُوِت دَاِش شُي .رَ
2 وٌ َش َ ّسيو شُي رٍَت عََل مَ،
نَشَن قِندِِش وٌن ّسنّب .رَ
وٌ وٌ شُي ِسَف رَ يَشَُب مَرِِف عََل .مَ
3 وٌ َش بّيِت َب مَشٍَس نُن َ كْر شُي .رَ
4 وٌ َش قٍرِ ٍق كٍِك نّيّن ٍت تّمُي،
وٌن مَ َسِل لْشْي نَ عَ .رَ
5 نَ قِندِِش عََل َش سّرِّي نَن نَ َيَِل عِسِر ّب،
يَشَُب مَرِِف عََل َش يَامَرِ نَ عَ .رَ
6 ِ يَامَر نَ عَ رَ عََل نَشَن ٌس يُسُُق بْنسْي ِي رَ،
عَ ٌت مِِن َ مِسِر بِْش ِشِل .مَ

ٱ نََش شُي ندٍ مّ ٱ ُ م نَشَن كٌلٌن، عَ نَّش،
7 ٱ» َ بَر ٌكٍت َب ٍع ُشن مَ،
ٱ َ بَر دٍٍب بِنٍي َب ٍع .بّلّشٍّي
8 وٌ ٌت ٱ ِشِل وٌ َش َحشَنَكّت كُي،
ٱ نََش وٌ رَِكِس، ٱ نََش وٌ يَاِب كٍلٍِق ٍسسَرِنِي يِرٍ،
ٱ نََش وٌ مٌَت مٍرَِب ٍي .يِرٍ
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9 ٱ َ م َحمَ َيَِل، عِسِر وٌ وٌ تُِل مَِت ٱ َ م ِس مَرَ .رَ
10 وٌ نََش عََل فبّّت بَُت،
وٌ نََش وٌ ِشنِب ِسن عََل فبّّت .مَ
11 ٱ تَن نَن نَ وٌ مَرِِف عََل رَ،
نَشَن وٌ مِِن رَ َ مِسِر بِْش .رَ
وٌ وٌ دّ رَِب عَ بٍلٍبٍٍل رَ، ٱ عَ رَقٍمَ «.ّن
12 كْْن» ٱ َ م َحمَ مُ عَ تُِل مَتِِش ٱ نَ،
َيَِل عِسِر مُ ٱ شُي ّ .رَتِنم
13 نَ كُي ٱ نََش ٍع ُل ٍع َش ّ ْبح شْرْشْيَ كُي،
ٍع َش ّحرّ ٍع يّّت َشِشِل .مَ
14 َش عَ َس ِل نُ ٱ َ م َحمَ نََش عَ تُِل مَِت ٱ نَ،
َش َيَِل عِسِر َس تِن ٱ َ م َ كِر رَ نُ،
15 ٱ قَمَ ّن عَ يَشُي بِرِن نَيَافِدٍ كٍرٍن نَ،
ٱ ٍع ٌ رَفٌر تّمُي .بِرِن
16 عَلَتََل يَشُيٍي قَمَ فَاُشدٍ عَ َي رَ،
ٍع هَلَِك .عَبَدَن
17 ْكْن ٱ وٌ تَن َ بَلٌم ّن دٌنٍس قَنِي رَ،
ٱ كُِم َ رَ مِنِم ّن فّّم كُي وٌ «.ّب

82
عََل َش ِكيِت عَ َش ّسنبّمٍَي ّب
عََل مَتْشْي

1 عَسَِق َش بّيِت
عََل تِِش عَ َش مَلَنِي َي رَ،
عَ ِكيِت َسٍق ٌكوٍر ّسنبّمٍَي َي .مَ
2 ٌو» ِكيِت سَمَ ٌكبَِح رَ هَن مُن تّمُي؟
وٌ نْندِ قِمَ مِِش حَاشٍِي مَ مُنٍق رَ؟
3 وٌ َش مِِسِكينٍّي نُن كِرِدٍِي َش ِكيِت َس سّرِّي ِك .مَ
وٌ َش ٍستَرٍٍي نُن قُشَرِلٍَي رَتَنَف ِكيِت حَاِش .مَ
4 وٌ َش ٍستَرٍٍي نُن مِشٍِي تْوْر .رَِكِس
وٌ َش ٍع َب مِِش ٌكبٍِي بّلّشٍّي «.ِع

5 ْكْن ٍع مُ قَهَامُي ْسْت نَ قٍٍق .مَ
ٍع ٍع مَ ّحرّ ِم دِ نَن كُي .تُن
َ دُِنح َسنبُنِي بِرِن َ .سّرّنم
6 ٱ عَ قََل ّن، كٌوٍر» ّسنبّمٍَي نَن وٌ رَ،
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عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش دٍِي نَن وٌ بِرِن نَ،
7 ْكْن وٌ قَشَمَ ّن عَْل مَدٍِي، عَدَ
وٌ َ مَ بِر ّن عَْل َ دُِنح «.مَنّفٍي

8 ِع تَن عََل، كٍِل، ِع َش َ دُِنح مَِكيِت،
ِ مَ بَر ِع تَن نَن فٍب نَ سٍِي بِرِن .نَ

83
َيَِل عِسِر يَشُيٍي
عََل مَشَندِ

1 عَسَِق َش بّيِت
2 ٍعٍ عََل، ِع نََش ِع !َسبَرِ
عََل، ِع نََش ُل دُندُي كُي،
3 ِ مَ بَر ِع يَشُيٍي مُ ٍع رَشَرَِش،
ِع ْشنمٍَي َ بَر ٍع ُشنيٍِي .عِكٍِل
4 ٍع نَ يَنّق شْرْشْي مَشِرٍِق ِع َش َحمَ ِشِل مَ،
ٍع نَ ٍع بٌوٍر ّ ْبح رَتٍٍق ِع َشنُنتٍنيٍِي ِشِل .مَ
5 ٍع نَّش، ٌون» َش ٍع ِشِل ْحن سٍِي َي مَ،
عَلٌَك بِرِن َش ُ نّيم يَِل َ عِسِر ِشِل «.مَ
6 ٍع َ بَر لَن ٍع بٌوٍر مَ ِع ِشِل .مَ
7 عٍدٌنكٍَي، سُمَيَِل بْنسْي، َبَكٍَي، مٌو هَفَرِكٍَي،
8 فٍبَلـَكٍَي، عَمٌنِكٍَي، ـِّككٍَي، عَمَل
قِلِِستَكٍَي، تِرٍكٍَي،
9 نُن يَكٍَي عَسِرِ بِرِن َ بَر َكُق لٌِت بْنسْي .مَ
10 ِع َش ٍع بْنْب عَْل ِع عَ رََب مَدِيَنكٍَي رَ ِك .نَّش
ِع َش ٍع بْنْب عَْل ِع عَ رََب مَنّف يَبِنِ نَ ِك نَّش،
عَ نُن عَ َش ْسورِ مَنّف َ ِسسٍر رَ ِك نَّش ِكسٌن شُرٍ ٍ .يِر
11 ٍع ْسنْت ّن عٍندٌرِ،
ٍع قُرٍ نََش ُل بِْش مَ، ٍع مُ .رَفََت
12 ِع َش ٍق شْرْشْي رََب ٍع َش ُكنتِفٍِي رَ،
عَْل ِع رََب عٌرٍِب نُن ٍسيِب رَ ِك .نَّش
ٍع َش يَرٍرَتٍِي َش ُل عَْل ّسَب نُن َسلَمَُن، نَشٍٍي عَ قََل،
13 ٌون» َش عََل َش َحمَ َش بِْش قِندِ وٌن فٍب «.رَ
14 ٱ مَرِِف عََل، ِع َش نَ مِشٍِي ُل عَْل ّسّش، قٌٍي نَشَن َ .َشنِنم
15 ِع َش ٍع ُشن نََكَن عَْل ّت قْتْنِي َ فَنم ِك نَّش فٍيٍَي .قَرِ
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16 ِع َش َ بِر ٍع قْْش رَ ْشّن كُي عَْل تُرُننَادّ .مَفَاُشِش
17 مَرِِف، ِع َش ٍع رَيَاِف عَلٌَك ٍع َش فبِلٍن ِع .مَ
18 يَاِف نُن فَاشُي َش ُل ٍع ّ ْبح مَ،
ِع َش ٍع بْنسْي رَْحن .عَبَدَن
19 ٍع َش عَ كٌلٌن عَ ِع تَن نَن ِشِل عَلَتََل،
عَ عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي نَ ِع تَن نَن نَ َ دُِنح ُشن .نَ

84
ِسفٍَق رَ َسلِدٍ ُشنفٍب
عََل مَتْشْي

1 َ كٌر َش دٍِي َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب مَشٍَس لُوِت دَاِش شُي .رَ
2 مَنّف عَلَتََل، ِع َش َ لِنفِر !تٌقَن
3 ٱ َ مَ و ٌسٍق ِع َش تّّت كُي ٱ ّ ْبح بِرِن .نَ
نَ وَْشنِي َ مِنِم ٱ دّ ِع ِع تَن عََل نَن ّب، ِع تَن نَشَن ّ ِحح عَ .رَ
4 هَِل ْشِن ُشنشُرٍِي عَْل تُرُنَن نُن دٍبٍلِنِي
ٍع تّي سَمَ ِع َش سّرّّشبَدٍ ّسيِت مَ ٍع َش دٍِي َ لُم .دّننَّش
ِع تَن عَلَتََل ّسنبّمَ، ٱ َ م مَنّف نُن ٱ مَرِِف،
5 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب، نَشٍٍي َسبَتِِش ِع َش بَنِش .كُي
ٍع َ لُم ِع مَتْْش رَ دّننَّش .عَبَدَن

ّحنِف .رٍَت
6 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي ّسنّب لَنِش ِع تَن عََل مَ،
نَشٍٍي َ كِر ُسشُِش ِسفٍَق رَ َسلِدٍ .ُشنفٍب
7 ٍع بََك ُلُنَب ف مَ عِفِرِ تّمُي نَّش،
ٍع ٍي دُلٌنيٍِي ٌت ّن، تُّن ٍي فبٍفٍب َ بَر نَا .رٍَق
8 ٍع كٍِل يِرٍ قَنِي ندٍ، ٍع ِسَف ٍ يِر قَنِي .فبّّت
ٍع نَ بِرِن ٌت ّن َ كِر ْشن ِسفٍَق رَ عََل ٍ يِر
ٍع ٍع يّّت مٍَسن عَ ّب .دّننَّش
9 ٱ مَرِِف عَلَتََل ّسنبّمَ، ٱ َ م دُّب !ُسُش
يَشَُب مَرِِف عََل، ِع ٱ َ م مَشَندِ .مّ رَ

ّحنِف .رٍَت
10 عََل، هِنّن ِع َش مِِش ُسفَندِِش رَ
نَشَن قِندِِش مُُش َش وٍُر لٍَق .رَ
11 ِش كٍرٍن نَدَنفٍِق ِع َش بَنِش كُي،
نَ ْحشُن دَنفٍِق ِش وُُل وُُل رَ ٍ يِر .فبّّت
ٱ لٍُق ِع َش بَنِش دّ رَ، نَ قَن لٍُق رَ تِنِشنتَرٍٍي ْشنِي،
12 ِ مَ بَر عََل ُشنفٍب قِندِِش وٌن مَ َكنتَرِ نَن نَ،
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عَ هِنّن نُن بِنّي قِمَ ّن وٌن .مَ
عَ مُ مَ تٌندِ تِنِشنتَرٍٍي كٍِد هّيرِ .رَ
13 مَرِِف ّسنبّمَ، هّيرِ نَ مِِش ّب نَشَن عَ يّّت تَشُمَ ِع .رَ

85
عََل َش هِنّن
عََل مَشَندِ

1 َ كٌر َش دٍِي َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 مَرِِف، ِع َ َشنُنتٍي َ مٍَسنم ِع َش َحمَ ّب،
ِع يَشَُب بْنسْي ُشن َ .نَكٍلِم
3 ِع دِّحمَ ِع َش َحمَ َش ٍق حَاشٍِي مَ،
ِع عَ َش يُنُبٍِي بِرِن .مَ َشقَرِ

ّحنِف .رٍَت
4 ِع ِع َش ْشّن َ رَفبِلٍنم عَ قْْش رَ،
ِع دِّحمَ عَ .مَ
5 عََل، ِع مَن َش مُُش رَِكِس،
ِع مَن َش هِنّن مُُش .رَ
6 ِع َ ْشنْم ّن مُُش مَ عَبَدَن؟
نَ ْشّن مُ َ بَم مُُش َش ِي وََشِت كُي؟
7 ِع مُ َ ْنم دِحّدٍ مُ مَ،
ِع َش َحمَ َش ِكِس، ٍع َش ّسيوَ؟
8 عَلَتََل، ِع َش دُفُتّّفَح مٍَسن مُُش ّب، ِع َش مُُش .رَِكِس
9 ٱ نَن ٱ تُِل َ مَتِم ّن ٱ مَرِِف عََل َش مٍَسنِي رَ،
ِ مَ بَر عَ ْبحَّس نَن قِمَ عَ َش َحمَ تِنِشنِش .مَ
عََل َش ٍع مَِل فبِلٍنٍق رَ ٍع َش َ دَُشح .مَ
10 عَ ِكِس يَِت يَِت نَن قِمَ مِشٍِي مَ نَشٍٍي فَاشُمَ عَ َي رَ،
عَلٌَك عَ َش نْرّ َش َسبَِت وٌن مَ بِْش .كُي
11 دُفُتّّفَح نُن نْندِ نَ يِرٍ .كٍرٍن
تِنِشنِي نُن ْبحَّس مَ ّحرّ َ كِر كٍرٍن .ْشن
12 نْندِ َ كٍلِم لَنبَنِي مَ،
تِنِشنِي َ كٍلِم ٌكوٍر .مَ
13 عَلَتََل هّرِ قِمَ ّن وٌن مَ،
عَلٌَك وٌن مَ بِْش َش دَشَمُي .مِِن رَ
14 تِنِشنِي مَ ّحرّ عَ َي رَ،
عَ قِندِ َسنِي قِْش رَ َ كِر ْشن .مَ
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86

هَِي نَ عََل مَ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش عََل مَشَندِ
مَرِِف، ِع ِع تُِل مَِت ٱ نَ، ِع َش ٱ .يَاِب
مِِسِكيّن قُشَرِِش نَ ٱ .نَ
2 ِع َش ٱ مََكنَت، ِع دُفُتّّف نَ ٱ .نَ
ٱ مَرِِف عََل، ِع َش ِع َش ٌكنِي دِ رَِكِس نَشَن عَ تَشُِش ِع .رَ
3 ِكنِِكِن ٱ مَ، ٱ مَرِِف،
ِ مَ بَر ٱ ِع َ ِشلِم لْشْي .بِرِن
4 ِع َش ّسيوّ ِق ِع َش ٌكنِي دِ مَ،
ٱ َشِشِل تِِش ِع تَن نَن نَ، ٱ .مَرِِف
5 ِع تَن مَرِِف، ِع قَن، ِع ِكنِِكِن،
ِع َش دُفُتّّفَح فٌب مِشٍِي ّب نَشٍٍي بِرِن ِع َ .ِشلِم
6 مَرِِف، ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ رَ،
ِع َش ٱ َ م دُّب .ُسُش
7 ٱ ِع َ ِشلِم ٱ َ م تْورّ كُي، ِ مَ بَر ِع ٱ َ .نَتِنم
8 ٱ مَرِِف، ِع مَنِيّ مُ نَ عَلٍَي تَِف،
ِع َش كَابَنٌَكيٍي دَنِف وَِل بِرِن .نَ
9 ِع ِس نَشٍٍي دَا َ دُِنح مَ، نٍٍي قَمَ ّن ٍع ِشنِب ِسندٍ ِع بُن مَ،
ٍع ِع ِشِل مَتْْش،
10 ِ مَ بَر ِع فٌب، ِع مَن كَابَنَكٌي َ .رَبَم
ِع تَن كٍرٍن ثٍِت نَ نَن عََل .رَ
11 ٱ مَرِِف، ِع َش ِع َش َ كِر مٍَسن ٱ ّب،
ٱ َش ٱ ّحرّ ِع َش نْندِ .كُي
ّ ْبح قَنِي ِق ٱ مَ، عَلٌَك ٱ َش فَاُش ِع ِشِل َي .رَ
12 ٱ ِع مَتْشْمَ ٱ ّ ْبح قِيّش بِرِن نَ، ٱ مَرِِف .عََل
ٱ ِع ِشِل مَتْشْمَ ّن عَبَدَن،
13 ِ مَ بَر ِع َش هِنّن .تِلِن
ِع َ بَر ٱ نِي رَتَنَف قَّش .مَ
14 ٍعٍ عََل، يّّت عِفبٌي ندٍٍي َ بَر كٍِل ٱ ِشِل مَ،
فبَلٌتْيٍي مَ وَ ٱ .قَشٍَق
ٍع مُ ِع كٌلٌن ٌ .قٍو
15 ْكْن ٱ مَرِِف، ِع تَن نَن قِندِِش عََل رَ،
نَشَن ِكنِِكنِمَ، نَشَن َ هِننّم مَ عِبُنَدَ رَ،
نَشَن ّ ْبح مُ َ ٍتم مَقُرٍن،
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نَشَن مُ َ تَفَنم دُفُتّّفَح نُن َ َشنُنتٍي .مَ
16 ِع َش ِع َي رَقِندِ ٱ مَ، ِع َش هِنّن ٱ .نَ
ِع َش ّسنّب ِق ِع َش ٌكنِي دِ مَ،
ِع َش ِع َش ٌكنِي فِّن َش دِ .رَِكِس
17 َ تْنشُم ندٍ مِِن رَ ٱ ّب ٍسيدٍ رَ،
عَلٌَك نَشٍٍي ٱ ْشنِش، ٍع َش عَ ٌت، ٍع َش يَاِف،
ِع َش مَِل نُن ِع َش مَدُندُي َش ٍق .رَ

87
بَرٍِق ِسيٌنِ
عََل مَتْشْي

1 َ كٌر َش دٍِي َش بّيِت
عَلَتََل َش تَا تِِش َ فٍي ّسنِيّنشٍِي .قَرِ
2 ِسيٌنِ نَادٍّي رَقَن مَرِِف مَ،
دَنِف يَشَُب َش َ لِنفِر بِرِن .نَ
3 مِشٍِي عََل َش تَا مَتْشْمَ عَ قَنِي رَ

ّحنِف .رٍَت
4 ٱ» َش عَ قََل رََشِب نُن ِلْن بَب ٱ كٌلٌنمَ،
عَ نُن قِلِِسَت، تِرٍ، نُن .ُكِس
5 عَ قَلَِش ِسيٌنِكٍَي َش ٍق رَ،
ٍع‹ ٌت بَرِِش نَا، مَرِِف عََل ٍع َ مََكنتَم «‹.ّن
6 عَلَتََل َ بَر عَ ّسّب سٍِي َش بُِك كُي،
ِي» تَن بَرِِش «.نَا

ّحنِف .رٍَت
7 بّيتِبٍَي عَ َ قَلَم ٍع شُي عِتٍِش رَ،
ٱ» َ م َسابُي بِرِن نَ ِع تَن «.ّن

88
سَيَ َ كِر
عََل مَشَندِ

1 َ كٌر َش دٍِي َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف .ّب عَ َش َب ُشٍل .رَ هٍمَن عٍسِرَكَ َش لْننِ .بّيِت
2 مَرِِف، ٱ َ نَِكسِم عََل،
ٱ ِع َ ِشلِم يَنِي نُن كْي .رَ
3 ِع َش ٱ َ م مَشَندِ ُسُش،
ِع َش ٱ َ م دُّب .تٌنٌف
4 ٱ َ بَر تْوْر ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ كُي،
يَْكِس ٱ َ بَر ّ مَكْر سَيَ .رَ
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5 ٱ نَ مِشٍِي َي مَ نَشٍٍي نَ سَيَ َ كِر ْشن .مَ
ٱ ّسنّب ٌي مُ نَ .ْسنْن
6 عَ لُِش ّن عَْل ٱ َحن َسِش قُرٍٍي تَِف فَبُرِ كُي،
ِع مُ رَتُِش نَشٍٍي َش ٍق مَ ْسنْن،
نَشٍٍي َ بَر َ مَكُي ِع َش هِنّن .رَ
7 ِع َ بَر ٱ نَ ٌس يِِل تِلِنِش كُي ِم دِ .ْشورَ
8 ِع َش ْشّن َ بَر دُتُن ٱ مَ،
عَ ٱ مٌَكٌت عَْل بَا ْمْرنِي مِِش َ مٌَكتٌم ِك .نَّش

ّحنِف .رٍَت
9 ِع َ بَر ٱ دّقَنبٌوٍرٍي َ مَكُي ٱ نَ،
ِع َ بَر ٍع ْبحٍّي رَحَاُش ٍع .مَ
ٱ َ لُم بَنِش كُي، ٱ ُ م َ مِنِم قٍٍق .مَ
10 ٱ مَرِِف، ٱ ِع َ ِشلِم لْْش ٌي لْْش يٍَي رَ،
ٱ نَ ٱ بّلّشٍّي تِِش ِع .ّب

11 ِع كَابَنَكٌي َ رَبَم مِِش قَشَشٍِي نَن ّب؟
ٍع َ ْنم كٍلِدٍ، ٍع ِع مَتْْش؟
12 ِع َش دُفُتّّفَح َش ٍق َ قَلَم فَبُرِ كُي؟
ِع َش َ َشنُنتٍي َ مٍَسنم نَا؟
13 ِع َش كَابَنٌَك َ تٌم عَلِفِيَمَ؟
ِع َش تِنِشنِي َ كٌلٌنم يِرٍ دّننَّش َش ٍق َ بَر ُ نّيم مِِش رَ؟
14 ٱ مَرِِف، ٱ تَن ِع ِشلِمَ،
فّيّسّف ٌي فّيّسّف ٱ ِع .مَ مَشَندِ
15 مَرِِف، ِع مَ تٌندِ ٱ ّب مُنٍق رَ؟
ِع ِع ٌكٍب سٌمَ ٱ نَ مُنٍق رَ؟
16 ٱ نَ تْورّ كُي َكِب ٱ مّدِ دِ .تّمُي
ٱ فَاُشِش، َشِشلَِس بِرِن َ بَر َب ٱ ِي .رَ
17 ِع َش ْشّن ّسنّب َ بَر دَنِف عَ ِع،
ِع َش ٍق مَفَاُششٍِي َ بَر ْن ٱ .نَ
18 ٍع ٱ ِلِنِش نَب عَْل بَنبَرَنِي،
ٍع ُس دُ ٱ ُشن .نَ
19 ِع َ بَر ٱ َشنُنتٍنيٍِي بِرِن َ مَكُي ٱ نَ،
ٱ ْدْشبٌوٍر َ بَر كٍِل ٱ ُشن .مَ

89
عََل َش َساّت
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عََل مَتْشْي

1 عٍتَنِ عٍسِرَكَ َش لْننِ بّيِت
2 ٱ بّيِت َ بَم ٱ مَرِِف َش دُفُتّّفَح َش ٍق .رَ
ٱ نَ َ مٍَسنم ّن بْنسْي بِرِن ّب، عَ قَلٍَق رَ،
3 ِع» َش دُفُتّّفَح مَبَنبَنِش ٌكوٍر مَ .عَبَدَن
ِع َش هِنّن مُ َ «.َكنَم
4 ٱ» َ بَر َساّت شِرِ ٱ نُن ٱ َ م مِِش ُسفَندِِش رَ،
ٱ َ بَر ِي ّ كّر تٌنٌف ٱ َ م ٌكنِي دِ َ دَوُد .ّب
5 ‹ٱ ِع بْنسْي َ رَ َسبَتِم ّن عَبَدَن،
ٱ ِع َش ِكبَنِي ِت تّمُي «›.بِرِن

ّحنِف .رٍَت
6 ٱ مَرِِف، نَشٍٍي نَ ٌكوٍر مَ ٍع ِع مَتْشْمَ،
ـٍكٍّي مَل ِع َ تَنتُم ِع َش دُفُتّّفَح َش ٍق .رَ
7 ندٍ نَ ٌكوٍر مَ نَشَن َ مَنِيَم مَرِِف عََل رَ؟
ندٍ لُِش عَْل مَرِِف عََل ـٍكٍّي مَل َي مَ؟
8 عََل مَفَاُش عَ َش ّسنِيّنتْيٍي َش مَلَنِي،
ٍع بِرِن ٍع ٌ مَفٌر عَ .ّب
9 مَرِِف عََل، ندٍ ّسنّب فٌب عَْل ِع تَن مَنّف عََل؟
ِع َش دُفُتّّفَح نَ يِرٍ .بِرِن
10 ِع تَن نَن بَا مَ، يَمَرِ
ِع عَ ْمْرنِيٍي َ .رَشَر
11 ِع تَن نَن ْن َ مِسِر رَ، ِع عَ .ْسنْت
ِع ِع يَشُيٍي رَيٍنٍسن ِع ّسنّب .رَ
12 ِع تَن نَن فٍب ٌكوٍر رَ، ِع تَن نَن فٍب بِْش .رَ
ِع تَن نَن َ دُِنح بِرِن .دَا
13 ٍس نَشَن نَ ْكوَل مَ، ٍس نَشَن نَ يِرٍقَنِي مَ،
ِع تَن نَن عَ بِرِن .دَاِش
ٌ تَبٌر نُن مٌن شٍرِ فٍيٍَي ِع ِشِل .مَتْشْمَ
14 ِع ّسنّب .فٌب
15 تِنِشنِي نُن نْندِ نَن نَ ِع َش ِكبَنِي َسنبُنِي رَ،
َ َشنُنتٍي نُن دُفُتّّفَح قَن تِِش ِع َي .رَ
16 مَرِِف، ّسيوّ نَ َحمَ ّب نَشَن ِع ِشِل مَتْشْمَ،
ٍع ٍع مَ ّحرّ ِع َش نَءِيَلَنِي نَن .مَ
17 ٍع َ مَ ّسيو ِع ِشِل َش ٍق رَ،
ٍع ُشن َ نَكٍلِم ِع َش تِنِشنِي َسابُي .رَ
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18 ِع تَن نَن قِندِِش ٍع َش نَءِيَلَنِي نُن ٍع ّسنّب .رَ
مُُش ّسنّب فٌب ِع َش هِنّن َش ٍق .رَ
19 مُُش مَرِِف نَن نَ مُُش َ َكنتَم نُن مُُش َش مَنّف رَ،
َيَِل عِسِر َش ّسنِيّنتْي نَ عَ .رَ
20 ِع يّن ْو ّن ِع َش َحمَ ّب لَامَتُنِي رَ، عَ قَلٍَق رَ،
ٱ» َ بَر ّسنّب ِق سٌي فٍرٍ ندٍ مَ،
ٱ نَشَن ُشن نَكٍلِِش َحمَ .تَِف
21 ٱ َ بَر ٱ َ م ٌكنِي َ دَوُد ٌت،
ٱ ٍ تُر ّسنِيّنِش ُ سُرُ سُر عَ ُشنِي مَ ُسفَندِ .رَ
22 ٱ نَ ٱ بّلّّش سٌمَ رَ عَ بُن مَ،
ٱ ّسنّب قِمَ ّن عَ مَ عَ قَنِي .رَ
23 عَ يَشُي مُ عَ تّرّننَمَ،
تِنِشنتَرٍ مُ عَ .مَ تْوْر
24 ٱ عَ يَشُيٍي َ عِبُتُشُنم ّن،
ٱ عَ ْشنمٍَي َ بْنبْم .ّن
25 ٱ َ َشنُنتٍي نُن ٱ َ م دُفُتّّفَح َ لُم ّن عَ مَ،
عَ ّسنّب َ فبٌم ٱ ِشِل نَن َسابُي .رَ
26 بَاٍي نُن شُرٍٍي بِرِن سَمَ ّن عَ َش مَنّفَي بُن .مَ
27 عَ عَ َ قَلَم ّن ٱ ّب،
‹ٱ بََب نَن ِع رَ، ٱ مَرِِف عََل، ٱ َ م ›.مَرَِكسِمَ
28 ٱ عَ مَ قِندِ ّن ٱ َ م دِ ِسنٍف رَ،
نَشَن ُشنفٌب َ دُِنح مَنّفٍي بِرِن .ّب

29 ٱ نَ ٱ َ م دُفُتّّفَح َ مَبَنبَنم ّن عَ ّب،
مُُش َساّت نَشَن شِرِِش، عَ مُ َ َكنَم .عَبَدَن
30 ٱ عَ بْنسْي َ رَ َسبَتِم ّن،
ٱ عَ َش مَنّف ِكبَنِي َ مَبَنبَنم ّن قَننِ ٌكوٍر .نَ
31 عَ َش دٍِي نَ ٱ َ م سّرِّي رَبٌٌل،
ٍع مُ ٍع ّحرّ ٱ َ م يَامَرِ بُن مَ،
32 ٍع ٱ شُي مَتَندِ، ٍع مُ ٱ وَْشنٍق ُسُش،
33 ٱ ٍع َ بْنبْم لُشُِسنِي نَن نَ،
ٱ ٍع َ َحشَنَكتَم قُرٍ حَاشٍِي .رَ
34 ْكْن ٱ ُ م ٱ َ م دُفُتّّفَح َ بَم عَ .مَ
ٱ ُ م ٱ شُي يَنقَمَ،
35 ٱ ُ م ٱ َ م َساّت َكنَمَ،
ٱ مَن مُ ٱ شُي َ .مَ مَسَر
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36 ٱ نَ ٱ كَلِِش ٱ َ م ّسنِيّنِي رَ،
ٱ ُ م عَننَِب َ دَوُد .يَنقَمَ
37 عَ بْنسْي ِكسِمَ ّن عَبَدَن،
عَ َش ِكبَنِي َ لُم ّن ٱ َي ِع عَْل ٌسٍف،
38 عَ َ رَ َسبَتِم ّن عَْل كٍِك،
نَشَن مَ قِندِ ٍسيدٍْحشْيَ رَ «.عَبَدَن

ّحنِف .رٍَت
39 ْكْن ِع تَن َ بَر ِع َش مِِش ُسفَندِِش َ مَكُي ِع رَ،
ِع َ بَر مّي عَ رَ، ِع ْشْن عَ .مَ
40 ِع َ بَر ِع َش َساّت َكَن ِع َش ٌكنِي ّب،
ِع عَ َب عَ َش ِكبَنِي .كُي
41 ِع َ بَر عَ َش تّّت بْو، ِع َ بَر عَ مََكنتَدٍ .َكَن
42 مِِش نَشٍٍي دَنفِمَ، ٍع هَرٍِف َ بَم .نَا
عَ ْدْشبٌوٍرٍي َ يٌم عَ .مَ
43 ِع َ بَر عَ يَشُيٍي ّسنّب ٌس، هَن ٍع َ بَر َ .ّسيو
44 ِع مُ عَ َش َسنتِّدفّمَ وَِل ْسونّيَ، رَ
ِع مُ عَ مَلِِش فٍرٍ .كُي
45 ِع َ بَر عَ َش ٍق رَُشبٍن،
ِع َ بَر عَ َش ِكبَنِي وٌِل .بِْش
46 ِع َ بَر ندٍ َب عَ َش قٌنِكٍيَ رَ،
ِع يَاِف ُس دُ عَ ُشن .نَ

ّحنِف .رٍَت
47 عَلَتََل، ِع ِع َ نْشُنم ٱ َ م هَن مُن تّمُي؟
ِع َش ْشّن دّشّمَ عَْل ّت هَن مُن لْشْي؟
48 ِع َش رَُت عَ مَ ٱ َ م ِسمََي دُنٍك ِك .نَّش
ِع مَ عِبُنَدَ دَاِش قُيَن نَن نَ؟
49 ندٍ َلٌِش ب نَشَن مُ قَشَمَ؟
ندٍ َ ْنم عَ يّّت بَدٍ سَيَ َ كِر ْشن مَ؟
50 ٱ مَرِِف، ِع َش دُفُتّّفَح ِسنٍف نَ مِندٍن،
ِع ِع كَِل نَشَن نَ َ دَوُد ّب ِع َش تِنِشنِي كُي؟
51 ٱ مَرِِف، ِع َش ِع ْحْش َس ِع َش ٌكنيٍِي َش يَاِف ْشن .مَ
ِع َش نَ ٌكٍت ٌت مِِش وُيَشٍِي نَشَن ْدْش ٱ ُشن .مَ
52 ٱ مَرِِف، ِع َش ِع رَُت عَ مَ ِع يَشُيٍي ٱ مَ مَبٍرٍ ِك نَّش،
ٱ تَن ِع َش مِِش .ُسفَندِِش
53 تَنتُي نَ مَرِِف ّب .عَبَدَن .عَمَِن .عَمَِن
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َ مَ عَد بِرِن قَشَمَ ّن
عََل مَشَندِ

1 عََل َش مِِش مُنَس َش عََل مَشَندِ
ٱ مَرِِف، ِع تَن قِندِِش مُُش َ َكنتَم نَن نَ .عَبَدَن
2 ٍينُن ب فٍيٍَي نُن َ دُِنح َش دَا،
ِع تَن نَن نُ نَ عََل رَ .عَبَدَن
3 ِع مَ عِبُنَدَ َ رَفبِلٍنم بّنّد .ِع
ِع نَ نَن قََل، مَدَِعَد » َش فبِلٍن «.بّنّد
4 ّح وُُل كٍرٍن لُِش ّن ِع ّب
عَْل لْْش كٍرٍن نَشَن َ بَر دَنِف،
عَْل وََشِت كٍرٍن نَشَن َ بَر دَنِف كْي .كُي
5 ِع عَ َ نِي مَدِ عَدَ مُ كٍِل عَ َش ِشْشِل .مَ
عَ لُِش عَْل ٌحوٍف نَشَن َ مِنِم عَ يّّت .رَ
6 عَ كٍِل ُسبَّش مَ، عَ قَُف،
ُنمَرٍ ن تّمُي عَ َحن َ بَر لِِس، عَ َ .شَر
7 ِع َش ْشّن مُُش َ ْحنم ّن،
عَ مُُش .مَفَاُش
8 ِع مُُش َش يُنُِب بِرِن كٌلٌن،
هَِل مُُش َش ٍق حَاِش نَشٍٍي قِندِِش فُندٌ .رَ
9 مُُش َش ِسمََي بِرِن َ لُم ِع َش ْشّن بُن .مَ
مُُش َش دُِنحّءِفِرِ َش بُي بِرِن، ّحنِف رٍَت .كٍرٍن
10 مُُش َش ِسمََي َ بُم ّح تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ،
ّح تٌنٌف ٌسلٌمَسَشَن َش عَ ْسونّيَ،
ْكْن نَ بِرِن قِندِِش تْورّ نُن َحشَنَكّت نَن .نَ
ِسمََي دَنفِمَ ّن مَقُرٍن مَقُرٍن، عَ مُُش ُل ِم دِ .كُي
11 ندٍ ِع َش ْشّن ّسنّب كٌلٌن؟
ندٍ فَاشُمَ نَ َي رَ؟
12 عَ مُُش رَُت ِسمََي رَْحنِي مَ،
عَلٌَك مُُش َش َشِشِل ْسْت مُُش َش دُِنحّءِفِرِ .كُي
13 ٱ مَرِِف، ِع َش ِع َي رَقِندِ مُُش مَ
ِع َش ْشّن َ بُم هَن مُن تّمُي؟
ِكنِِكِن ِع َش ٌكنِي دٍِي .مَ
14 كٍُي نَ عَِب، ِع َش مُُش َ َس رَو ِع َش دُفُتّّفَح رَ،
عَلٌَك مُُش َش َ ّسيو مُُش َش ِسمََي بِرِن .كُي
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15 ِع تْورّ َشسَِب نَشَن ْدْش مُُش مَ،
ِع يَاِف َشسَِب نَشَن َس مُُش مَ،
ِع مَن َش مُُش َ رَ ّسيو نَ َشسَِب .رَ
16 ِع َش ِع َش كَابَنَكٌي مٍَسن مُُش ّب، ِع َش .ٌكنيٍِي
ِع َش نْرّ َش مِِن مُُش َش دٍِي .مَ
17 مُُش مَرِِف عََل َش تٌقَنِي َش ُل مُُش َي .ِع
عَ َش مُُش َش وَِل ْسونّيَ،
عَ َش بَرَكَ َس مُُش َش وَِل !مَ

91
فَاُشتَرٍَح
عََل مَتْشْي

1 نَشَن َ لُم عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي َش َكنتَرِ بُن مَ،
عَ عَ َ مَلَبُم ّن عََل َش َكنّت .كُي
2 ٱ نَ عَ َ مٍَسنم عَلَتََل ّب،
ِع» تَن نَن نَ ٱ َ م َكنتَرِ نُن ٱ مََكنتَدٍ رَ،
ِع تَن ٱ مَرِِف عََل، ٱ لَِش نَشَن «.نَ
3 عَ تَن نَن ِع رَتَنفَمَ فَنتَنيٍِي مَ نَشٍٍي َ ٍتم ِع ّب،
عَ ِع رَتَنَف وُفَنِي .مَ
4 عَ ِع َ مََكنتَم ّن
عَْل تْشْي عَ َش دٍِي َ مََكنتَم ِك نَّش
عَ فَبُتٍنِي بُن .مَ
عَ َش دُفُتّّفَح َ لُم ّن عَْل ْسورِ َش وٍُر .لٍَق
5 ِع مُ فَاشُمَ فبَلٌي رَ كْي رَ،
ِع مُ فَاشُمَ َشلٍِي رَ يَنِي رَ،
6 ِع مُ فَاشُمَ وُفَنِي رَ ِم دِ كُي،
ِع مُ فَاشُمَ قُرٍ حَاِش رَ ٌسٍف بُن .مَ
7 مِِش وُُل َ ْنم ّن بِرَدٍ ِع ْكوَل مَ،
مِِش وُُل ُق َ ْنم بِرَدٍ ِع يِرٍقَنِي مَ،
ْكْن ٍسٍس مُ ِع َ .تٌم
8 ِع نَ بِرِن َ تٌم ّن ِع َي ِع،
ِع قِندِ ٍسيدٍ رَ تِنِشنتَرٍ َش َحشَنَكّت مَ،
9 ِ مَ بَر ِع َ بَر َل ِع مَرِِف رَ، عَ َ بَر قِندِ ِع َش َكنتَرِ .رَ
عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي قِندِِش ِع َش مََكنتَدٍ نَن .نَ
10 ٍسٍس مُ ِع لِمَ،
وُفَنِي ٌي مُ سٌمَ ِع ْشنِي،
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11 ِ مَ بَر عَ عَ َش ـٍكٍّي مَل مَ يَمَرِ ٍع َش ِع مََكنَت ٍ يِر .بِرِن
12 ٍع ِع تٌنفٌمَ ّن ٍع بّلّشٍّي كُي،
عَلٌَك ِع نََش ِع َسنِي رَدِن فّّم .رَ
13 ِع َ ْنم يّتٍّي نُن بِْشمَسٍٍي رَ،
ِع ّسنّب دَنِف بَرَتٍّي نُن ِيدٍَي ب َ .ر
14 عَلَتََل َش مٍَسنِي نَن َي؛
َع» ٌت لَِش ٱ نَ، ٱ عَ رَِكسِمَ .ّن
ٱ عَ َ مََكنتَم ّن ِ مَ بَر عَ ٱ ِشِل .كٌلٌن
15 عَ نَ ٱ ِشِل، ٱ عَ َ يَاِبم .ّن
تْورّ نَ عَ ِل، ٱ َ لُم ّن عَ ّسيِت .مَ
ٱ عَ رَِكسِمَ ّن، ٱ عَ ُشن .نَكٍِل
16 ٱ ِسمََي ْشنكٍُي قِمَ ّن عَ مَ،
ٱ نَ ٱ َ م ِكِس مٍَسن عَ «.ّب

92
ِسمََي َكمَلِِش
عََل مَتْشْي

1 بّيِت نَشَن َ بَم مَلَبُي لْشْي
2 مَرِِف بَتٍُق ٍق قَنِي نَ عَ .رَ
عََل ِشِل ُشنفٍب َكنِي، عَ َ لَنم ِع ِشِل َش مَتْْش بّيِت .رَ
3 كٍُي عَِب، عَ َ لَنم ِع َش َ َشنُنتٍي َش مَتْْش،
كْي كُي، مُُش َش ِع تَنُت ِع َش دُفُتّّفَح َش ٍق .رَ
4 مَتْشْي َش َب َ كْر لُوِت ُق دَاِش شُي رَ نُن مَدِ عَدَ شُي .رَ
5 مَرِِف، ٱ َ حّلِّشنم ِع َش كَابَنَكٌي رَ،
ٱ نَن ٱ ّ ّسيو شُي َ عِتٍم ِع َش وَِل َش ٍق .رَ
6 مَرِِف، ِع نَشَن نَبَمَ، عَ مَكَاَب، ِع َشِشِل .تِلِن
7 َشِشلِتَرٍ مُ ٍسٍس َ كٌلٌنم نَ كُي،
عَ مُ قَهَامُي َ ْستْم ِع َش ٍق .مَ
8 عََل كٌلٌنتَرٍٍي َ لُم عَْل َسنِس
نَشَن َ بُلَم قِيِل مَ، عَ قَُف،
ْكْن نَ دَنِف َشنِب، عَ ْحن .عَبَدَن
9 ْكْن ِع تَن مَرِِف، مَتْشْي نَ ِع ّب تّمُي .بِرِن
10 ٱ مَرِِف، ِع يَشُيٍي َ هَلـَِكم ّن،
ِع ٍق ٌكِب رَبٍَي بِرِن نَيٍنٍسن .ّي
11 ِع ّسنّب قِمَ ّن ٱ َ م عَْل ّسّش ِنٍف، ن
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ِع ٍ تُر قَنِي َس ٱ َ .م
12 ٱ يٍَي عَ َ تٌم ٱ فٍرٍقٍَي ُشن ٌ مَ فٌر ِك نَّش،
ٱ تُِل ٍع ِف شُي .مّ
13 تِنِشنتْيٍي َش ٍق َ قَنم ّن عَْل تُِف بِِل،
ٍع َش ٍق ٍت عَْل ّسدِرِ وُرِ بِِل نَشٍٍي نَ .لِبَن
14 ٍع َسبَتِِش عَلَتََل َش ْ ْمبَنِش هْر تّّت كُي،
ٍع َش ٍق َ قَنم ّن وٌن مَرِِف عََل َي .ِع
15 هَِل ٍع قٌرِِش ٍع ُشنّسّش قِيّشِش،
ّسنّب نَ ٍع ّب ٍق قَنِي َبٍَق ر رَ،
16 عَلٌَك ٍع َش عَ مٍَسن،
َعلَتََل» تِنِشن، ٱ تِِش عَ َش سّرِّي نَن قَرِ،
تِنِشنتَرٍَي ٌي مُ نَ عَ «.مَ

93
مَنّف عََل
عََل مَتْشْي

1 مَرِِف عَلَتََل نَن نَ مَنّف .رَ
ُشننَكٍِل نَ عَ ِي، عَ ّسنّب .فٌب
عَ َش َ دُِنح َشنِش، عَ مُ َ .سّرّنم
2 ِع َش مَنّفَي قّْل مُ نَ، عَ دَن مُ .نَ
ِع تَن نَن نَ عََل رَ .عَبَدَن
3 مَرِِف، بَا ْمْرنِي مَ رَوُندُ عَْل فَلَنِي،
فَلَنِي نَشَن ٌ مَ، فٌر عَ .بَُل
4 ِع ّسنّب فٌب نَ شُي ّب،
ِع َش ُشننَكٍِل دَنِف بَا ْمْرنِيٍي َ .ر
مَرِِف ّسنّب فٌب ٌكوٍر .مَ
5 ِع َش سّرِّي َشنِش، ّسنِيّنتْي نَن لَنِش ِع مَ .عَبَدَن

94
عََل َش َحشَنَكّت
عََل َش سّرِّي

1 ٱ مَرِِف عََل نَشَن عَ فبٍْحشْمَ،
ِع َش ِع مَّكنّن ِع َش نْرّ .كُي
2 ِع تَن نَشَن َ دُِنح ِكيِت سَمَ، ِع َش كٍِل،
ِع َش يّّت عِفبٌي َش وَلٍِي رَفبِلٍن ٍع .مَ
3 ٱ مَرِِف، عَ َ لَنم مِِش ٌكبٍِي ُشن َش رَكٍِل هَن مُن تّمُي؟
4 عَ َ لَنم مِِش حَاشٍِي َش ٍع يّّت مَتْْش تُن ٍع َش يّّت عِفبٌَح كُي؟



َ يَبُر 94:22 434 َ يَبُر 94:5
5 عَلَتََل، ٍع ِع َش َحمَ مَ، تْوْر ٍع ِع َش مِشٍِي َ .هَلـَِكم
6 ٍع كَاّح فِنٍّي نُن ّ ْشح قَشَمَ، ٍع كِرِدٍِي نِي َ .بَم
7 ٍع نُ َق عَ قََل، َعلَتََل» ُ م ِي قٍٍي تٌمَ،
يَشَُب مَرِِف عََل مُ ِي ْ «.سِمَ رَكْر
8 وٌ تَن َشِشلِتَرٍٍي، نَشٍٍي َ لُم َحمَ تَِف،
وٌ َشِشِل َ ْستْم مُن تّمُي؟
9 نَشَن تُِل دَاِش، نَ َ لُم عَ مُ ٍق مّ؟
نَشَن َي دَاِش، نَ َ لُم عَ مُ ٍس ٌت؟
10 نَشَن حَمَنٍّي ُ مَ، شُر نَ مُ ٍع َحشَنَكتَمَ؟
عَ تَن نَن َشِشِل قِمَ مَ عِبُنَدَ .مَ
11 عَلَتََل عَ كٌلٌن عَ مَدٍِي عَدَ َش َمحْشُنيٍِي نَ ّن .قُقَُق
12 عَلَتََل، ّسيوّ نَ مِِش ّب ِع نَشَن مَتِنِشنمَ،
ِع نَشَن َ مَتِنِشنم ِع َش سّرِّي رَ،
13 عَلٌَك عَ َشِشِل َش َس تْورّ لْْشيٍي،
هَن مِِش حَاشٍِي ٍع فٍب َحشَنَكّت َ ْستْم تّمُي .نَّش
14 عَلَتََل مُ عَ َش َحمَ َبٌلٌمَ، ر
عَ مُ عَ َش مِشٍِي َ َّبحِنم .ر
15 ِكيِت تِنِشنِش قَمَ ّن َسدٍ،
تِنِشنتْيٍي ّ ْبح َ مَ بِر ّن نَ قْْش .رَ

16 ندٍ ٱ ُشن َ مَقَلَم مِِش حَاشٍِي ْشن مَ؟
ندٍ َ ِتم ٱ ّب مِِش ٌكبٍِي ِشِل مَ؟
17 َش ٱ مَرِِف مُ قِندِ ٱ َ مَلِم رَ نُ،
ٱ َ م ٍق َ دَنم ّن فَبُرِ كُي .نُ
18 ٱ مَرِِف، ٱ نَ َمحْشُن عَ ٱ َسنِي مُ َ ِتم ْسنْن،
ِع َش دُفُتّّفَح ٱ َ دّ .مّنم
19 ٱ َ م ْكنتْقِلٍِي نَ وَُي،
ِع ٍع َ بَم ٱ مَ، ِع َق ٱ َ .نَّسيو
20 ِع َ ْنم ِندٍ ت مَنّفَي تِنِشنتَرٍ رَ،
نَشَن يَامَرِ َ ِتم ٍق ٌكِب رَ؟
21 ٍع َكقُمَ ٍع ٍ بٌر مَ تِنِشنتْي قَشٍَق رَ،
ٍع مِِش تْوّحّف ِكيِت .كُي
22 ْكْن مَرِِف نَن نَ ٱ َ َكنتَم رَ،
عَ َ لُم عَْل قَنٍي ٱ َ َسبَتِم نَشَن .قَرِ
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23 عَ ٍع َش وَِل ٌكبٍِي َ رَفبِلٍنم ّن ٍع مَ،
عَ ٍع ُشن نََكَن ٍع َش َ حَاُشح .رَ
مُُش مَرِِف عََل ٍع َ ْسنتْم .ّن

95
مَنّف عََل مَتٌٍق
عََل مَتْشْي

1 وٌن َش بّيِت َب مَرِِف ّب ّسيوّ رَ،
وٌن َش وٌن شُي عٍِت وٌن نَِكسِمَ َ ّسنبّم .ّب
2 وٌن َش عَ مَتْْش،
وٌن َش عَ مَتْشْي َب عَ ّب بّيتٍِي رَ،
3 ِ مَ بَر عَلَتََل، عََل ُشنفٍب نَ عَ رَ،
نَشَن قِندِِش مَنّف ُشنفٍب رَ ّسنبّمٍَي بِرِن ُشن .مَ
4 ٍ يِر تِلِنِش نَ عَ .بّلّّش
َ فٍي ُشنتَفٍِي قِندِِش عَ فٍب نَن نَ،
5 عَْل بَا نُن بِْش عَ نَشٍٍي دَاِش عَ بّلّّش .رَ

6 وٌ َق، وٌن َش ُسيِدِ، وٌن َش وٌن عِفٌرٌ،
وٌن َش وٌن ِشنِب ِسن عَلَتََل َي ِع نَشَن وٌن دَا،
7 ِ مَ بَر عَ تَن نَن وٌن مَرِِف عََل .رَ
وٌن قِندِِش عَ َش َحمَ نَن نَ عَ نَشَن مَدٌنمَ، دّ
عَْل ُ ٍس شُر مَدٌنِي دّ َ مّينِم فْورّ مَ ِك .نَّش

وٌ َش عَ شُي مّ .ٌت
8 وٌ نََش وٌ ْبحٍّي رَشْرْْش عَْل نَشَن نَبَِش مٍرَِب،
عَْل نَشَن نَبَِش مََس فبٍنفبٍرٍنِي مَ تّمُي .دَنفِِش
9 وٌ بٍنبٍَي ٱ مٌَت ّن نَ لْشْي،
هَِل ٍع ٌت نُ َ بَر ٱ وَِل قِْش .ٌت
10 نَ بْنسْي َش ٍق نََش رَحَاُش ٱ َ م ّح تٌنٌف نَاِن بُن .مَ
ٱ نََش عَ قََل، َحَم» ٍ شُرُتَر نَن ِي ِك،
نَشَن مُ ٱ وَْشنٍق «.كٌلٌن
11 نَ كُي ٱ نََش ٱ كَِل ٱ َ م ْشّن كُي،
ٍع» ُ م سٌمَ ٱ َ م مَلَبُدٍ كُي قٍٍق «!مَ

96
ِكيتَِس نَ قٍَق
عََل مَتْشْي

1 وٌ بّيِت نّيّن ندٍ َب عَلَتََل !ّب
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َ دُِنح بِرِن َش بّيِت َب عَلَتََل !ّب
2 وٌ بّيِت َب مَرِِف ّب، وٌ عَ ِشِل .مَتْْش
وٌ َش عَ َش ِكِس مٍَسن مِشٍِي ّب تّمُي .بِرِن
3 وٌ َش عَ َش نْرّ قََل ِس بِرِن ّب،
وٌ عَ َش كَابَنَكٌي مٍَسن َحمَ بِرِن .تَِف
4 مَرِِف عََل فٌب، عَ َ لَنم وٌن َش عَ مَتْْش،
نَشَن دَنِف ّسنبّمٍَي بِرِن .نَ
5 سٍِي َ مَ بِر عََل نَشٍٍي قْْش رَ،
ٍع قِندِِش ُكٍيٍي قُقَُق فبَنسَن نَن نَ،
ْكْن عَلَتََل نَن ٌكوٍر .دَا
6 ّ نْر نُن نَءِيَلَنِي َ كٍلِم عَ تَن نَن مَ،
ّسنّب نُن نَءِيَلَنِي َ لُم ّن عَ َش ْ ْمبَنِش هْر .كُي
7 بْنسْي بِرِن، وٌ َش تَنتُي ِسَف رَ عَلَتََل مَ،
وٌ عَلَتََل مَتْْش عَ ُشننَكٍِل نُن عَ َش ّسنّب َش ٍق .رَ
8 وٌ َش عَ ِشِل بِنيَ عَْل عَ َ لَنم وٌ َش عَ رََب ِك .نَّش
وٌ َش َق هَدَِي رَ، وٌ َش عَ ٌس رَ عَ َش ْ ْمبَنِش هْر تّّت .كُي
9 وٌ َش ُسيِدِ مَرِِف ّب عَ َش نْرّ َي .ِع
َ دُِنح بِرِن َش سّرّن عَ َي .رَ
10 وٌ َش عَ قََل ِس بِرِن ّب، َعلَتََل» نَن نَ مَنّف .رَ
َ دُِنح َشنِش، عَ مُ عَ .ِعمَشَمَ
عََل حَمٍَي َ مَِكيتِم تِنِشنِي .رَ
11 ٌكوٍر َش ّسيوَ، بِْش َش .حّلِّشن
بَا نُن عَ كُي عِسٍٍي َش وُندُ ّسيوّ .رَ
12 شٍّي نُن ٍع َش بٌِف سٍٍي شُي َش عٍِت،
وٌندِ وُرِ بِلٍِي َش ٍع َ ّسيو شُي عٍِت
13 عَلَتََل َي رَ نَشَن .قٍَق
عَ قٍَق َ دُِنح .مَِكيتِدٍ
عَ َ دُِنح َ مَِكيتِم تِنِشنِي نَن نَ،
عَ حَمٍَي مَِكيِت نْندِ «.رَ

97
مَنّف عََل مَفَاُش
عََل مَتْشْي

1 عَلَتََل نَن نَ مَنّف .رَ
َ دُِنح َش حّلِّشن، سُرٍِي َش َ .ّسيو
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2 نُشُي نُن كٍُي عِْقوْرِش عَ َ َبِلِنم .ر
عَ َش ِكبَنِي ْدْشِش تِنِشنِي نُن نْندِ .قَرِ
3 ّت تِِش عَ َي رَ، عَ عَ يَشُيٍي بِرِن َ فَنم عَ َبِلِنِي .ر
4 عَ َ دُِنح َ عِيَلَنم عَ َش ٍسيَمَْكنيٍِي رَ،
َ دُِنح مِشٍِي نَ عَ ٌت، ٍع َ سّرّنم .ّن
5 فٍيٍَي َ ُشنُم َ دُِنح مَرِِف عَلَتََل َي رَ عَْل كُِم .دٌٍل
6 ٌكوٍر عَ َش تِنِشنِي مٍَسنمَ،
ِس بِرِن عَ َش نْرّ َ .تٌم
7 كٍُي بَتٍُي قَمَ ّن يَافِدٍ عَ َي رَ،
ّسنبّمٍَي ٍع َ قٍلٍنم ّن عَ بُن .مَ
8 ِسيٌنِكٍَي نَ عَ شُي مّ، ٍع َ مَ ّسيو ّن،
يُدَيَكٍَي َ حّلِّشنم ّن ِع تَن عَلَتََل َش ِكيِت رَ،
9 ِ مَ بَر ِع تَن مَرِِف ُشن نَكٍلِِش ّسنبّمٍَي بِرِن .ّب

10 عَلَتََل َشنُنتٍنِي َش ٍق حَاِش .ْشن
عَلَتََل عَ بَتُلٍَي َ مََكنتَم ّن، عَ ٍع َب مِِش ٌكبٍِي .بّلّّش
11 نَءِيَلَنِي نَ تِنِشنتْيٍي نَن ّب،
ّسيوّ نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي ّ ْبح .قِيّش
12 تِنِشنتْيٍي، وٌ َ ّسيو مَرِِف رَ،
وٌ َش تَنتُي ِسَف رَ عَ ِشِل ّسنِيّنِش .مَ

98
بّيِت نّيّن َ بَم عَلَتََل ّب
عََل مَتْشْي

1 بّيِت
وٌ بّيِت نّيّن َب عَلَتََل ّب،
ِ مَ بَر عَ َ بَر كَابَنَكٌي رََب،
عَ بّلّّش َ ّسنبّم َ بَر ُشننَكٍِل ْسْت عَ .ّب
2 مَرِِف َ بَر عَ َش ِكِس مٍَسن،
عَ َ بَر عَ َش تِنِشنِي َس ّكّن مَ حَمَنٍّي َي .ِع
3 عَ مُ ُ نّيم عَ َش دُفُتّّفَح نُن عَ َش َ َشنُنتٍي مَ َيَِل عِسِر بْنسْي .مَبِرِ
َ دُِنح بِرِن َ بَر وٌن مَرِِف عََل َش ِكِس .ٌت

4 َ دُِنح بِرِن َش عَلَتََل مَتْْش،
ٍع َش بّيِت َب ّسيوّ .كُي
5 وٌ َش عَلَتََل مَتْْش َ كْر شُي نُن بّيِت رَ،
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6 وٌ َش سَرٍَي ٍق ّسيوّ رَ وٌ مَنّف عَلَتََل َي .ِع
7 بَا نُن َ دُِنح َش ٍع شُي مِِن، رَ
8 شُرٍٍي َش ٍع بّلّشٍّي بْنْب،
فٍيٍَي َش ٍع شُي عٍِت ّسيوّ رَ 9 عَلَتََل َي رَ،
ِ مَ بَر عَ قٍَق َ دُِنح .مَِكيتِدٍ
عَ َ دُِنح َ مَِكيتِم تِنِشنِي نَن نَ،
عَ حَمٍَي َ مَِكيتِم نْندِ .رَ

99
مَنّف عَلَتََل ّسنِيّن
عََل مَتْشْي

1 عََل ْدْشِش عَ َش ِكبَنِي كُي ُِبِم كٍر ـٍكٍّي مَل .تَِف
عَ َش َحمَ تِِش فَاشُي كُي، بِْش نَ .سّرّنٍق
2 عَلَتََل فٌب ِسيٌنِ، عَ تِِش سٍِي بِرِن ُشن .مَ
3 ٍع َش ِع ِشِل ُشنفٍب مَفَاُشِش مَتْْش عَ َش ّسنِيّنِي َش ٍق .رَ
4 مَنّف ّسنّب َش مَتْْش،
تِنِشنِي رَقَن عَ مَ،
عَ ِكيِت سَمَ نْندِ رَ يَشَُب َش بِْش .مَ
5 وٌ مَرِِف عَلَتََل مَتْْش،
وٌ وٌ ٌ مَفٌر عَ بُن مَ عَ َش ّسنِيّنِي َش ٍق .رَ
6 مُنَس نُن هَرُنَ نُ نَ عَ َش سّرّّشدُبٍّي َي مَ،
عَننَِب سَمُوٍِل نُ نَ مِشٍِي َي مَ نَشٍٍي عَ .مَ مَشَندِ
ٍع ٌت عَ ِشِل، عَ نََش ٍع .يَاِب
7 عَ ٌت سّرِّي نُن يَامَرِ مٍَسن ٍع ّب نُشُي كُي،
ٍع نََش عَ شُي .ُسُش
8 مُُش مَرِِف عَلَتََل، ِع َ بَر ٍع َش مَشَندِ .ُسُش
ِع ٌت َيَِل عِسِر َحشَنَكَت ٍع َش يُنُِب َش ٍق رَ،
ِع مَن َ بَر دِّح ٍع .مَ
9 وٌ َش وٌ مَرِِف عَلَتََل مَتْْش،
وٌ َش وٌ ِشنِب ِسن عَ َش َ فٍي ّسنِيّنِش قَرِ،
ِ مَ بَر وٌن مَرِِف عَلَتََل !ّسنِيّن

100
تَنتُي بّيِت
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عََل مَتْشْي

1 تَنتُي بّيِت
َ دُِنح بِرِن َش عَلَتََل !مَتْْش
2 وٌ َش عَلَتََل بَُت ّسيوّ .كُي
وٌ َش َق عَ َي ِع وٌ ّسيوّ شُي عِتٍِش .رَ
3 وٌ َش عَ كٌلٌن عَلَتََل نَن وٌ مَرِِف عََل .رَ
عَ تَن نَن وٌن دَاِش، وٌن قِندِِش عَ فٍب نَن .نَ
وٌن قِندِِش عَ َش َحمَ نَن نَ،
نَشَن لُِش عَْل عَ َش ُ ٍس شُر فْورّ عَ نَشَن َ دّ .مَدٌنم
4 وٌ ٌس عَ َش نَادٍّي رَ عَ تَنتٍُق رَ،
وٌ ٌس عَ َش ْ ْمبَنِش هْر تّّت كُي عَ مَتْْشٍق !رَ
وٌ تَنتُي ِسَف رَ عَ مَ، وٌ عَ ِشِل مَتْْش،
5 ِ مَ بَر عَلَتََل قَن، عَ َش َ َشنُنتٍي َ بُم ّن عَبَدَن،
عَ َش دُفُتّّفَح مُ َ ْحنم َ دُِنح بّنّد قُحِ قَرِ .مَ

101
َ دَوُد َش نَتٍّي
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت
ٱ دُفُتّّفَح نُن تِنِشنِي مَتْشْمَ .ّن
ٱ بّيِت َ بَم ِع تَن نَن ّب .عَلَتََل
2 ٱ ٍق بِرِن َ نَبَم لٍُق َ ر تِنِشنتْي َش َ كِر .ْشن
ِع قَمَ ٱ ٍ يِر مُن تّمُي؟
ٱ نَ ٱ مَ ّحرّ ّن ٱ ّ ْبح قِيّشِش رَ ٱ َ م مِشٍِي .تَِف
3 ٱ ُ م ٱ َي َ ِتم ٍق تِنِشنتَرٍ رَ،
ٱ ُ م َ تِنم يَنقَنٍت َش َ كِر رَ،
ٱ نُن ٍع تَن مُ َ لَنم ٍق ٌي .مَ
4 ٱ تَن نُن مِِش حَاِش تَِف كُيَ،
ٱ ُ م مَ وَ يُنُِب .ْشن
5 ٱ مِِش دّ َ َلَنم ب ّن نَشَن عَ بٌوٍر َ .مَقَلَم
ٱ ُ م َ تِنم يّّت مَتْشْي نُن يّّت عِفبٌَح .رَ
6 ٱ نَ ٱ ْحْش سَمَ ّن ِي بِْش دُفُتّّفٍي ْشن مَ،
عَلٌَك ٍع َش ُل ٱ ّسيِت .مَ
ٱ مَ وَ تِنِشنتْيٍي نَن ْشن مَ، ٍع َش ٱ .مَِل
7 يَنقَنتٍٍي مُ َ لُم ٱ َ م مِشٍِي َي مَ،
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وٍُل قَلٍّي مُ َ ِتم ٱ َي .ِع
8 فّيّسّف بِرِن ٱ مِِش ٌكبٍِي َ ْسنتْم ّن،
عَلٌَك نَ مِِش ْموِل نََش ُل عَلَتََل َش تَا .كُي

102
مَ قُرٍ َش مَشَندِ
عََل مَشَندِ نُن عََل مَتْشْي

1 مِِش تْوْر نَشَن عَلَتََل مَشَندٍِق عَ َش تْورّ .كُي
2 عَلَتََل، ِع َش ٱ َ م مَشَندِ ُسُش،
ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ َ و شُي .رَ
3 ِع نََش ِع ٌكٍب ٌس ٱ نَ ٱ َ م تْورّ .كُي
ِع َش ٱ َ م مَشَندِ ُسُش .مَقُرٍن
4 ٱ َ م ِسمََي نَ لْيٍق عَْل تُورِ َ لْيم كٍُي مَ ِك نَّش،
ٱ شْرٍِي نَ ْحنٍق عَْل يٍٍف َ فَنم ّت رَ ِك نَّش،
5 ٱ ّ ْبح نَ لِِسٍق عَْل ّسّش نَشَن نَ قِيِل .مَ
ٱ ُ م دٌنٍس َ دٌنم .ْسنْن
6 ٱ نَ وَ ٱ شُي عِتٍِش رَ، ٱ شْرٍِي بِرِن َ مَّكنّنم .ّن
7 ٱ َ بَر ُل عَْل ُشندِ نَشَن َ تٌم وَُل ِع،
عَْل ٌكوقٌٍل نَشَن نَ بَنِش تٌنبٌلٌنِي .كُي
8 ٱ ُ م َ ْنم .ِشدٍ
ٱ كِرٌِش عَْل ْشِن نَشَن نَ كٍرٍنِي مَ بَنِش .قَرِ
9 ٱ يَشُيٍي َ يٌم ٱ َ م لْشْي بِرِن،
ٍع ٱ ِشِل َ رَوَلِم دَنّك يّنِي ْو َ .ر
10 ٱ دّ رَقٍِش تّشٍُب رَ عَْل دٌنٍس،
ٱ يٍَي َ ِسلْنم ٱ َ م مِنٍس ُشن مَ
11 ِع َش ْبحٍّت نُن ِع َش ْشّن َش ٍق .رَ
ِع َ بَر ٱ ِ كٍر !ثٌن
12 ٱ َ م ِسمََي َ بَر ُل عَْل نِينِ نَشَن َ لْيم ِم دِ كُي،
عَْل ّسّش نَشَن لِسِمَ قِيِل .مَ
13 ْكْن ِع تَن عَلَتََل َ لُم ّن ِع َش ِكبَنِي كُي عَبَدَن،
ِع ِشِل مُ َ لْيم َ دُِنح .مَ
14 ِع قَمَ ّن كٍلِدٍ ِع َش ِكنِِكِن ِسيٌنِ مَ،
ِ مَ بَر عَ لَنِش ِع َش هِنّن عَ رَ ِي وََشِت ُسفَندِِش .مَ
15 عَ فّمٍّي نُن عَ بِْش رَقَن ِع َش ٌكنِي دٍِي .مَ
16 سٍِي بِرِن قَمَ فَاُشدٍ عَلَتََل ِشِل َي رَ،
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مَنّفٍي بِرِن قَمَ ٍع ِشنِب ِسندٍ ِع َش نْرّ َي .رَ
17 عَلَتََل مَن قَمَ ّن ِسيٌنِ تِدٍ،
عَ عَ يّّت مٍَسن عَ َش نْرّ .كُي
18 عَ عَ َي مَ رَقِندِ ّن مِِسِكيّن َش مَشَندِ مَ،
عَ مُ ٌي عَ َش دُّب .مَ
19 نَ َش ّسّب بْنْسيٍي ّب نَشٍٍي قَمَ،
عَلٌَك مِِش نَشٍٍي مُ دَاِش ِسندٍن ٍع َش عَلَتََل مَتْْش،
20 ِ مَ بَر عَ عَ َي ٌ مَ رَفٌر وٌن مَ كٍلٍِق عَ َش يِرٍ ّسنِيّنِش .عِتٍِش
عَلَتََل بِْش َ مَتٌم كٍلٍِق ٌكوٍر مَ،
21 عَلٌَك عَ َش فٍيلِمَنٍِي وَ شُي مّ، رَ
عَ َش مِشٍِي رَتَنَف نَشٍٍي نَ قَّش َش َ كِر مَ،
22 عَلٌَك ٍع َش عَلَتََل ِشِل مٍَسن ِسيٌنِ تَا كُي،
ٍع َش عَ مَتْْش بّيِت رَ َسلَمُ، دَرِ
23 سٍِي نَ ٍع مَلَن تّمُي نَّش عَلَتََل بَتٍُق .رَ

24 عَ َ بَر ٱ َ م ّسنّب َب ٱ ِي رَ ٱ َ م دُِنحّءِفِرِ كُي،
عَ َ بَر ٱ َ م ِسمََي .رَدُنٍك
25 ٱ نََش عَ قََل عَ ّب، ٱ» مَرِِف عََل،
ِع نََش ٱ نِي َب ٱ َ م ِسمََي تَِف رَ،
ِع تَن نَشَن َ بُم عَبَدَن،
26 ِع تَن نَن َ دُِنح دَا،
ِع تَن نَن ٌكوٍر عِتََل ِع ْشنيّ .رَ
27 ٍع تَن َ ْحنم ّن، ْكْن ِع تَن َ بُم ّن عَبَدَن،
ٍع بِرِن مَ قٌرِ ّن عَْل ٌسٍس، ْكْن ِع تَن ٍع َ مَ مَسَر ّن عَْل َ .دٌنم
ِع ٍع َ مَ مَسَر ّن، عَْل َ دٌنم نَشَن ٌ مَ، نَفٌر عَ .ْوّل
28 ْكْن ِع تَن مُ َ مَ، مَسَر ِع مُ َ ْحنم .عَبَدَن
29 ِع َش ٌكنيٍِي َش دٍِي قَمَ ّن َسبَتِدٍ ٍب،
ٍع بْنسْي َق ُب َشِشلَِس كُي ِع َي «.ِع

103
عََل َش مََرقَنِي
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت
ٱ َش عَلَتََل تَنُت ٱ نِي بِرِن نَ،
ٱ َش عَ ِشِل ّسنِيّنِش .مَتْْش
2 ٱ َش عَلَتََل تَنُت ٱ نِي بِرِن نَ،
ٱ نََش ُ نّيم عَ َش هِنّن .مَ
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3 عَ تَن نَن دِّحمَ ِع َش يُنُبٍِي مَ،
عَ ِع َش قُرٍٍي َلَن، ي َ ر
4 عَ ِع رَتَنَف قَّش مَ،
عَ ِع َبِلِن ر عَ َش َ َشنُنتٍي نُن عَ َش ِكنِِكِن .رَ
5 عَ َ هِننّم ِع رَ ِع َش دُِنحّءِفِرِ كُي،
عَلٌَك ِع مَن َش ّسنّب ْسْت ِع َش قٌرَِح كُي عَْل .ّسّف
6 عَلَتََل مَ ّحرّ تِنِشنِي كُي،
عَ ِكيِت تِنِشنِش سَمَ مِشٍِي تْوْر .ّب

7 عَ َ بَر عَ َش َ كِر مٍَسن عَننَِب مُنَس ّب،
عَ عَ َش كَابَنٌَكيٍي مٍَسن يِلـَكٍَي َ عِسِر .ّب

8 عَلَتََل َ ِكنِِكنِم مِشٍِي مَ، عَ هِنّن ٍع رَ،
عَ مُ َ ْشنْم ٍع مَ مَقُرٍن مَقُرٍن، عَ َش َ َشنُنتٍي .فٌب
9 عَ مُ مِشٍِي مَ تْوْر تّمُي بِرِن،
عَ َش َ ْشننَنتٍي مُ َ .بُم
10 عَ مُ وٌن َ َحشَنَكتَم وٌن مَ يُنُِب رَبَِش ِك مَ،
عَ مُ وٌن مَ يُنُِب سَرٍ َ رَفبِلٍنم وٌن .مَ
11 ٌكوٍر عِتٍِش بِْش ُشن مَ ِك نَّش،
عَ َش َ َشنُنتٍي قَن فبٌِش نَ ِك ّن عَ يَرَفَاُشيٍي .ّب

12 ٌسفٍتٍدٍ مَكُيَِش ٌسفٍفٌرٌدٍ رَ ِك نَّش،
عَ وٌن مَ يُنُبٍِي قَن مَكُيَِش وٌن نَ نَ ِك .ّن
13 بَبٍَي َ ِكنِِكنِم ٍع َش دٍِي مَ ِك نَّش،
عَلَتََل قَن َ ِكنِِكنِم عَ يَرَفَاُشيٍي مَ نَ ِك ّن،
14 ِ مَ بَر عَ عَ كٌلٌن وٌن يَءِلَنِش ٍس نَشَن نَ،
عَ رَتُِش عَ مَ عَ بّنّد نَن وٌن .نَ
15 َ مَدٍِي عَد َش ِسمََي َ مَنِي َسنِس رَ نَشَن قُفَمَ قِيِل مَ،
16 ْكْن قٌٍي نَ بْنْب عَ رَ، عَ َ مَ شَر ّن، عَ .لْي
17 ْكْن عَلَتََل عَ يَرَفَاُشيٍي َ َشنُم ّن عَبَدَن،
عَ َش تِنِشنِي َ مَ بِر ّن ٍع بْنْسيٍي قْْش رَ،
18 نَشٍٍي عَ َش َساّت ِنيَمَ، ب
ٍع عَ َش سّرِّي .رَبَُت
19 عَلَتََل َ بَر عَ َش ِكبَنِي ْدْش ٌكوٍر مَ،
عَ َ دُِنح بِرِن .يَمَرِ
20 وٌ تَن ـٍكٍّي، مَل وٌ َش عَلَتََل تَنُت،
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وٌ تَن نَشٍٍي ّسنّب فٌب، وٌ تَن نَشٍٍي عَ َ َبَتُم .ر
21 وٌ تَن َ ّسنبّم نَشٍٍي نَ ٌكوٍر مَ، وٌ َش عَلَتََل تَنُت،
وٌ تَن نَشٍٍي عَ وَْشنٍق َ .رَبَم
22 وٌ تَن بِرِن نَشٍٍي دَاِش، وٌ َش عَلَتََل تَنُت ٍ يِر بِرِن عَ َش مَنّفَي بُن .مَ
ٱ َش عَلَتََل تَنُت ٱ نِي بِرِن .نَ

104
عَلَتََل َش دَالِسٍٍي
عََل مَتْشْي

1 ٱ َش عَلَتََل تَنُت ٱ نِي بِرِن .نَ

ٱ مَرِِف عَلَتََل، ِع ّسنّب فٌب،
نْرّ نُن يَنّب نَ ِع مَ،
2 عَ لُِش عَْل نَءِيَلَنِي يَِت قِندِِش ِع َش فَُب نَن .نَ
ِع ٌكوٍر عِتَلَِش عَْل دُِف ُشنفٍب ِع َسبَتِِش نَشَن بُن مَ،
3 ِع َش ٌكنكٌي تِِش نُشُيٍي قَرِ ٍي رَفَتَِش .دّننَّش
ِع نُشُيٍي قِندِ ِع َش ّحرّ ٍس رَ،
ِع ِع ّحرّ قٌٍي .قَرِ
4 ِع قٌٍي َ ّشيم ِع َش مٍَسنِي رَ،
ِع ّت َ رَ َسنبَم ِع َش وَِل رَبٍَق .رَ
5 عََل َ دُِنح تِِش ّن عَْل بَنِش تِِش ِك نَّش،
عَ مُ عَ مَمَشَمَ ٌ .قٍو
6 عَ بَا ُس دُ ّن عَ ُشن مَ عَْل دُِف،
عَ فٍيٍَي ُشنتَِف .مٌَكٌت
7 ِع ٌت َشاّح ٍي مَ، عَ عَ ِف ِع َش فَلَنِي شُي مَ،
8 فٍيٍَي نُن ُلُنبٍَي ف َق ُل ٍ يِر ِع نُ وَ دّننَّش .ْشن
9 ِع نَانِنِي َسِش ٍي ّب عَ مُ َ تُفَنم نَشَن ُشن مَ،
عَلٌَك عَ نََش فبِلٍن دِن نَ شَرٍ .مَ
10 ِع دُلٌنيٍِي قِندِ شُرٍٍي رَ،
نَشٍٍي ُسسُمَ َ فٍي لٌنفٌرٍِي رَ،
11 عَ ٍي ْشِل َب بُرُنِي ُسبٍٍي بِرِن مَ،
عَ ٍي ْشِل َب وَُلءِ ٌسقَلٍٍي .مَ
12 ْشنٍِي َسبَتِِش نٍٍي ّق مَ،
ٍع ٍع شُي َ رَ مِنِم وُرِ َسلٌنيٍِي ْكن نَ بُرّشٍّي لٌنفٌرِ َ .ر
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13 ِع فٍيٍَي مَ بُندَ ٍي رَ كٍِل ٌكوٍر مَ،
بِْش سَمَ وَ ِع َش وَِل .رَ
14 ِع ٌحوٍف َ رَ مِنِم ُ سٍٍي شُر ّب،
ِع َسنسٍِي َ َبُلَم ر مَدٍِي عَدَ ّب،
ٍع َلٌي ب َ ْستْم نَشٍٍي .رَ
15 ِع ّوِن قِمَ مِشٍِي مَ، نَشَن ٍع ّ ْبح َ رَقَنم ٍع مَ،
ِع ٍ تُر َ رَ مِنِم ٍع ّب، نَشَن ٍع كِرِ رَتٌقَنمَ،
ِع ٍع َ بَلٌم دٌنٍس رَ، نَشَن ّسنّب قِمَ ٍع .مَ
16 لِبَن وُرِ بِلٍِي، مَرِِف نَشٍٍي ِسِش،
ٍع َ بَر ٍي ْسْت عَ قَنِي رَ،
17 ْشنٍِي ٍع تّي سَمَ ٍع ْكن .نَ
فبٌنفبٌي ٍع تّي سَمَ ِسثِرّ وُرِ بِلٍِي ْكن نَ،
18 وَُلءِ سٍِي شِمَ فٍيٍَي قَرِ،
َسفَلٍٍي َ لُم فّّم لٌنفٌرٍِي َ .ر

19 ِع كٍِك يَءِلَنِش َسِل وََشتٍِي كٌلٌنٍق نَن .نَ
ٌسٍف عَ دَُل تّمُي .كٌلٌن
20 ِع ِم دِ رَقَمَ كْي رَ، بُرُن ُسبٍٍي مَ ّحرّ تّمُي .نَّش
21 يّتٍّي نَ ٍع شُي مِِن رَ دٌنٍس قٍنٍق رَ، عََل ٍع َ ِكم َلٌي ب َ .ر
22 ٌسٍف نّّق مِِن، ٍع فبِلٍن ٍع َش قْنمٍّي .رَ
23 مِشٍِي تَن مِِن، ٍع َس قّيّحن .وَلِدٍ

24 عَلَتََل، ِع َش دَالِسٍٍي .وَُي
ِع ٍع بِرِن دَاِش َشِشلِمََي نَن .نَ
بِْش رَقٍِش ِع َش دَالِسٍٍي رَ،
25 بَا قَن نَقٍِش ِع َش دَالِسٍٍي رَ،
ندٍٍي شُرُن، ندٍٍي ُشنفٌب، ٍع .وَُي
26 ُكنكُي ُشنفبٍٍي مَ ّحرّ مّننِ قَرِ،
ٍ مُي ثٍر مَ ّحرّ بَا بُن مَ حّلِّشنِي .رَ
27 ِي دَالٍِس بِرِن ٍع َشِشِل تِِش ِع تَن نَن نَ ٍع َلٌي ب َش ٍق .رَ
28 ِع نَ ٍع ِك، ٍع عَ َ ْستْم ّن ِع َسابُي رَ، ٍع .َس وَ
29 ِع نَ ٍع كُمَ، ٍع فَاشُمَ .ّن
ِع نَ ٍع ّحنِف َب، ٍع قَشَمَ ّن، ٍع فبِلٍن .بّنّد
30 ِع نَ ِع ّحنِف ٌس رَ ٍع قٍَت، ٍع مَن بٌَل،
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بِْش مَن َق .قَن
31 عَلَتََل َش نْرّ َش ُب !عَبَدَن
عَلَتََل َش َ ّسيو عَ َش دَالٍِي !رَ
32 عَ نَ بِْش مٌَت، عَ َ سّرّنم ّن،
عَ نَ دِن فٍيٍَي رَ، ٍع َ فَنم .ّن
33 ٱ عَلَتََل مَتْشْمَ ّن قَننِ ٱ َلٌِش، ب
ٱ بّيِت َ بَم ّن ٱ مَرِِف عََل ّب قَننِ ٱ نَ َ دُِنح .مَ
34 ٱ َ م دُّب َش رَقَن عَ .مَ
ٱ َ مَ ّسيو ّن عَلَتََل َش ٍق .رَ
35 ْكْن يُنُبِتْيٍي تَن َش لْي َ دُِنح .مَ
مِِش حَاشٍِي نََش ُل نَا !ْسنْن
ٱ َ بَر عَلَتََل مَتْْش ٱ نِي بِرِن .نَ
وٌ عَلَتََل !تَنُت

105
َيَِل عِسِر َش شْرَّي
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل ِشِل مَتْْش،
وٌ عَ َش كَابَنَكٌي مٍَسن حَمٍَي .تَِف
2 وٌ بّيِت َب عَ ّب عَ َش كَابَنٌَكيٍي َش ٍق .رَ
3 وٌ َش َ ّسيو عَ ِشِل ّسنِيّنِش َش ٍق رَ،
مِِش نَشٍٍي عَلَتََل قٍنمَ، ٍع َش .حّلِّشن
4 وٌ َش عَلَتََل َش ّسنّب قٍن،
وٌ َش َكَت لُدٍ عَ َي ِع تّمُي .بِرِن
5 وٌ َش رَُت عَ َش كَابَنَكٌي مَ،
وٌ نََش ُ نّيم عَ َش ِكيِت مَ،
6 وٌ تَن عََل َش ٌكنِي عِبُرَهِمَ بْنسْي،
وٌ تَن يَشَُب َش دٍِي عَ نَشٍٍي .ُسفَندِ
7 عَ تَن نَن وٌن مَرِِف عَلَتََل رَ،
عَ ِكيِت سَمَ َ دُِنح بِرِن .مَ
8 عَلَتََل عَ َ رَتُم عَ َش َساّت مَ تّمُي بِرِن،
عَ مُ نّيمُمَ عَ َش لَايِدِ مَ عَبَدَن،
9 عَ نَشَن تٌنفٌِش عِبُرَهِمَ نُن عِِسيََف ّب مَرَكَِل .رَ
10 عَ َ بَر نَ نَّت تٌنٌف يَشَُب ّب،
عَ َ بَر نَ َساّت شِرِ َيَِل عِسِر رَ،
11 عَ مٍَسنٍق رَ، ٱ» َ بَر َان كَن بِْش ِق وٌ مَ كّ «.رَ



َ يَبُر 105:31 446 َ يَبُر 105:12
12 بٍينُ ٍع َش وَُي مّننِ،
13 ٍع نُ نَ لِنتَنٍق تُن،
14 عََل مُ تِن مِِش ٌي َش ْن ٍع .رَ
عَ نََش عَ شْرْْش حَمَّن مَنّفٍي ّب عَ قَلٍَق رَ،
15 ٌو» نََش ٱ َ م َحمَ ُسفَندِِش تْوْر دٍ،
وٌ نََش ٍق حَاِش رََب ٱ َ م نَمِْحنمٍّي «.رَ

16 بٍينُ عََل َش كَامّ ٌ رَفٌر َ دُِنح مَ،
عَ َلٌي ب َب َ دُِنح ِي رَ،
17 عَ نََش عَ َش مِِش ندٍ يُسُُق ِسَف رَ ٍع َ يَر َ ٌكنيِي .كُي
18 عَ َسنيٍِي نُن عَ ْكنِي نُ َلَنِش ب يْلْنْشنِي رَ،
19 هَن عََل َش لَايِدِ نََش َكمَِل،
عَ نْندِ ِق عَ مَ تّمُي .نَّش
20 نَ تّمُي مَنّف ُشنفٍب نََش يَامَرِ ِق عَ َش مِِن فٍيِل كُي،
عَ َش ُلُن .ق
21 مَنّف نََش يُسُُق قِندِ عَ َش بَنِش ُشنِي رَ،
عَ عَ فٍب ٍس بِرِن َس عَ نْي بُن مَ،
22 عَلٌَك مَنّف َش مِشٍِي َش ُل عَ وَْشن ِك،
بِْش قٌرٍِي َش َشِشِل ْسْت عَ َسابُي .رَ
23 نَ دَنِف َشنِب، َيَِل عِسِر َحمَ يَشَُب بْنسْي نََش َق مِسِرَ،
ٍع َسبَِت هَِم َش بِْش .مَ
24 عََل نََش عَ َش َحمَ وَُي دَنفٍِق ٍع يَشُيٍي .رَ
25 عَ نََش مِسِرَكٍَي ّ ْبح مَسَرَ،
هَن ٍع َق عَ َش َحمَ ْشن، ٍع نَّت حَاِش تٌنٌف ٍع َش ٍق .رَ
26 نَ تّمُي عَ نََش عَ َش ٌكنِي دِ مُنَس شّي،
عَ نُن عَ َش مِِش ُسفَندِِش .هَرُنَ
27 ٍع نََش عََل َش تْنشُمٍَي مَكَابَشٍِي رََب،
هَِم َش بِْش َش مِشٍِي .تَِف
28 ٍع ٌت عََل َش مٍَسنِي ِت مِسِرَكٍَي ّب،
عََل نََش ِم دِ ِسن رَ بِْش مَ، كٍُي نََش .عِْقوْر
29 عَ نََش مّننِ ٍي مَقِندِ وُِل رَ، يّشٍّي َق .قََش
30 ٍع َش بِْش نََش رٍَق مٍَي لَنشَنسَرِ رَ،
ٍع ٌس هَن مَنّف َش بَنِش .كُي
31 عَ نََش يَامَرِ ِق ّشيرٍِي نُن َساسٍِي َش دِن بِْش بِرِن .نَ
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32 عَ نََش َلَبَلَنِي ب نُن تُّن ٌ رَفٌر بِْش مَ،
ٍسيَمَْكنِي نََش دِن مّننِ .رَ
33 عَ نََش ٍع َش ّوِن بِلٍِي نُن ٍع َش شْرّ بِلٍِي َكَن،
عَ نُن وُرِ بِلٍِي بِرِن نَشٍٍي نُ نَ ٍع َش بِْش .مَ
34 عَ نََش يَامَرِ ِق َكتٌي َش وَُي هَن،
35 ٍع َق َسنسٍِي بِرِن َكَن َ مِسِر بِْش مَ،
ٍع بِْش دَشَمُي بِرِن .دٌن
36 عَ رَْحنِي عَ نََش دِ ِسنٍف بِرِن قََش ٍع َش بِْش كُي،
ٍع نَشٍٍي ِ بَر ٍع ّسنّب .رَ

37 عََل نََش عَ َش َحمَ مِِن رَ ْكبِرِ نُن َ ّشيم رَ،
مِِش ٌي مُ قََش ٍع َي .مَ
38 مِسِرَكٍَي نََش َ ّسيو ٍع َش مِِن رَ،
ِ مَ بَر ٍع نُ َ بَر فَاُش يِلـَكٍَي َ عِسِر َي .رَ
39 عََل نََش نُشُي عِتََل ٍع ُشن مَ يَنِي رَ،
عَ ّت ِت ٌكوٍر مَ كْي رَ نَءِيَلَنِي َ .ر
40 ٍع ٌت عَ مَشَندِ، عَ نََش َق ْكنْكلٍّي رَ ٍع ّب،
نَشَن قِندِِش ٌكوٍر َلٌي ب َ ر ٍع .ّب
41 عَ نََش قَنٍي رَِب، عَ ٍي مِِن رَ ٍع ّب،
عَْل شُرٍ نَشَن مَ ّحرّ فبٍنفبٍرٍن ٍ يِر .تَِف
42 عََل ٌت رَُت عَ َش لَايِدِ ّسنِيّنِش مَ،
عَ نَشَن تٌنٌف عَ َش ٌكنِي دِ عِبُرَهِمَ ّب،
43 عَ نََش عَ َش َحمَ مِِن رَ ّسيوّ كُي،
عَ عَ رَفِرِ عَ َش مِِش ُسفَندِشٍِي َش حّلِّشن بّيِت .َب

44 عَ نََش ِس فبّتٍّي َش بِْش ِق ٍع مَ،
حَمَنٍّي َش نَاقُِل نََش قِندِ ٍع فٍب رَ،
45 عَلٌَك ٍع َش عََل شُي ُسُش،
ٍع َش عَ َش يَامَرٍِي .رَبَُت

وٌ َش عَلَتََل !مَتْْش
106

نّيمٍُق عََل َش َ َشنُنتٍي مَ
عََل مَتْشْي

1 وٌ َش عَلَتََل .مَتْْش
وٌ َش عَ تَنُت ِ مَ بَر عَ قَن،
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عَ َش َ َشنُنتٍي َ بُم .عَبَدَن
2 ندٍ عَلَتََل َش وَِل ُشنفٍب مٍَسنمَ،
ندٍ عَ َش مَتْشْي بَمَ؟
3 ّ ّسيو نَ تِنِشنتْيٍي ّب،
نَشٍٍي َ مَ بِر تِنِشنِي قْْش رَ لْشْي .بِرِن
4 عَلَتََل، ِع َش رَُت ٱ َ م ِع َ هِننّم ِع َش َحمَ رَ تّمُي نَّش،
ِع نَ ٍع رَِكِس، ِع َش ٱ قَن مَِل،
5 عَلٌَك ٱ َش ِع َش مِِش ُسفَندِشٍِي َش هّرِ ْسْت،
ٱ َش َ ّسيو ِع َش َحمَ رَ،
ٱ َش حّلِّشن ِع كّ تٌنفٌمٍَي َي .مَ

6 مُُش َ بَر يُنُِب رََب عَْل مُُش بٍنبٍَي،
مُُش َ بَر ٍق ٌكبٍِي رََب َ حَاُشح .كُي
7 مُُش بٍنبٍَي ٌت نُ نَ َ مِسِر بِْش مَ،
ٍع مُ ٍع ْحْش َس ِع َش كَابَنَكٌي ْشن مَ،
ٍع مُ رَُت ِع َش َ َشنُنتٍي .مَ
ٍع نََش ٍع ٌكٍب ٌس رَ ِع رَ ُشلُنيُِم بَا ّق .مَ
8 ْكْن عَ نََش ٍع رَِكِس عَ ِشِل َش ٍق رَ،
عَلٌَك عَ َش عَ ّسنّب .مٍَسن
9 عَ ٌت َشاّح ُشلُنيُِم بَا مَ، عَ نََش شْرِ،
ٍع نََش عَ عِفِرِ عَ شَرَِش .رَ
10 عَ نََش ٍع رَِكِس ٍع ْشنمِشٍِي بّلّّش ِع،
عَ ٍع َ ُشنسَر ٍع يَشُيٍي .بّلّّش
11 ٍي نََش ُس دُ ٍع يَشُيٍي ُشن نَ،
هَِل مِِش كٍرٍن عَ مُ .ِكِس
12 نَ كُي ٍع نََش َل عَ َش مٍَسنِي رَ،
ٍع عَ مَتْْش بّيِت .رَ
13 ْكْن عَ مُ ُب، ٍع مَن نََش ُ نّيم عَ َش وَلٍِي مَ،
ٍع تٌندِ عَ وَْشنٍق َبَدٍ .ر
14 ٍع نََش َ بِر ٍع يّّت وَْشنٍق قْْش رَ فبٍنفبٍرٍنِي مَ،
ٍع عَلَتََل .مٌَت
15 عَ نََش ٍع وَْشنٍس ٌس ٍع ِي رَ،
ْكْن نَ دَنِف َشنِب، عَ نََش ٍع .رَْحن
16 عََل َش َحمَ نََش مُنَس نُن هَرُنَ تْوّن،
نَشٍٍي قِندِِش عَلَتََل َش ٌكنِي ّسنِيّنشٍِي .رَ
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17 بِْش نََش عَ رَِب،
عَ دَتَن نُن َ ِم عَبِر َش مِشٍِي ٌ رَفٌر عَ .كُي
18 ّت نََش ٍع َبِرّ قْشِر حَاشٍِي .فَن
19 ٍع نََش ِنٍف ن مِسَاِل يَءِلَن وٍُر رَ،
ٍع عَ بَُت كٍُي .رَ
20 ِنٍف ن نَشَن ّسّش دٌنمَ،
ٍع نََش نَ مِسَاِل قِندِ ٍع مَرِِف عَلَتََل ْحشْي .رَ
21 ٍع نََش ُ نّيم ٍع رَِكسِمَ عََل مَ،
نَشَن ٍق ُشنفبٍٍي رََب مِسِرَ،
22 نَشَن كَابَنٌَكيٍي رََب هَِم بِْش مَ،
نَشَن ٍق مَفَاُششٍِي رََب ُشلُنيُِم بَا .مَ
23 عََل نُ مَ وَ ٍع ْسنتٍْق،
ْكْن عَ َش مِِش ُسفَندِِش مُنَس نََش عَ مَشَندِ،
عَ َش عَ َش ْشّن شْرْشْي ُل .نَ
24 ٍع نََش تٌندِ عَ َش بِْش قَنِي ُسشُدٍ،
ٍع مُ َل عَ َش لَايِدِ .رَ
25 ٍع نََش ِت عَلَتََل َكنٍك ٍع َش كِرِ بَنشٍِي كُي،
ٍع مُ عَ شُي .ُسُش
26 نَ كُي عَ نََش لَايِدِ تٌنٌف ٍع ّب،
عَ َش ٍع قََش فبٍنفبٍرٍنِي مَ،
27 عَ َش ٍع بْنسْي قََش حَمَنٍّي تَِف،
عَ َش ٍع رَيٍنٍسن َ دُِنح .مَ
28 ٍع نََش بَِل ثٍيٌرِ بَُت،
ٍع سّرّّش ُسٍب دٌن نَشَن بَِش مِِش قَشَشٍِي .ّب

29 ٍع نََش عََل رَْشْن ٍع َش ٍق ٌكبٍِي رَ،
هَن عَ نََش قُرٍ حَاِش ندٍ ٌ رَفٌر ٍع .مَ
30 قِنٍشَِس ٌت كٍِل، عَ نََش عََل مَشَندِ ٍع ّب،
قُرٍ حَاِش نََش َب ٍع .رَ
31 مِِش نََش نَ تِنِشنِي كٌلٌن عَ ّب .عَبَدَن
32 عَلَتََل َش َحمَ نََش عَ رَْشْن مٍرَِب شُرٍ ّق .مَ
عَننَِب مُنَس نََش تْوْر ٍع َش ٍق رَ،
33 عَ ٌت يّن ْو شْرْشْي قََل ٍع َش عََل مَتَندِ َش ٍق .رَ
34 ٍع مُ َان كَن سٍِي ْسنْت عَْل عَلَتََل ٍع يَمَرِ ِك .نَّش
35 ٍع نََش َسبَِت ٍع َي مَ، ٍع َ بِر ٍع نَامُنيٍِي قْْش .رَ
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36 ٍع نََش نٍٍي َش ُكٍيٍي بَُت، نَ َق قِندِ فَنتَنِي رَ ٍع .ّب

37 ٍع نََش ٍع َش دِ ّشمٍّي نُن ٍع َش دِ فِّن َب سّرّّش رَ ِحننٍّي .ّب

38 ٍع ٌت ٍع َش دٍِي قََش سّرّّش رَ َان كَن َش ُكٍيٍي ّب،
ٍع نََش بِْش قِندِ بِْش ّسنِيّنتَرٍ .رَ
39 ٍع ٍع يّّت قِندِ مِِش ّسنِيّنتَرٍ رَ نَ ِك ّن،
ٍع ٍع مَرِِف .يَنَق
40 نَ كُي عَلَتََل نََش ْشْن عَ َش َحمَ مَ،
عَ كّ تٌنفٌمٍَي مُ رَقَنِش عَ مَ .ْسنْن
41 عَ نََش ٍع َبٌٌل ر ِس فبّتٍّي ِي رَ،
ٍع يَشُيٍي نََش ٍع .يَمَرِ
42 ٍع يَشُيٍي نََش ْن ٍع رَ،
ٍع َق ُل ٍع ّسنّب بُن .مَ
43 َ َسني وُيَِش عََل نََش ٍع رَِكِس،
ْكْن ٍع مُ فبِلٍن عَ مَتَندٍِق .رَ
نَ كُي ٍع نََش لْي ٍع َش يُنُبٍِي َش ٍق .رَ

44 ْكْن عََل نََش ٍع تْورّ ٌت،
عَ نََش ٍع وَ شُي .مّ
45 عَ نََش رَُت عَ َش َساّت مَ،
عَ ِكنِِكِن ٍع مَ عَ َش َ َشنُنتٍي تِلِنِش َش ٍق .رَ
46 عَ نََش عَ َ نِي مِشٍِي َش ِكنِِكِن ٍع مَ َ ٌكنيِي .كُي

47 مُُش مَرِِف عَلَتََل، مُُش .رَِكِس
ِع َش مُُش مِِن رَ سٍِي تَِف،
عَلٌَك مُُش َش ِع ِشِل ّسنِيّنِش تَنُت،
مُُش َش َ ّسيو ِع مَتْْشٍق .رَ
48 تَنتُي نَ َيَِل عِسِر مَرِِف عَلَتََل ّب !عَبَدَن
َحمَ بِرِن َش عَ قََل؛ «!َعِمَن»

وٌ َش عََل !مَتْْش
107

تَنتُي سّرّّش ِكِس َش ٍق رَ
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل تَنُت، ِ مَ بَر عَ قَن،
عَ َش َ َشنُنتٍي َ بُم !عَبَدَن
2 عَلَتََل نَشَن ُشن سَرَ،
عَ نَشٍٍي بَِش ٍع يَشُيٍي ِي رَ،
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3 عَ نَشٍٍي َ مِنِِش ر سٍِي تَِف ٌسفٍتٍدٍ نُن ٌسفٍفٌرٌدٍ مَبِرِ،
عَ نَشٍٍي قَِش كٍلٍِق ْكوَل نُن بَا مَبِرِ،
ٍع بِرِن َش عَلَتََل .تَنُت
4 ندٍٍي لْيِش فبٍنفبٍرٍنِي مَ،
ٍع مُ َسبَتِدٍ ٌي .تٌِش
5 كَامّ نُن ٍي ْشِل نُ ٍع هَلـَِكمَ،
َ ِمَنِي ل نََش َب ٍع .ِي
6 ٍع ٌت ٍع دّ َ رَو عَلَتََل ّب ٍع َش تْورّ كُي،
عَ نََش ٍع ُلُن ق ٍع َش َحشَنَكّت .مَ
7 عَ نََش ٍع رَّحرّ َ كِر تِنِشنِش ندٍ ْشن مَ،
عَلٌَك ٍع َش يِرٍ قَنِي ٌت ٍع َ َسبَتِم .دّننَّش
8 ٍع َش عَلَتََل تَنُت عَ َش َ َشنُنتٍي َش ٍق رَ،
نُن عَ َش كَابَنٌَكيٍي َش ٍق رَ عَ نَشَن نَبَِش مَدٍِي عَدَ ّب،
9 ِ مَ بَر عَ ٍي ْشِل َ بَم مِشٍِي مَ،
عَ كَامّتْيٍي َ سَمَ رَو دٌنٍس قَنيٍِي .رَ

10 ندٍٍي نُ َسبَتِِش ِم دِ كُي نُن قَّش َش نْي بُن مَ،
فٍيِل شْرْشْي كُي، يْلْنْشنِي مَبَلَنِش ٍع .مَ
11 ِ مَ بَر ٍع مُرَُت ّن عََل َش مٍَسنِي ِشِل مَ،
ٍع عََل َش ِس مَرَ .ْشن
12 عَ نََش ٍع ّ ْبح مَقِيّش تْورّ .رَ
ٍع نََش دَفَلَن ّي، مِِش ٌي مُ ٍع .مَِل
13 ٍع نََش مَرِِف مَشَندِ نِمِّس كُي،
عَ نََش ٍع رَِكِس ٍع َش َحشَنَكّت .مَ
14 عَ نََش ٍع مِِن رَ ِم دِ كُي نُن قَّش َش نْي بُنمَ،
عَ نََش لُوتٍِي بٌلٌن ٍع نُ شِرِِش نَشٍٍي .رَ
15 ٍع َش مَرِِف بَُت عَ َش دُفُتّّفَح َش ٍق رَ،
نُن عَ َش وَِل مَكَابَشٍِي َش ٍق رَ مَدٍِي عَدَ .ّب

16 ِ مَ بَر عَ َ بَر وٍُر نَادٍّي وُرُ،
عَ ٌكندٌنِيٍي .َكَن
17 َشِشلِتَرٍٍي نُ َ بَر ٍع يّّت ُسُش ٍع َش مُرُّت نُن ٍع َش ٍق حَاشٍِي رَ، ٍع ُل نِمِّس .كُي
18 دٌنٍس بِرِن َ بَر نُ رَحَاُش ٍع مَ،
ٍع نُ َق نَ قَّش نَن ِ .دّء
19 ٍع َش نَ شْرْْري كُي، ٍع نََش ٍع شُي رٍَت عَلَتََل مَ،
عَ نََش ٍع رَِكِس ٍع َش شْرْْري .مَ
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20 عَ نََش عَ َش مٍَسنِي َسنَب رَ ٍع مَ، عَ ٍع َلَن، ي َ ر
عَ ٍع َب ٍع َش َحشَنَكّت .كُي
21 ٍع َش مَرِِف تَنُت عَ َش دُفُتّّفَح نُن عَ َش وَِل مَكَابَشٍِي َش ٍق رَ مَدٍِي عَدَ .ّب

22 ٍع َش سّرّشٍّي َب عَ َش وَِل قَنيٍِي كٌلٌن ٍق رَ عَ .ّب

ٍع مَن َش عَ َش وَِل قَنيٍِي عِقََل ٍع شُي عِتٍِش رَ ّسيوّ !كُي
23 نَشٍٍي نُ ِيَاسِمَ ب ُكنكُي ُشنفبٍٍي كُي بَا مَ،
ٍع مَن نُ َ ُلّي ي رََب يٍٍي ُشن مَ،
24 نٍٍي َ بَر مَرِِف وَِل قْشٍِي
نُن عَ َش وَِل مَكَابَشٍِي ٌت بَا .مَ
25 عَ نََش مٍَسنِي ِت، تُرُننَادّ قٌٍي نََش كٍِل
عَ ْمْرنِيٍي َ مََش، ر
26 عَ نُ ِيَاِسلٍَي ب َش ُكنكُي عٍِت عَ نُ عَ ِسن،
ٍع نُ نَ َحشَنَكّت .كُي
27 ٍع ُشن نََش مَِف عَ رَ ٍع نََش ُل عَْل .ِسيِسلٍَي
ٍع َش َشِشلِمََي بِرِن نََش ُل ٍع مَ .ُق
28 ٍع َش نِمِّس كُي ٍع نََش مَرِِف ِشِل ٍع شُي عِتٍِش رَ،
عَ نََش ٍع رَتَنَف نَ فبَلٌي .مَ
29 عَ نََش تُرُننَادّ قٌٍي عِِت، عَ عَ مَسَبَرِ،
ْمْرنِيٍي نََش ٍع َ .رَشَر
30 ٍع نََش َ ّسيو نٍٍي َش مَرَشَرّ رَ،
عَ نََش ٍع ُشنِت ٍع وَْشندٍ .رَ
31 ٍع َش مَرِِف تَنُت عَ َش دُفُتّّفَح نُن عَ وَِل مَكَابَشٍِي َش ٍق رَ مَدٍِي عَدَ !ّب

32 ٍع َش عَ َش ٍق فٌب َحمَ ّب،
ٍع َش عَ مَتْْش قٌرٍِي َش !مَلَنِي
33 عَ شُرٍ ُشنفبٍٍي َ مَ مَسَر فبٍنفبٍرٍنِي رَ،
عَ دُلٌنِي قِندِ بِْش مَشَرٍ .رَ
34 عَ بِْش قَنِي مَ قِندِ قْشْي ٍ يِر رَ،
نَ بِْشكٍَي َش ٍق حَاِش َش ٍق .رَ
35 عَ فبٍنفبٍرٍنِي مَ قِندِ شُرٍ رَ
عَ ٍ يِر مَشَرٍ قِندِ شُرٍ فُِل رَ،
36 عَ كَامّتْيٍي َسبَِت رَ نَا،
ٍع تَا ِت نَا ٍع .َسبَتِدٍ
37 ٍع ّش سَمَ، ٍع وُرِ بِلٍِي سِمَ
نَشٍٍي بٌِف َ .بَرَكَم
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38 عَ َ دُبَم ٍع ّب، ٍع وَُي،
عَ مُ ٍسٍس َ بَم ٍع َش ُ ٍس شُر ْكنِت .رَ
39 ندٍٍي فبٍٍي شُرُنمَ،
تْورّ نُن َحشَنَكّت .رَ
40 عَ مَرَحَاشُي سُمَ دُ قٌرٍِي ُشن نَ،
عَ ٍع رَلْي فبٍنفبٍرٍنِي مَ كِرٍَي مُ دّننَّش مَ،
41 عَ مِِسِكينٍّي َ بَم تْورّ كُي،
عَ ٍع َش دٍنبَيٍَي رَوَُي عَْل ُ .سٍٍي شُر
42 مِِش تِنِشنشٍِي نَ َ تٌم ٍع َ حّلِّشنم عَ رَ،
ْكْن تِنِشنتَرٍٍي بِرِن دّ َ َلَنم ب .ّن
43 َ َشِشلِم نَشَن نَ، عَ َش عَ ْحْش َس ِي ٍق بِرِن ْشنمَ،
عَ َش مَرِِف َش دُفُتّّفَح .قَهَامُ

108
ُشننَكٍِل عََل َسابُي رَ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت
2 عََل، ٱ َ بَر نَّت تٌنٌف ٱ ّ ْبح .كُي
ٱ مَرِِف ُشننَكٍِل َكنِي، ٱ ٱ شُي َ رَ مِنِم ّن بّيتٍِي .رَ
3 ٱ ٱ َ م كْرٍَي نُن ٱ َ م مَشَسٍٍي ٍ مَ بٍر ّن ُسبَّش .مَ
4 ٱ مَرِِف، ٱ ِع َ بَتُم ّن سٍِي تَِف،
ٱ ِع مَتْشْمَ ّن بّيِت رَ حَمَنٍّي َي مَ،
5 ِ مَ بَر ِع َش دُفُتّّفَح فٌب دَنِف ٌكوٍر رَ،
ِع َش َ َشنُنتٍي عٍِت عَْل .نُشُيٍي

6 عََل، ِع ُشنِي رَكٍِل ٌكوٍر مَ،
ِع َش نْرّ َش ُل بِْش بِرِن ُشن مَ،
7 عَلٌَك ِع َشنُنتٍنيٍِي َش ِكِس ِع ّسنّب َسابُي .رَ
يَندِ، ٱ َ م دَُب .ُسُش
8 عََل َ بَر يّن ْو عَ َش َ لِنفِر ّسنِيّنِش كُي،
ٱ» ٱ ُشن َ نَكٍلِم ّن،
ٱ ِسٍكِم بِْش عِتَشُن،
ٱ ُسْكِت ُلُنَب ف َ ْستْم .ّن
9 ٱ فٍب نَن َلَدِ ف رَ، ٱ فٍب نَن مَنَِس .رَ
َ ِم عٍقِر بِْش تَن َ لُم ّن عَْل ٱ ُشن مََكنتٍَس،
يُدََي قِندِ ٱ َ م مُنيَاِت .رَ
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10 ٱ ٱ َسنِي مَشَمَ مٌوََب بِْش مَ،
ٱ ٱ َ م ِ َسنكِر َ وٌلِم عٍدٌن نَن مَ عَ َش قِندِ ٱ فٍب .رَ
ٱ فٍرٍ ِت شُي مّمَ ّن قِلِِسَت بِْش «.مَ
11 نٍد» ٱ َُشن ِتم تَا مََكنتَِش رَ؟
ندٍ ٱ َ َشنِنم عٍدٌن بِْش مَ؟
12 عََل مُ عَ رَ، نَشَن مُُش رَّبحِنِش فٍرٍ كُي؟
13 ِع َش َق مُُش مَلِدٍ، ِع َش مُُش َب مُُش يَشُيٍي ِي .رَ
َ مَدٍِي عَد َش مَِل قُقَُق نَ عَ .رَ
14 وٌن قَمَ وٌن ّسنّب مِنِدٍ رَ عََل َش مَِل َسابُي .رَ
عَ تَن نَن قَمَ وٌن يَشُيٍي «.عِوُرُدٍ

109
تْوّحّفَل َش مَشَندِ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
ٱ مَرِِف عََل، ٱ نَشَن مَتْشْمَ، ِع نََش ُل دُندُي كُي،
2 ِ مَ بَر مِِش حَاشٍِي نَ وٍُل قَلٍَق ٱ ُشن .مَ
ٍع دّ مُ قَن، ٍع وٍُل قََل .تُن
3 ٍع نَ ٱ ِلِنٍق نَب َ ْشننَنتٍي يّنيٍِي ْو رَ،
هَِل ٱ ُ م ٍق حَاِش ٌي رَبَِش ٍع .رَ
4 ٱ نَ ٍق قَنِي رََب ٍع ّب، ٍع ٱ .فٍرٍ
ٱ عَ َ رَفبِلٍنم ِع تَن عََل نَن .مَ
5 ٍع ٱ َ م وَِل قَنِي سَرٍ َ رَفبِلٍنم ٱ َ م عَ ٌكِب رَ،
ٱ َ م َشنُنتٍيَ، ٍع نَ َ مَ مَسَر ٱ ّب َ ْشننَنتٍي .رَ

6 ِع َش نَ تْوّحّفتْي تَُش مِِش ٌكِب ندٍ رَ،
عَ دّقَنبٌوٍر َش عَ .يَنَق
7 عَ نَ مَِكيِت، ِكيِت َش َكَن عَ .رَ
ِع نََش عَ َش مَشَندِ .ُسُش
8 عَ َش ِسمََي َش دُنٍك .ْكِت
مِِش فبّّت َش عَ َش وَِل .تٌنٌف
9 عَ َش دٍِي َش قِندِ كِرِدٍِي رَ،
عَ َش فِّن َش قِندِ كَاّح .رَ
10 عَ َش دٍِي َش قِندِ ّحرّتٍِي رَ نَشٍٍي كُّل َ مَتِم .تُن
ٍع َش َ مَكُي ٍع بَرِدٍ َ ر نَشَن َ بَر .َكَن
11 دٌنَِق َش عَ كّ بِرِن تٌنٌف،
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عَ َش فٍينِ بِرِن َش قِندِ ِس فبّتٍّي فٍب .رَ
12 مِِش ٌي نََش ِكنِِكِن عَ مَ،
مِِش ٌي نََش هِنّن عَ َش كِرِدٍِي .رَ
13 عَ بْنسْي َش ْسنْت،
ٍع ِشلٍِي َش ُ نّيم مِشٍِي .رَ
14 عَلَتََل َش رَُت عَ َش ٍق ٌكبٍِي مَ،
عَ نَف َش يُنُِب نََش .َشقَرِ
15 عَلَتََل َش رَُت نَ يُنُبٍِي مَ تّمُي بِرِن،
عَ َش ٍع َش ٍق ُ رَنّيم َ دُِنح رَ،
16 ِ مَ بَر ٍع مُ دُفُتّّفَح رََكمَلِمَ،
ٍع مِِسِكينٍّي نُن قُشَرِلٍَي مَ، تْوْر
هَن ٍع قََش ُسننُنِي .كُي
17 نَشَن مِِش دَنكَمَ، نَ َكنِي َش دَنّك .ْسْت
نَشَن َ دُبَم مِشٍِي ّب، عَ َش بَرَكّ .ْسْت
18 دَنّك َش ٌ رَفٌر عَ مَ
عَْل عَ َ دٌنم ٌ مَ رَفٌر عَ مَ ِك .نَّش
عَ َش ٌس عَ قٍَت ِع عَْل ٍي،
عَ َش ٌس عَ شْرٍِي عَْل ٍ .تُر
19 عَ َش ُل عَ مَ عَْل عَ َش ٌسٍس َ لُم عَ مَ ِك نَّش،
عَ َش بِلِن عَ مَ عَْل عَ بّلِّت َ بِلِنم عَ تَِف ِك نَّش تّمُي .بِرِن
20 عَلَتََل َش نَ سَرٍ ِق ٱ َ م يَشُيٍي ّب،
نَشٍٍي ٍق ٌكِب َ قَلَم ٱ ُشن .مَ
21 ْكْن ِع تَن ٱ مَرِِف عَلَتََل،
ِع َش هِنّن ٱ نَ ِع ِشِل َش ٍق رَ،
ِع َش ٱ نَِكِس ِع َش دُفُتّّفَح قَنِي َسابُي .رَ
22 ٱ لُِش ّن عَْل مِِسِكيّن قُشَرَِل،
نَشَن ّ ْبح نَ تْوْرٍق ِك قَنِي .رَ
23 ٱ َ م ٍق ْحنٍق عَْل نِينِ نَشَن َ ُكيَم ُنمَرٍ ن َ .ر
مِِش ٱ ِ مَ كٍر عَْل َكتٌي مَ كٍرِ ِك .نَّش
24 ٱ ِشنبٍِي سّرّنمَ، ٱ قٍَت ْحنمَ،
ُسنِي َش ٍق .رَ
25 ٍع ٱ نَيَافِمَ تّمُي .بِرِن
ٍع نَ ٱ ٌت، ٍع َ يٌم ٱ َ م .تُن
26 ٱ مَرِِف عََل، ِع َش ٱ مَِل،
ِع َش ٱ نَِكِس ِع َش دُفُتّّفَح َش ٍق .رَ
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27 ٍع َش عَ كٌلٌن، ِع ّسنّب نَ ٱ .مَلٍِق
28 ٍع تَن ٱ دَنكَمَ،
ْكْن ِع بَرَكّ نَن قِمَ ٱ َ .م
يَاِف قَمَ ّن  دُ ُسدٍ ٍع ُشن نَ،
ْكْن ٱ تَن ِع َش ٌكنِي دِ، ٱ َ مَ ّسيو .ّن
29 ٱ يَشُيٍي َش عُِق،
ٍع َش يَاِف َش ُس دُ ٍع ُشن .نَ
30 ٱ عَلَتََل َ تَنتُم ّن ٱ شُي عِتٍِش رَ،
ٱ عَ مَتْشْمَ ّن َحمَ َي مَ،
31 ِ مَ بَر عَ تِِش مِِسِكيّن ّسيِت مَ،
عَ َش ٍع رَتَنَف مِشٍِي مَ نَشٍٍي مَ وَ ٍع .قَشٍَق

110
عَلَتََل نَن مَنّف ُشنفٍب ْدشْمَ
عََل مَتْشْي

َ دَوُد َش بّيِت
1 عَلَتََل َش مٍَسنِي ٱ مَرِِف ّب؛
ِع» ٌ مَفٌر ٱ يِقَنِي مَ،
هَن ٱ َش ِع َسنِي ِت ِع يَشُيٍي «.قَرِ

2 عَلَتََل ِع ّسنّب َ رَفبٌم ّن كٍلٍِق ِسيٌنِ،
هَن ِع ِع يَشُيٍي .يَمَرِ
3 ِع َش ْسورٍِي َ لُم ّن ِع قْْش رَ فٍرٍ .كُي
نَ كٍُي نَ عَِب ُسبَّش مَ،
ِع ّسنّب َ فبٌم ّن ّسنِيّنِي كُي عَْل ِع قٌنٍِك .وََشِت
4 عَلَتََل َ بَر عَ كَِل ِي لَايِدِ رَ،
نَشَن مُ َكنَمَ؛
ٱ» َ بَر ِع قِندِ سّرّّشدُّب رَ عَبَدَن،
عَ ـٍِكٍسدٍِك مٍل «.دَاِش
5 مَرِِف َ لُم ِع يِقَنِي مَ،
عَ مَنّفٍي َ َكنَم ّن عَ َش ْشّن .لْشْي
6 عَ عَ َش ِكيِت مَ رَّحرّ ّن حَمَنٍّي قَرِ،
عَ ٍع ْسنْت، عَ مَنّف ُشنفٍب ندٍ ُشن .نََكَن
7 مَنّف شُرٍ ٍي َ مِنم َ كِر .ِع
عَ ُشن َ نَكٍلِم نَ نَن .مَ



َ يَبُر 112:2 457 َ يَبُر 111:1
111

عََل مَتْشْمَ ٍق نَشٍٍي مَ
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل !مَتْْش
ٱ عَلَتََل َ بَتُم ّن ٱ ّ ْبح بِرِن نَ،
تِنِشنتْيٍي نُن َحمَ َي .مَ
2 مَرِِف َش وَلٍِي .مَكَاَب
ٍع رَقَن مِشٍِي مَ نَشٍٍي َ تِنم ٍع .مَتٌدٍ
3 عَ َش وَلٍِي نْرِْش،
عَ َش تِنِشنِي َ بُم ّن .عَبَدَن
4 عَ عَ َ نِي بِرِن َش رَُت عَ َش كَابَنَكٌي .مَ
عَلَتََل َ هِننّم مَدٍِي عَدَ رَ، عَ ِكنِِكِن ٍع .مَ
5 عَ َلٌي ب قِمَ مِِش مَ نَشَن فَاشُمَ عَ َي رَ،
عَ رَُت عَ َش َساّت مَ .عَبَدَن
6 عَ َ بَر عَ َش وَِل ّسنّب مٍَسن عَ َش َحمَ ّب،
حَمَّن فبّتٍّي كّ ٌسٍق رَ ٍع .ِي
7 عَ َ وَلِم نْندِ نُن تِنِشنِي نَن .قَرِ
عَ َش يَامَرٍِي مَ قِندِ سّرِّي قَنِي نَن نَ،
8 نَشٍٍي مُ َ َكنَم عَبَدَن،
مَدٍِي عَدَ َ لَنم ٍع َش نَشٍٍي .رََكمَِل
9 عَ َ بَر عَ َش َحمَ ُشن سَرَ،
عَ َ بَر عَ َش َساّت مَبَنبَن .عَبَدَن
عَ ِشِل ّسنِيّن، عَ .مَفَاُش
10 َشِشلِمََي َ قْلْم عَلَتََل يَرَفَاشُي نَن .مَ
مِِش نَشَن فَاشُمَ عََل َي رَ،
عَ َشِشِل قَنِي َ ْستْم .ّن
َ مَدٍِي عَد َ لَنم ٍع َش عَ مَتْْش .عَبَدَن

112
تِنِشنتْي سَرٍ
عََل مَتْشْي

1 وٌ مَرِِف عََل !مَتْْش
هّيرِ نَ مِِش ّب نَشَن فَاشُمَ مَرِِف َي رَ،
نَشَن َ تِنم عَ َش يَامَرٍِي َبَتُدٍ .ر
2 عَ بْنسْي ّسنّب َ فبٌم ّن بِْش .مَ
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بَرَكّ َ لُم تِنِشنتْي نَن .مَ
3 نَاقُِل نُن َ بَننَي َ لُم عَ ِي رَ،
عَ َش تِنِشنِي َشنِش .عَبَدَن
4 يَنّب َ مِنِم ِم دِ كُي تِنِشنتْي ّب،
نَشَن َ ِكنِِكنِم عَ بٌوٍر مَ،
نَشَن َ هِننّم مَدٍِي عَدَ رَ،
نَشَن َ لُم ّحرّ رَ تِنِشنِي .كُي
5 بَرَكّ َ لُم مِِش ّب نَشَن مِشٍِي ِكمَ،
نَشَن َ تِنم مِِش دٌنِدٍ،
نَشَن َ وَلِم تِنِشنِي .رَ
6 نَ َكنِي مُ َ مَ، بِر
مِشٍِي مُ نّيمُمَ عَ َش تِنِشنِي .مَ
7 عَ مُ فَاشُمَ ُ ِشبَار حَاِش َي رَ،
ِ مَ بَر عَ َشِشِل تِِش عَلَتََل رَ، عَ ّ ْبح .َشنِش
8 عَ ّ ْبح رَشَرَ، فَاشُي ٌي مُ عَ .مَ
عَ رَْحنِي، عَ َ ْنم ّن عَ يَشُيٍي .رَ
9 عَ مِِسِكيّن ِكمَ،
عَ مَ ّحرّ تِنِشنِي كُي تّمُي بِرِن،
عَ ُشن َ نَكٍلِم .تُن
10 مِِش حَاِش مَ تْوْر نَ تٌٍق رَ،
عَ عَ ِحنِي مَِشنمَ،
عَ َش ٍق ُشن َ .نََكنَم
مِِش حَاشٍِي َش نَّت مُ َكمَلِمَ قٍٍق .مَ

113
عَلَتََل مَنِيّ مُ نَ
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل !مَتْْش
عَلَتََل َش ٌكنِي دٍِي، وٌ َش عَ .مَتْْش
وٌ عَلَتََل ِشِل .مَتْْش
2 تَنتُي نَ عَلَتََل ّب .عَبَدَن
3 تَنتُي نَ عَلَتََل ّب يِرٍ بِرِن،
كٍلٍِق ٌسفٍتٍدٍ مَبِرِ، هَن .ٌسفٍفٌرٌدٍ
4 عَلَتََل َش نْي نَ حَمَنٍّي ُشن مَ،
عَ َش نْرّ نَ ٌكوٍر .مَ
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5 ندٍ مَنِيّ وٌن مَرِِف عَلَتََل رَ،
نَشَن مَفٌرٌِش عَ َش ِكبَنِي كُي ٌكوٍر مَ،
6 نَشَن عَ َي ٌ مَ رَفٌر ٌكوٍر نُن بِْش .مَ
7 عَ مِِسِكيّن ُشن نَكٍلِمَ،
عَ مِِش تْوْر َ بَم عَ َش ٍستَرٍَح .كُي
8 عَ عَ َ ِتم عَ َش ُكنتِفٍِي ّسيِت .مَ
9 عَ دِ فبٍفٍب قِمَ فِّن ٍ دِبَرِتَر مَ،
عَلٌَك عَ َش َ ّسيو ْسْت عَ َش دٍِي َي .مَ

وٌ عَلَتََل !مَتْْش
114

َيَِل عِسِر بِْش عََل َش َحمَ ّسنٍّق رَ
عََل مَتْشْي

1 يَشَُب بْنسْي نَشَن قِندِِش َيَِل عِسِر رَ،
ٍع نََش مِِن َ مِسِر َش َ ٌكنيِي رَ،
2 ٍع َسبَِت يُدََي عََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر لُِش .دّننَّش
َيَِل عِسِر بِْش نََش قِندِ عََل َش مَنّفَي .رَ
3 ُشلُنيُِم بَا ٌت َيَِل عِسِر َحمَ ٌت،
عَ نََش رَِب .مَقُرٍن
يُرُدّن شُرٍ ٌت ٍع ٌت َق رَ،
عَ مَن نََش َ كِر ِق ٍع .مَ
4 َيَِل عِسِر فٍيٍَي ٌت ٍع ٌت،
ٍع نََش تُفَن تُفَن حّلِّشنِي رَ،
عَْل يّشّي ٌكنتٌنيٍِي نُن يّشّي يْرٍّي َ تُفَنم ِك .نَّش

5 مُنٍس عَ نِيَِش نَ بَا َش رَِب مَقُرٍن؟
مُنٍس عَ نِيَِش يُرُدّن شُرٍ َ كِر قِِش ٍع مَ؟
6 مُنٍس عَ نِيَِش َيَِل عِسِر فٍيٍَي َش حّلِّشن
عَْل يّشّي ٌكنتٌنيٍِي نُن يّشٍّي يْرٍّي؟

7 َ دُِنح بِرِن َش سّرّن مَرِِف َي رَ،
نَشَن قِندِ يَشَُب مَرِِف عََل رَ،
8 نَشَن ٍي دُلٌنِي مِِن رَ قَنٍي شْرْشْي .كُي

115
عَلَتََل فٌب ُكٍيٍي ّب
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عََل مَتْشْي

1 مَتْشْي مُ َ لَنم مُُش تَن ّب،
مَتْشْي َ لَنم عَلَتََل نَن ّب،
عَ َش هِنّن نُن دُفُتّّفَح َش ٍق .رَ
2 مُنٍق رَ حَمَنٍّي عَ قَلَمَ،
ٍع» َش عََل نَ «مِندٍن؟
3 مُُش مَرِِف عََل نَ ٌكوٍر مَ،
عَ عَ وَْشنٍق بِرِن َ .نَبَم
4 ْكْن ٍع َش ُكٍيٍي يَءِلَنِش َ ّشيم نُن فبٍِت نَن نَ،
ٍع يّّت بّلّشٍّي َسابُي .رَ
5 دّ نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ يّنمَ، ْو
َي نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ ٍس تٌمَ،
6 تُِل نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ شُي مّمَ،
ْحي نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ ٍس شِرِ .مّمَ
7 بّلّّش نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ ٍس مَسُشُمَ،
َسنِي نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ ٍع .مَ ّحرّ
شُي ٌي مُ َ مِنِم ٍع ْكن !نَ
8 ٍع يَءِلَنمٍَي قَمَ ّن لُدٍ عَْل ٍع .تَن
مِِش نَشٍٍي ٍع َشِشِل َ ِتم ٍع رَ ٍع مَ قِندِ ّسنبّتَرٍٍي نَن .نَ
9 َيَِل عِسِر بْنسْي، ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ،
نَشَن قِندِ ِع َش مّرِ دّ نُن ِع َ َكنتَم .رَ
10 هَرُنَ بْنسْي، ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ،
نَشَن قِندِ ِع َش مّرِ دّ نُن ِع َ َكنتَم .رَ
11 وٌ تَن نَشٍٍي قِندِِش عََل يَرَفَاُشيٍي رَ،
وٌ وٌ َشِشِل ِت عَلَتََل رَ،
نَشَن قِندِ ِع َش مّرِ دّ نُن ِع َ َكنتَم .رَ
12 مَرِِف عَ ْحْش َسِش وٌن ْشن .مَ
عَ وٌن َ بَرَكَم .ّن
َيَِل عِسِر بْنسْي ٌي، هَرُنَ بْنسْي ٌي،
13 نُن عََل يَرَفَاُشيٍي بِرِن ٌي،
ٍع بَرَكّ َ ْستْم .ّن
14 عَلَتََل َش وٌ تَن نُن وٌ َش دٍِي َ .يِرِو
15 عَلَتََل نَشَن ٌكوٍر نُن بِْش دَا،
عَ َش بَرَكّ ِق وٌ .مَ
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16 عَلَتََل نَن فٍب ٌكوٍر رَ،
ْكْن عَ نََش َ دُِنح تَن ِق مَدٍِي عَدَ .مَ
17 مِِش قَشَشٍِي َش مُ عَلَتََل مَتْشْمَ،
مِِش نَشٍٍي ِسفَمَ َ عَلِفِيَم ٍع مُ َ ْنم مَتْشْي َبَدٍ، ر
18 ْكْن وٌن تَن نَشٍٍي نَ دُِنحَ،
عَ َ لَنم وٌن َش تَنتُي ِسَف رَ عَلَتََل مَ،
قْْل ِي تّمُي مَ هَن دَن مُ نَشَن .مَ

وٌ عَلَتََل !مَتْْش
116

عََل َش ِكِس قَّش مَ
عََل مَتْشْي

1 ٱ عَلَتََل َ َشنُم ِ مَ بَر عَ ٱ شُي .مّمَ
عَ نََش ِكنِِكِن ٱ وَ شُي .مَ
2 عَ ٌت عَ تُِل مَِت ٱ نَ،
ٱ عَ مَ مَشَندِ ّن ٱ َ م ِسمََي بِرِن .كُي
3 قَّش لُوِت نُ َ بَر ٱ شِرِ،
َ عَلِفِيَم تْورّ نُ َ بَر ٱ ِل،
نِمِّس نُن ْكنتْقِِل نُ َ بَر ْن ٱ نَ،
4 ْكْن نَ تّمُي ٱ نََش عَلَتََل مَشَندِ،
َعلَتََل،» يَندِ، ٱ «!نَِكِس
5 هِننّنٍت نَن عَلَتََل رَ، عَ .تِنِشن
وٌن مَرِِف عََل َ ِكنِِكنِم وٌن .مَ
6 عَ مِِش مَفٌرٌِش َ .َكنتَم
ٱ ّسنّب ٌت ْحن، عَ نََش ٱ .نَِكِس
7 ٱ َش ٱ نِي رَشَرَ،
ِ مَ بَر عَلَتََل َ بَر ٍق قَنِي رََب ٱ .ّب

8 عَلَتََل، ِع َ بَر ٱ نِي رَتَنَف قَّش مَ،
ِع يٍَي َب ٱ َي رَ،
ِع ٱ َسنِي ّسنّب ٌس،
9 عَلٌَك ٱ َش ّحرّ ِع تَن عَلَتََل َي رَ مِِش َلٌِش ب َي .مَ
10 ٱ ٌت نُ ٱ َشِشِل َ ِتم ِع رَ،
ٱ نََش عَ قََل ِع ّب، ٱ» نَ «.تْوْرٍق
11 َ ِمَنِي ل ٌت َب ٱ ِي رَ،
ٱ نََش عَ قََل، ُوٍل» قَّل نَن مِِش بِرِن «.نَ
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12 عَلَتََل، ٱ ِع سَرٍ قِمَ دِ، ِع َش هِنّن َش ٍق رَ؟
13 ٱ ِع َش مَرَتَنّف َ مٍَسنم ّن َحمَ ّب،
عَلَتََل ِشِل مَتْْشٍق .رَ
14 ٱ نَ ٱ َ م لَايِدٍِي رََكمَلِمَ ّن عَلَتََل ّب،
عَ َش َحمَ بِرِن َي .شْرِ
15 عَلَتََل عَ ْحْش سَمَ ّن عَ بَتُلٍَي َش ِسمََي ْشن .مَ
16 ِع تَن عَلَتََل َش ٌكنِي دِ نَن ٱ نَ،
ِع َش ٌكنِي فِّن َش دِ،
ِع نَشَن نَقُلُنِش سَيَ لُوِت .رَ
17 ٱ تَنتُي سّرّّش َ بَم ّن ِع ّب،
ٱ ِع ِشِل مَتْشْمَ .ّن
18 ٱ نَ ٱ َ م لَايِدٍِي رََكمَلِمَ ّن عَلَتََل ّب،
عَ َش َحمَ بِرِن َي شْرِ،
19 عَلَتََل َش بَنِش تّّت كُي،
َسلَمُ دَرِ َحمَ َي .شْرِ

وٌ مَرِِف !مَتْْش
117

عََل َش َ َشنُنتٍي
عََل مَتْشْي

1 ِس بِرِن َش عَلَتََل مَتْْش،
بْنسْي بِرِن َش عَ تَنُت،
2 ِ مَ بَر عَ َش َ َشنُنتٍي فٌب وٌن مَبِرِ،
عَ َش دُفُتّّفَح مُ َ ْحنم .عَبَدَن

وٌ عَلَتََل !مَتْْش
118

َشِشِل تٍِق عَلَتََل رَ
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل تَنُت ِ مَ بَر عَ قَن،
عَ َش َ َشنُنتٍي مُ َ ْحنم .عَبَدَن
2 َيَِل عِسِر َش عَ قََل،
َع» َش َ َشنُنتٍي مُ َ ْحنم «!عَبَدَن
3 هَرُنَ بْنسْي َش عَ قََل،
َع» َش َ َشنُنتٍي مُ َ ْحنم «!عَبَدَن
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4 عََل يَرَفَاُشيٍي َش عَ قََل،
َع» َش َ َشنُنتٍي مُ َ ْحنم «!عَبَدَن
5 ٱ َ م تْورّ كُي، ٱ نََش عَلَتََل .مَشَندِ
عَ نََش ٱ َ م دَُب ُسُش ٱ ُلُنٍق ق َ .ر
6 عَلَتََل نَ ٱ ّسيِت مَ، ٱ ُ م فَاشُمَ قٍٍق .مَ
َ مَدِ عَد َ ْنم مُنٍس ِيَدٍ ن ٱ نَ؟
7 عَلَتََل نَ ٱ قْْش رَ، عَ ٱ َ .مَلِم
ٱ َ قَم ّن نْدٍ ٱ يَشُيٍي .رَ

8 َشِشِل تٍِق عَلَتََل رَ، نَ نَن قَن ٍينُن ب َشِشِل تٍِق مَدِ عَدَ .رَ
9 يّّت تَشٍُق عَلَتََل رَ دَنِف يّّت تَشٍُق َ دُِنح مَنّفٍي .رَ

10 ِس بِرِن نُ ٱ ِلِنِش نَب ٱ فٍرٍ ِشِل مَ،
ْكْن عَلَتََل نََش عَ َ نِي ٱ َش ْن ٍع .رَ
11 ٍع نُ ٱ ِلِنِش نَب عَ حَاِش رَ،
ْكْن ٱ نََش ْن ٍع رَ عَلَتََل ِشِل .رَ
12 ٍع نََش دِن ٱ نَ عَْل كُِم تْنسْي،
ْكْن ٍع نََش ْحن عَْل ّسّش شَرَِش َ فَنم ِك .نَّش
عَلَتََل نَن عَ َ نِي ٱ َش ْن ٍع .رَ
13 ٍع نُ ٱ َ مَتُتُنم ّسنّب رَ،
عَ فٍب مُ نُ لُِش ٱ َش بِرَ،
ْكْن عَلَتََل نََش ٱ .مَِل
14 عَلَتََل نَن نَ ٱ ّسنّب نُن ٱ َ م ّسيوّ رَ،
عَ َ بَر ٱ !نَِكِس
15 ّ ّسيو نُن ُشننَكٍِل شُي نََش مِِن تِنِشنتْيٍي ْشنِي عَ قَلٍَق رَ،
16 َعلَتََل» نََش وَِل ّسنّب !رَ
عَ نََش عَ مَنّفَي مٍَسن،
عَ كَابَنَكٌي «.رََب
17 ٱ ُ م قََش، ٱ نََش ِكِس،
عَلٌَك ٱ َش عَلَتََل َش كَابَنَكٌي مٍَسن َحمَ .ّب
18 عَلَتََل َ بَر ٱ َحشَنَكَت،
ْكْن عَ مُ ٱ لُِش ٱ َش .قََش
19 وٌ تِنِشنِي نَادٍّي رَِب ٱ ّب،
ٱ َ سٌم مّننِ عَلَتََل تَنتٍُق .رَ
20 عَلَتََل َش نَادّ نَن ِي ِك،
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تِنِشنتْيٍي سٌمَ نَشَن .كُي
21 ٱ ِع َ تَنتُم ّن، ِ مَ بَر ِع َ بَر ٱ َ م دَُب ُسُش،
ِع َ بَر قِندِ ٱ َ نَِكسِم .رَ
22 بَنِشتٍِي مّي فّّم نَشَن نَ،
نَ َ بَر قِندِ بَنِش ّ َسنفَنتِم .رَ
23 نَ كٍلِِش مَرِِف نَن .مَ
كَابَنَكٌي نَ عَ رَ وٌن تَن .ّب
24 لْشْي نَن ِي ِك عَلَتََل نَشَن َحنِفٍِش،
وٌن َش حّلِّشن، وٌن َش َ ّسيو عَ َش ٍق .رَ
25 يَندِ عَلَتََل، مُُش !رَِكِس
يَندِ عَلَتََل، مُُش ُشن .نَكٍِل
26 َ بَرَك نَ مِِش مَ نَشَن قٍَق مَرِِف ِشِل .رَ
مُُش عَلَتََل مَتْشْمَ عَ َش بَنِش .كُي
27 مَرِِف نَن نَ عَلَتََل رَ،
نَشَن َش نْرّ َ بَر يَنَب وٌن .مَ
وٌ َش سّرّّش شِرِ سّرّّشبَدٍ ّسيِت .مَ
28 ٱ مَرِِف عََل نَن ِع رَ، ٱ ِع َ تَنتُم ّن،
ٱ مَرِِف عََل نَن ِع رَ، ٱ ِع مَتْشْمَ .ّن
29 وٌ عَلَتََل تَنُت ِ مَ بَر عَ .قَن
عَ َش َ َشنُنتٍي مُ َ ْحنم .عَبَدَن

119
عََل َش سّرِّي كٍرٍنِي
عََل َش سّرِّي

1 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي ّحرّ ِك تِنِشن،
نَشٍٍي بِرَِش عَلَتََل َش سّرِّي قْْش .رَ
2 ّ ّسيو نَ مِشٍِي ّب نَشٍٍي عََل َش مٍَسنِي مّمَ،
نَشٍٍي عَ َ قٍنم ٍع ّ ْبح بِرِن .نَ
3 نٍٍي مُ تِنِشنتَرٍَي َ رَبَم قٍٍق مَ،
ٍع َ مَ بِر عََل َش َ كِر نَن قْْش .رَ
4 ِع َ بَر ِع َسٌف مٍَسن مُُش ّب،
عَلٌَك مُُش َش مُُش ْحْش َس عَ ْشن مَ عَ قَنِي .رَ
5 ٱ َ مَ و ٍق بِرِن نَبٍَق
عَلٌَك ٱ َش ِع َش يَامَرٍِي .رَبَُت
6 نَ كُي ٱ ُ م قَمَ يَافِدٍ ِع وَْشنٍق َش ٍق .رَ



َ يَبُر 119:24 465 َ يَبُر 119:7
7 ٱ نَ ِع َش يَامَرٍِي كٌلٌن،
ٱ ِع َ بَتُم ّن ٱ ّ ْبح قِيّش .رَ
8 ٱ ِع َش يَامَرٍِي رَتِنمّمَ ّن،
ِع نََش مّ ٱ نَ كٍرٍنِي .رَ
9 قٌنٍِك مَ ّحرّ ّسنِيّنِي كُي دِ؟
عَ َ بِر ِع َش مٍَسنِي قْْش .رَ
10 ٱ ِع َ قٍنم ٱ ّ ْبح بِرِن نَن .نَ
ِع نََش ٱ ُل ٱ َش َ مَكُي ِع َش يَامَرٍِي .رَ
11 ٱ ِع َش مٍَسنِي َ رَفَتَم ّن ٱ ّ ْبح مَ،
عَلٌَك ٱ نََش يُنُِب رََب ِع .رَ
12 مَتْشْي نَ ِع ّب .عَلَتََل
ِع َش يَامَرٍِي مٍَسن ٱ .ّب

13 ٱ ِع َش سّرِّي ُ سِمَ دُر ّن،
ِع نَشَن مٍَسنِش ِع ّ كّر .رَ
14 ٱ ّسيوَِش بِرٍَق َ ر ِع َش مٍَسنِي قْْش رَ،
عَْل ٱ نَ قِندِ بَننَ بٍلٍبٍٍل َ .ر
15 ٱ ٱ ْحْش َسِش ِع َسٌف ْشن مَ،
ٱ ِع َش َ كِر َ مَتٌم .ّن
16 ِع َش يَامَرٍِي رَقَن ٱ مَ،
ٱ ُ م نّيمُمَ ِع َش مٍَسنِي .مَ

17 ٍق قَنِي رََب ٱ تَن، ِع َش ٌكنِي دِ ّب،
عَلٌَك ٱ َش ِكِس، ٱ َش ِع َش مٍَسنِي ّ .رَتِنم
18 ٱ َي رَِب عَلٌَك ٱ َش ِع َش سّرِّي قَنِي .عِفّب
19 ّ ْشح نَن لَنِش ٱ َ م ِي َ دُِنح مَ،
ِع نََش ِع َش يَامَرٍِي نْشُن ٱ َ .م
20 ٱ هَِي نَ ِع َش تِنِشنِي .مَ
21 ِع ِع شُي َ رٍَتم يّّت عِفبٌي ِشِل مَ،
مِِش دَنَكِش نَشٍٍي ِع َش يَامَرٍِي َ َّبحِنم .ر
22 ِع َش ٱ نَتَنَف يَاِف نُن مَرَحَاشُي مَ،
ِ مَ بَر ٱ ِع َش مٍَسنِي .ُسشُِش
23 هَِل مَنّفٍي ٱ تْوّحّفمَ،
ِع َش ٌكنِي دِ عَ ْحْش سَمَ ّن ِع َش يَامَرٍِي نَن ْشن .مَ
24 ِع َش مٍَسنِي رَقَن ٱ مَ،
ٍع ٱ َ نَسِم عَ قَنِي .رَ
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25 ٱ نَ تْورّ ُشنفٍب .كُي
يَندِ، ِع َش ٱ نَِكِس ِع َش مٍَسنِي .رَ
26 ٱ ٌت ٱ َ م ّحرّ ِك مٍَسن ِع ّب، ِع ٱ يَاِب .ّن
يَندِ، ِع َش ِع َش يَامَرِ مٍَسن ٱ .ّب
27 ٱ مَِل ِع َسٌف قَهَامٍُق رَ،
عَلٌَك ٱ َش ٱ ْحْش َس ِع َش كَابَنَكٌي ْشن .مَ
28 ٱ نَ وٍَق نِمِّس .مَ
ٱ ُشن نَكٍِل عَْل ِع عَ لَايِدِِش ِك .نَّش
29 وٍُل قَلٍَق َ مَكُي ٱ .نَ
هِنّن ٱ نَ ِع َش سّرِّي َسابُي .رَ
30 ٱ َ بَر دُفُتّّفَح َ كِر ُسفَندِ،
ٱ ّ ْبح َ مَ بِر ِع َش سّرِّي نَن قْْش .رَ
31 عَلَتََل، ٱ شِرِِش ِع َش سّرِّي نَن نَ،
ِع نََش ٱ ُل يَاِف .كُي
32 ٱ نَ ٱ ّحرٍّق ِع َش يَامَرٍِي َش َ كِر نَن ْشن مَ،
ِ مَ بَر ِع َ بَر عَ َ نِي ِع وَْشنٍق َش ُل ٱ ّ ْبح .مَ
33 عَلَتََل، ٱ مَتِنِشن ِع َش يَامَرٍِي رَ،
عَلٌَك ٱ َش ُل ِع َش َ كِر ْشن مَ ٱ َ م ِسمََي بِرِن .كُي
34 َشِشِل قَنِي ِق ٱ مَ،
عَلٌَك ٱ َش ٱ ْحْش َس ِع َش سّرِّي ْشن مَ،
ٱ مَن َش عَ رَبَُت ٱ ّ ْبح بِرِن نَ
35 ٱ ّ َنحّر ِع َش يَامَرٍِي َش َ كِر ْشن مَ،
ِ مَ بَر ٍع رَقَن ٱ َ م
36 ٱ ّ ْبح رَقِندِ ِع َش مٍَسنِي مَ،
ِع نََش عَ رَقِندِ َ بَننَي تِنِشنتَرٍَي .مَ
37 ٱ يٍَي َب سٍٍي رَ نَشٍٍي ْحنمَ،
ٱ نَِكِس ِع َش َ كِر ْشن .مَ
38 ِع َش لَايِدِ رََكمَِل ِع َش ٌكنِي دِ ّب،
ِع نَشَن نَفَتَِش ِع يَرَفَاُشيٍي َي .رَ
39 ٱ َب يَاِف كُي ٱ فَاُشِش نَشَن َي رَ،
ِ مَ بَر ِع َش سّرِّي .قَن
40 ٱ َ مَ و بِرٍَق ِع َش مٍَسنِي قْْش رَ عَ قَنِي .رَ
ٱ نَِكِس ِع َش تِنِشنِي .كُي
41 عَلَتََل، َق ِع َش َ َشنُنتٍي نُن ِع َش ِكِس رَ ٱ ّب،
عَْل ِع عَ لَايِدِ ِك .نَّش
42 نَ تّمُي، ٱ َ ْنم ّن ٱ مَ مَبٍرٍ يَابِدٍ،
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ِ مَ بَر ٱ تَن لَِش ِع َش مٍَسنِي .رَ
43 ِع نََش نْندِ مٍَسنِي َب ٱ دّ ِع،
ِ مَ بَر ٱ َشِشِل تِِش ِع َش ِكيِت .رَ
44 ٱ ِع َش سّرِّي َ َبَتُم ر ّن .عَبَدَن
45 ٱ َ لُم شْرَّي نَن كُي،
ِ مَ بَر ٱ نَ ِع َسٌف نَن .قٍنٍق
46 ٱ ِع َش مٍَسنِي َ قَلَم ّن مَنّفٍي ّب،
ٱ ُ م قَمَ لُدٍ يَاِف .كُي
47 بِرٍَق ِع َش يَامَرٍِي قْْش رَ، نَ رَقَن ٱ َ .م
48 ٱ نَ ٱ بّلّشٍّي َ عِتٍم تَنتُي رَ
ِع َش يَامَرٍِي َش ٍق رَ، نَشٍٍي رَقَن ٱ َ .م
ٱ مَ وَ ٱ ْحْش َسٍق ِع َش يٍّي سّرِ ْشن .مَ
49 ِع َش رَُت ِع َش مٍَسنِي مَ،
ِع نَشَن مٍَسن ِع َش ٌكنِي دِ ّب،
نَشَن َشِشِل َس قِمَ ٱ َ م ٍ .يَر
50 ٱ مَ مَدُندُ ٱ َ م تْورّ كُي
ِع َش لَايِدِ نَن َسابُي .رَ
51 يّّت عِفبٌي ٱ َ مَيٍلٍم ّن،
ْكْن ٱ ُ م ِع َش سّرِّي َ كِر َ .ّبحِنم
52 عَلَتََل، ٱ ٌت ٱ نَُت ِع َش ِكيِت تِنِشنشٍِي مَ
ِع نَشَن َسِش تّمُي دَنفِِش،
ٱ ّ ْبح َ ِمَنِيَم ل .ّن
53 ٱ ّ ْبح تٍِش عَ حَاِش رَ تِنِشنتَرٍٍي ِشِل مَ
نَشٍٍي ِع َش سّرِّي َ َبٌلٌم .ر
54 ٱ َسبَِت دّدّ، ٱ بّيِت َ بَم ّن ِع َش يَامَرٍِي َش ٍق .رَ
55 كْي رَ ٱ نَ ٱ َ نَتُم ّن ِع ِشِل .مَ
عَلَتََل، ٱ َ قَم ّن ِع َش يٍّي سّرِ .رَتِنمّدٍ
56 ٱ دَرِِش ِع َسٌف َبَتٍُق ر نَن .نَ
57 عَلَتََل، ِع تِدٍ فٌب ٱ .ّب

ٱ َ بَر لَايِدِ تٌنٌف ِع َش مٍَسنِي َبَتٍُق ر .رَ
58 ٱ َ مَ و لٍُق ِع ّسيِت مَ ٱ ّ ْبح بِرِن .نَ
هِنّن ٱ نَ عَْل ِع عَ مٍَسن ِك .نَّش
59 ٱ ٌت ٱ ّحرّ ِك مٌَت،
ٱ َ بَر فبِلٍن ِع َش مٍَسنِي .مَ
60 ٱ َ فبَتَم ّن،
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ٱ ُ م مَ دُفُندِ ِع َش يَامَرٍِي َبَتٍُق ر .رَ
61 هَِل مِِش حَاشٍِي َكنَكن ٱ مَ،
ٱ ُ م نّيمُمَ ِع َش يٍّي سّرِ .مَ
62 كْي تَِف، ٱ َ كٍلِم ّن، ٱ ِع مَتْْش ِع َش ِكيِت تِنِشنِش َش ٍق .رَ
63 ِع يَرَفَاشُي بِرِن قِندِِش ٱ بٌوٍر ّحرّ نَن نَ،
نُن نَشٍٍي ِع َسٌف َ َبَتُم .ر
64 عَلَتََل ِع َش َ َشنُنتٍي نَ َ دُِنح بِرِن مَ،
ٱ شَرَن ِع َش يَامَرٍِي .رَ

65 عَلَتََل، ِع َ بَر ٍق قَنِي رََب ٱ تَن ِع َش ٌكنِي ّب،
عَْل ِع عَ لَايِدِِش ِك .نَّش
66 ٱ شَرَن ٍق تَِف َسدٍ رَ نُن ٍق كٌلٌنِي رَ، ِ مَ بَر ٱ لَِش ِع َش يَامَرٍِي .رَ
67 ٱ نُ َ بَر لْي بٍيمَُن ِع َش ٱ َ م ٍق مَفٌرٌ،
ْكْن يَْكِس َق ٱ نَ ِع َش مٍَسنِي نَن .نَبَتٍُق
68 ِع قَن، ِع ٍق قَنِي رَبَمَ،
ٱ شَرَن ِع َش يَامَرٍِي .رَ
69 هَِل يّّت عِفبٌي وٍُل سَمَ ٱ ُشن،
ٱ ِع َش يَامَرٍِي َ َبَتُم ر ّن ٱ ّ ْبح بِرِن .نَ
70 ٍع ّ ْبح شْرْْش عَْل فّّم،
ْكْن ِع َش سّرِّي ْحشُن ٱ .ّب
71 ٱ َ م تْورّ َ بَر ٱ مَِل ِع َش يَامَرٍِي كٌلٌنٍق .رَ
72 ِع َش مٍَسنِي قَن ٱ ّب َ ّشيم نُن فبٍِت .رَ
73 ِع تَن نَن ٱ دَاِش، ِع تَن نَن ٱ نَقَلَِش ِع ْشنيّ .رَ
قَهَامُي ِق ٱ َ م ِع َش يَامَرٍِي كٌلٌنٍق .رَ
74 ِع يَرَفَاُشيٍي َش َ ّسيو ٱ تٌٍق رَ،
ِ مَ بَر ٱ َشِشِل تِِش ِع َش مٍَسنِي .رَ
75 عَلَتََل، ٱ عَ كٌلٌن ِع َش ِكيِت تِنِشنِش رَ،
ٱ عَ كٌلٌن ِع ٱ َ م ٍق مَفٌرٌِش َ َشنُنتٍي نَن .مَ
76 يَندِ، ِع َش َ َشنُنتٍي َش ٱ مَدُندُ،
عَْل ِع عَ لَايِدِ ٱ تَن، ِع َش ٌكنِي ّب ِك .نَّش
77 ِع َش ِكنِِكِن ٱ َ م عَلٌَك ٱ َش ِكِس،
ِ مَ بَر ِع َش سّرِّي رَقَن ٱ َ .م
78 يّّت عِفبٌي َش يَاِف ْسْت،
ِ مَ بَر ٱ ُ م ٍق ٌي رَبَِش ٍع رَ ٍع ٱ مَ تْوْر نَشَن .مَ
ٱ تَن ْحْش سَمَ ِع َسٌف نَن ْشن .مَ
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79 ِع يَرَفَاُشيٍي َش فبِلٍن ٱ مَ،
عَ نُن نَشٍٍي ِع َش مٍَسنِي .كٌلٌن
80 ٱ ّ ْبح َش ِع َش يَامَرٍِي ُسُش،
عَلٌَك يَاِف نََش َق ُس دُ ٱ ُشن .نَ
81 عَ ْشِل ٱ َ م ٱ َش ِع َش ِكِس ْسْت،
ْكْن ٱ َشِشِل تِِش ِع َش مٍَسنِي نَن .نَ
82 ٱ ِع َش لَايِدِ رََكمَلِِش .مَمٍّق
ٱ عَ َ قَلَم ٱ ّ ْبح كُي، ِع» ٱ مَ مَدُندُ مُن «تّمُي؟
83 ٱ لُِش عَْل ُكندِ نَشَن نَ رَشَرٍَق،
ْكْن ٱ ُ م نّيمُمَ ِع َش يَامَرٍِي .رَ
84 ٱ َش مَّم ِت هَن مُن تّمُي،
ٍينُن ب ِع َش ٱ يَشُيٍي َحشَنَكَت؟
85 يّّت عِفبٌي فَنتَنِي َ ِتم ٱ َي .رَ
سّرِّي مُ نَ .ِك
86 ِع َش يَامَرِ بِرِن .تِنِشن
ٱ نَتَنَف تْوّحّف .مَ
87 عَ فٍب مُ لُِش ٍع َش ٱ َ م ٍق َكَن،
ْكْن ٱ تٌندِ ّن ِع َش يَامَرٍِي ٌلٌدٍ َب .ر
88 ٱ نَِكِس ِع َش َ َشنُنتٍي رَ،
عَلٌَك ٱ َش ِع َش مٍَسنِي .ُسُش
89 عَلَتََل، ِع َش مٍَسنِي نَ ٌكوٍر مَ .عَبَدَن
90 ِع َش َ َشنُنتٍي َ بُم ّن كٍلٍِق ٌت بْنسْي مَ هَن بْنسْي نَشٍٍي َس .قَمَ
ِع َ دُِنح َشنِش نَن .دَا
91 ِع َش سّرِّي َ بُم هَن ٌت،
بِرِن نَ ِع َش مَنّفَي نَن بُن .مَ
92 َش ٱ ُ م َ ّسيو ِع َش سّرِّي رَ نُ،
ٱ َ بَر بْْن ٱ َ م تْورّ كُي .نُ
93 ٱ ُ م نّيمُمَ ِع َش مٍَسنِي رَ قٍوٌ،
ِ مَ بَر ِع ٱ ِكِسِش ٍع تَن نَن َسابُي .رَ
94 ٱ َ بَر ٱ يّّت ِق ِع مَ، ٱ .نَِكِس
ٱ َ تِنم ِع َسٌف ُسشٍُق .رَ
95 مِِش حَاشٍِي مَ وَ ٱ قَشٍَق،
ْكْن ٱ تَن ْحْش َسِش ِع َش مٍَسنِي ْشن .مَ
96 ٱ عَ كٌلٌن َ دُِنح ٍق بِرِن َ ْحنم ّن،
ْكْن ِع َش سّرِّي مُ َ َكنَم .عَبَدَن
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97 ِع َش سّرِّي رَقَن ٱ َ .م
ٱ نَ ٱ ْحْش َسِش عَ ْشن مَ .كُدّ
98 ِع َش يَامَرٍِي ٱ مَ قِندِ قَهَامَُل نَن نَ
دَنِف ٱ يَشُيٍي رَ، ِ مَ بَر ٍع نَ ٱ ّ ْبح كُي تّمُي .بِرِن
99 ٱ َشِشِل قَن ٱ َ ْمشٍْي كَر َشِشِل ّب،
ِ مَ بَر ٱ نَ ٱ ْحْش َسِش ِع َش مٍَسنِي نَن ْشن .مَ
100 ٱ ٍق كٌلٌن دَنفٍِق قٌرٍِي رَ،
ِ مَ بَر ٱ ِع َسٌف .رَبَتُِش
101 ٱ َ بَر ٱ َسنِي َب َ كِر حَاشٍِي ْشن مَ،
ٱ َش َ بِر ِع َش مٍَسنِي قْْش .رَ
102 ٱ ُ م ِع َش سّرِّي ّبحِن،
ِ مَ بَر ِع تَن نَن يَِت ٱ شَرَن نَ .رَ
103 ِع َش مٍَسنِي ْحشُن ٱ دّ كُي دَنِف كُِم .رَ
104 ٱ َشِشِل قَنِي ْسْت ِع َسٌف نَن .نَ
نَ كُي ٱ َ بَر َ كِر حَاشٍِي تَن .ْشن

105 ِع َش مٍَسنِي قِندِِش لَنثُي نَن نَ ٱ َسن تِدٍ،
عَ قِندِ نَءِيَلَنِي َ ر ٱ َ م َ كِر ْشن .مَ
106 ٱ َ بَر لَايِدِ تٌنٌف نَشَن مُ َكنَمَ،
ٱ قَمَ ّن بِرَدٍ ِع َش سّرِّي تِنِشنِش قْْش .رَ
107 ٱ َ بَر تْوْر عَ فٍب .رَ
عَلَتََل، ٱ نَِكِس ِع َش مٍَسنِي .رَ
108 عَلَتََل، ٱ َ بَر ِع مَشَندِ،
ِع َش ٱ َ م مَتْشْي ُسُش سّرّّش رَ،
ِع َش ٱ شَرَن ِع َسٌف .رَ
109 ٱ نِي نَ قَّش َي ِع تّمُي بِرِن،
ْكْن ٱ ُ م نّيمُمَ ِع َش سّرِّي .مَ
110 مِِش حَاشٍِي فَنتَنِي َ ٍتم ٱ ّب،
ْكْن ٱ ُ م ٱ َ مَكُيَم ِع َسٌف .رَ
111 ِع َش مٍَسنِي قِندِِش ٱ كّ نَن نَ عَبَدَن،
عَ ٱ ّ ْبح َ َ ر مَ ّسيو .ّن
112 ٱ ّ ْبح َ مَ بِر ّن ِع َش يَامَرٍِي قْْش رَ .عَبَدَن
113 ٱ قِلَنَكقُي ْشنمَ،
ْكْن ِع َش سّرِّي رَقَن ٱ َ .م
114 ٱ ِ َكنتَر نُن ٱ َ مََكنتَم نَ ِع تَن نَن نَ،
ٱ َشِشِل تِِش ِع َش مٍَسنِي .رَ
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115 وٌ وٌ مَِسَف ٱ نَ، وٌ تَن مِِش ٌكبٍِي،
عَلٌَك ٱ َش عََل َش يَامَرٍِي ّ .رَتِنم
116 ٱ مّن دّ عَْل ِع عَ لَايِدِ ِك نَّش، عَلٌَك ٱ َش .ِكِس
ِع نََش ٍق َكَن ٱ َشِشِل تِِش نَشَن .نَ
117 ِع َش ِت ٱ قَنَف رَ، عَلٌَك ٱ َش .ِكِس
ٱ َي تِِش ِع َش يَامَرٍِي .رَ
118 ِع َش تٌندِ مِشٍِي رَ نَشٍٍي ٍع َ مَكُيَم ِع َش سّرِّي رَ،
ِ مَ بَر َ مَدَُشح نُن وٍُل نَ ٍع َش ٍق بِرِن .كُي
119 ِع مِِش ٌكبٍِي َ ْحنم ّن ِي َ دُِنح مَ،
عَْل َشبُي فبٍِت فِب َ بَم ِك .نَّش
نَ نَن عَ رَ ِع َش مٍَسنِي رَقَن ٱ َ .م
120 ٱ قٍَت َ سّرّنم ِع َش مَفَاشُي رَ،
ٱ هَنمِّش ِع َش ِكيِت .رَ
121 ٱ َ وَلِم نْندِ نُن تِنِشنِي نَن .نَ
ِع نََش ٱ ُل ٱ يَشُيٍي ِي .رَ
122 ِع َش ٱ َ م ٍق َ ْسونّي ِع ّسنّب رَ،
ِع نََش ُل يّّت عِفبٌي َش ْن ٱ .نَ
123 ٱ َي تِِش ِع َش ِكِس رَ تّمُي بِرِن،
عَ نُن ِع َش مٍَسنِي .تِنِشنِش
124 هِنّن ِع َش ٌكنِي رَ ِع َش َ َشنُنتٍي .كُي
ٱ شَرَن ِع َش يَامَرٍِي .رَ
125 قَهَامُي ِق ٱ تَن، ِع َش ٌكنِي مَ،
عَلٌَك ٱ َش ِع َش مٍَسنِي كُي .كٌلٌن
126 مِشٍِي نَ ِع َش سّرِّي .مَتَندٍِق
عَلَتََل، عَ َ لَنم ِع َش ِت ٍع َي رَ .يَْكِس
127 ِع َش يَامَرٍِي رَقَنِش ٱ َ م دَنفٍِق َ ّشيم قَنِي رَ،
128 ٱ ٌت عَ َمحْشُن ِع َسٌف تِنِشن،
ٱ َ كِر بِرِن َ ْشنم ّن نَشَن مُ قِندِ نْندِ .رَ
129 ِع َش مٍَسنِي ٱ دّ َ مَ، عِشَر
ٱ عَ َ َبَتُم ر نَ نَن .مَ
130 ِع َش مٍَسنِي كُي مَتٌٍق،
عَ َشِشِل قِمَ ّن َشِشلِتَرٍٍي .مَ
131 عَ نَ ٱ نِي رَ ٱ َش ِع َسٌف .كٌلٌن
132 ِع َي رَقِندِ ٱ مَ، ِع َش هِنّن ٱ نَ،
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عَْل ِع دَرِِش عَ رََب رَ ِك نَّش ِع َشنُنتٍنيٍِي .ّب

133 ِع َش ٱ ِت ِع َش مٍَسنِي قَرِ،
ِع نََش ُل ٍق حَاِش ٌي َش ْن ٱ .نَ
134 ٱ َب مَدٍِي عَدَ َش نْي بُن مَ،
عَلٌَك ٱ َش ِع َش يَامَرٍِي ّ .رَتِنم
135 ِع يَتَِف ّ نْر رَيَنَب ِع َش ٌكنِي مَ،
ِع َش ٱ شَرَن ِع َش يَامَرٍِي .رَ
136 ٱ َ لُم وَ رَ عَ فٍب رَ،
ِ مَ بَر ٱ عَ كٌلٌن مِشٍِي مُ ِع َش سّرِّي .رَتِنمّمَ
137 عَلَتََل ِع تِنِشن، ِع َش ِكيتٍِي قَن .تِنِشن
138 ِع َش مٍَسنِي تِنِشن، عَ مَن قِندِِش نْندِ يَِت نَن .نَ
139 ٱ ّ ْبح رَحَاشُمَ ّن ٱ مَ،
ِ مَ بَر ٱ يَشُيٍي مُ ٍع تُِل َ مَتِم ِع َش مٍَسنِي .رَ
140 ِع َش مٍَسنِي َ بَر عَ يّّت َش نْندِ مٍَسن،
عَ رَقَن ٱ تَن ِع َش ٌكنِي .مَ
141 هَِل ٱ شُرُن، مِشٍِي َ يٌم ٱ مَ،
ٱ ُ م نّيمُمَ ِع َسٌف .مَ
142 ِع َش تِنِشنِي َ بُم .عَبَدَن
ِع َش سّرِّي نْندِ نَ عَ .رَ
143 ُسننُنِي نُن تْورّ ٱ ُسشُِش،
ْكْن ِع َش يَامَرٍِي نْشُن ٱ .ّب
144 ِع َش يٍّي سّرِ تِنِشن .عَبَدَن
قَهَامُي ِق ٱ َ م عَلٌَك ٱ َش .ِكِس
145 عَلَتََل، ٱ نَ ٱ دّ رَوٍَق ِع ّب ٱ ّ ْبح بِرِن .نَ
ٱ يَاِب، عَلٌَك ٱ َش ْن ِع َش يَامَرٍِي .رَتِنمّدٍ
146 ٱ نَ ٱ دّ رَوٍَق ِع .ّب

ٱ نَِكِس، عَلٌَك ٱ َش ْن ِع َسٌف َبَدٍ .ر
147 ٱ َ كٍلِم بٍيمَُن ُسبَّش َش عَ ِل،
ٱ ِع مَشَندِ ِع َش ٱ .مّن دّ
ٱ َشِشِل تِِش ِع َش مٍَسنِي نَن .نَ
148 ٱ ُ م شِمَ كْي رَ،
ٱ نَ ٱ َ َمحْشُنم ِع َش مٍَسنِي نَن تُن .مَ
149 ِع ِع تُِل مَِت ٱ شُي رَ ِع َش َ َشنُنتٍي َش ٍق .رَ
عَلَتََل، ٱ نَِكِس ِع َش ِكيِت بّرّ َ .ر
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150 مِشٍِي َ بَر مٌَس ٱ نَ،
نَشٍٍي مَ وَ ٍق حَاشٍِي .ْشن
ٍع َ مَكُي ِع َش سّرِّي .رَ
151 ْكْن ِع تَن عَلَتََل، ِع ّ مَكْر ٱ نَ،
ِع َش يَامَرٍِي قِندِِش نْندِ نَن .نَ
152 ٱ عَ كٌلٌن َكِب عَ رَكُيَ،
ِع َ بَر ِع َش مٍَسنِي مَبَنبَن عَلٌَك عَ َش ُب .عَبَدَن
153 ٱ َ م تْورّ مٌَت، ِع َش ٱ نَِكِس،
ِ مَ بَر ٱ ُ م نّيمُِش ِع َش سّرِّي .مَ
154 ِع َش ٱ ُشن مَقََل، ِع َش ٱ ُشن َ .سَر
ٱ نَِكِس عَْل ِع عَ لَايِدِ ِك .نَّش
155 ِكِس َ مَكُي مِِش حَاشٍِي رَ،
ِ مَ بَر ٍع مُ َ مَ بِر ِع َش يَامَرٍِي قْْش .رَ
156 عَلَتََل، ِع َش ِكنِِكِن .فٌب
ٱ نَِكِس ِع َش ِكيِت بّرّ َ .ر
157 ٱ فٍرٍقٍَي وَُي،
ْكْن ٱ ُ م فبِلٍن ِع َسٌف قْْش .رَ
158 ِع يَنقَمٍَي تٌٍق رَحَاُش ٱ مَ،
ِ مَ بَر ٍع مُ ِع َش مٍَسنِي .ُسشُمَ
159 عَ مٌَت، ِع َش يَامَرٍِي رَقَن ٱ َ .م
عَلَتََل، ٱ نَِكِس ِع َش َ َشنُنتٍي َش ٍق .رَ
160 ِع َش مٍَسنِي نْندِ نَ عَ رَ،
ِع َش ِكيِت تِنِشنِش َ بُم ّن .عَبَدَن
161 مَنّفٍي ٱ مَ تْوْر هَِل ٱ ُ م ٍق حَاِش ٌي رَبَِش ٍع رَ،
ْكْن ٱ َ فَاشُم ِع َش مٍَسنِي َي رَ ٱ ّ ْبح بِرِن .نَ
162 ٱ ّسيوَِش ِع َش لَايِدِ رَ،
عَْل مِِش نَشَن فٍينِ ُشنفٍب .ْستِْش
163 ٱ وٍُل ْشنِش، عَ رَحَاُش ٱ مَ،
ْكْن ِع َش سّرِّي ٱ َشنُنتٍنِي نَ عَ .رَ
164 ٱ ِع مَتْشْمَ َسنمََي ٌسلٌقٍرٍ لْْش ٌي لْْش
ِع َش ِكيِت تِنِشنِش َش ٍق .رَ
165 ْبحَّس فبٍفٍب نَن نَ مِشٍِي ّب،
ِع َش سّرِّي رَقَنِش نَشٍٍي .مَ
قٍٍق مُ ٍع َ َبِر .مَ ر
166 عَلَتََل، ٱ َشِشِل تِِش ِع َش ِكِس رَ،
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ٱ َ مَ بِر ّن ِع َش يَامَرٍِي قْْش .رَ
167 ٱ ِع َش مٍَسنِي ُسشُمَ ّن،
ِ مَ بَر ٍع رَقَن ٱ َ م ِك قَنِي .رَ
168 ٱ َ مَ بِر ّن ِع َسٌف نُن ِع َش مٍَسنِي قْْش .رَ
ِع ٱ ّحرّ ِك بِرِن .كٌلٌن
169 عَلَتََل، ِع َش ٱ َ م دَُب .ُسُش
قَهَامُي ِق ٱ َ م ِع َش مٍَسنِي َسابُي .رَ
170 ٱ َ م مَشَندِ َش ِع .ِل
ٱ نَِكِس عَْل ِع عَ لَايِدِ ِك .نَّش
171 ِع مَتْشْي َش مِِن ٱ دّ ِع،
ِ مَ بَر ِع ٱ شَرَنٍق ِع َش يَامَرٍِي نَن .نَ
172 ٱ دّ َش بّيِت ندٍ َب ِع َش مٍَسنِي َش ٍق رَ،
ِ مَ بَر ِع َش يَامَرٍِي بِرِن .تِنِشن
173 ِع َش َق ٱ مّن، دّ
ِ مَ بَر ٱ ِع َسٌف نَن .ُسفَندِِش
174 عَلَتََل، ٱ نِي نَ ِع َش ِكِس مَ،
ِع َش سّرِّي ٱ َ مَ نَّسيو .ّن
175 ِع َش ٱ نَِكِس عَلٌَك ٱ َش ْن ِع .مَتْْشدٍ
ِع َش ِكيتٍِي َش ٱ .مّن دّ
176 ٱ نَّبحِنِش ّن عَْل يّّش .لْيِش
ِع َش ٱ تَن ِع َش ٌكنِي قٍن،
ِ مَ بَر ٱ ُ م نّيمُِش ِع َش يَامَرٍِي .مَ

120
رَتَنفٍَق فٍرٍ مَ
عََل مَشَندِ

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
ٱ نَ عَلَتََل مَشَندِ ٱ َ م تْورّ كُي،
عَ ٱ َ يَاِبم .ّن
2 عَلَتََل، ٱ نَتَنَف وٍُل قَلٍّي دّ مَ،
نَشٍٍي مِشٍِي .مَدَشُمَ

3 مِِش مَدَشُي، عَ قَمَ مُنٍس َبَدٍ؟ ر
4 عَ قَمَ ْسشْي نَن تِدٍ تَنّب رَلُفَنشٍِي رَ،
عَ قَمَ فَنِي تِدٍ ّت وٌلٍٍي .رَ
5 عَ شْرْْش ٱ ّب لٍُق رَ مٍٍسِك بِْش مَ،



َ يَبُر 122:4 475 َ يَبُر 120:6
عَ شْرْْش ٱ ّب لٍُق رَ كٍدَرِ بْنسْي َي .مَ
6 ٱ َ بَر ُب ِي مِشٍِي َي مَ، نَشٍٍي ْبحَّس .ْشنِش
7 ٱ تَن نَ ْبحَّس نَن ّب،
ْكْن ٱ نّّق يّن، ْو ٍع تَن مَ وَ فٍرٍ نَن ْشن .مَ

121
مّرِ دّ َ كٍلِم عََل مَ
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
ٱ نَ ٱ َي َ رٍَتم فٍيٍَي .مَبِرِ
ٱ َ م مّرِ دّ َ كٍلِم مِندٍن؟
2 ٱ َ م مّرِ دّ َ قَتَنم عَلَتََل نَن نَ،
نَشَن ٌكوٍر نُن بِْش .دَاِش
3 عَ مُ َ تِنم ِع َش َ .بِر
عَ ِع َكنتَمَ، عَ مُ َ .ِكنْسنم
4 َيَِل عِسِر َ َكنتَم مُ ِكنْسنمَ، عَ مُ .شِمَ
5 عَلَتََل نَن ِع َ .َكنتَم
عَ قِندِِش نِينِ نَن نَ ِع ّب،
6 عَلٌَك ٌسٍف نََش ِع تْوْر يَنِي رَ،
كٍِك نََش ِع تْوْر كْي .رَ
7 عَلَتََل ِع رَتَنفَمَ ّن تْورّ بِرِن مَ،
عَ ِع نِي َ .مََكنتَم
8 ِع نَ مِِن، عَلَتََل َ لُم ّن ِع ّسيِت .مَ
ِع نَ ٌس، عَلَتََل َ مَ بِر ّن ِع قْْش .رَ
عَ نَ ِع ّسيِت مَ يَْكِس، عَ نَ ِع ّسيِت مَ .عَبَدَن

122
ْبحَّس َش ُل َسلَمُ دَرِ
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ َ دَوُد نَشَن ّسّب
ٱ َ بَر َ ّسيو ٱ ِيَاِس ب بٌوٍرٍي َش يّنِي ْو مَ، عَ قَلٍَق رَ،
ٌون» شّي عَلَتََل َش «!بَنِش
2 يَكِْس» مُُش َسنيٍِي تِِش ِع تَن َسلَمُ دَرِ ٌسدٍ دّ «.رَ

3 َسلَمُ دَرِ تَا نَ عَ رَ نَشَن تِِش لَنِي .كُي
4 عَلَتََل َش مِشٍِي َ ٍتم ّن نَا ٍع بْنسْي ِك مَ
عَلٌَك ٍع َش عَلَتََل ِشِل مَتْْش عَْل عَ يَمَرِِش ِك .نَّش
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5 ِكيتَِس َش ِكبَنيٍِي ْدْشِش مّننِ ّن،
َ دَوُد بْنسْي َش مَنّف .ِكبَنيٍِي

6 وٌ ْبحَّس مَشَندِ َسلَمُ دَرِ !ّب

َعَل» َش ِع َشنُنتٍنيٍِي رَتَنَف ٍق شْرْشْي .مَ
7 عََل َش عَ َ نِي ْبحَّس َش ُل ِع َش تّّت .كُي
عََل َش ِع رَتَنَف فٍرٍ «.مَ
8 ٱ نفَشَكٍرٍنِيٍي نُن ٱ َشنُنتٍنيٍِي َش ٍق رَ،
ٱ عَ َ قَلَم ّن، بّْحَس» َش ُل وٌ !ّب
9 ٱ ِع َش هّيرِ َ قٍنم ّن وٌن مَرِِف عَلَتََل َش ْ َ هْر ْملِنفِر َش ٍق «.رَ

123
عََل َش ٌكنِيٍي
عََل مَشَندِ

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
ٱ نَ ٱ َي َ رٍَتم ِع تَن نَن نَ،
ِع تَن نَشَن مَ ِكبَنِي نَ ٌكوٍر .مَ
2 مُُش يٍَي تِِش مُُش مَرِِف عَلَتََل نَن نَ عَ َش ِكنِِكِن َش ٍق رَ،
عَْل ٌكنيٍِي يٍَي تِِش ٍع مَرِِف رَ ِك .نَّش

3 عَلَتََل، ِكنِِكِن مُُش مَ،
ِ مَ بَر َحمَ َ بَر ٌي مُُش مَ،
4 يّّت عِفبٌي َ بَر مُُش .مَبٍرٍ

124
عََل َش مََرتَنّف
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ َ دَوُد نَشَن ّسّب
َيَِل عِسِر َحمَ َش عَ قََل؛
َش عَلَتََل مُ ُل وٌن ّسيِت مَ نُ،
2 َش عَلَتََل مُ وٌن مَِل فٍرٍ كُي نُ،
3 نَ فٍرٍقٍَي َ بَر وٌن ُشن نََكَن ٍع َش ْشّن رَ نُ،
4 عَْل بَنبَرَنِي َ دِنم شُرٍ مَ ِك نَّش،
5 عَ َق مِشٍِي مَدَُل ٍي ْشورَ ّسنّب .رَ

6 تَنتُي نَ عَلَتََل ّب،
نَشَن مُ تِن ٍع َش ْن وٌن .نَ
7 وٌن َ بَر ِكِس عَْل ْشِن نَشَن ِكِسِش فَنتَنِي .رَ
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فَنتَنِي َ بَر َكَن، يّّل َ بَر بْو عَ رَ،
وٌن َ بَر ٍع ُل .نَا
8 وٌن مَ مّرِ دّ نَ عَلَتََل ِشِل نَن نَ،
نَشَن ٌكوٍر نُن بِْش .دَاِش

125
عَلَتََل عَ َش َحمَ َبِلِنٍق ر
عََل َش سّرِّي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
نَشٍٍي ٍع َشِشِل َ ِتم عَلَتََل رَ،
ٍع ّسنّب َ ْستْم ّن عَْل ِسيٌنِ َ فٍي
نَشَن مُ سّرّنمَ، عَ ُب .عَبَدَن
2 َسلَمُ دَرِ َبِلِنِش ر فٍيٍَي رَ ِك نَّش،
عَلَتََل عَ َش َحمَ قَن ِلِنِش نَب نَ ِك ّن .عَبَدَن
3 مَنفَسَنِي حَاِش مُ تِنِشنتْي َش بِْش مَ، يَمَرِ
عَلٌَك تِنِشنتْي بّلّّش نََش لَن ٍق .حَاِش
4 عَلَتََل، هِنّن مِِش قَنيٍِي رَ، نَشٍٍي ّ ْبح قِيّش،
5 ْكْن ِع تَن عَلَتََل، ِع َش تِنِشنتَرٍٍي ِ كٍر ٍع يٍُف .مَ

عََل َش ْبحَّس ُل َيَِل عِسِر بِْش .مَ
126

عََل مِِش يٍَق شْرّ
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
عَلَتََل ٌت فٍيلِمَنٍِي رَفبِلٍن ِسيٌنِ،
عَ ُل ّن مُُش ّب عَْل .شٍِي
2 مُُش نََش يٍٍل، مُُش نََش بّيِت َب ّسيوّ .رَ
سٍِي نُ عَ َ قَلَم ّن ٍع ٍ بٌر ّب،
َعلَتََل» َ بَر كَابَنَكٌي رََب يٍِي «.ّب

3 ِعيٌ، عَلَتََل َ بَر كَابَنَكٌي رََب مُُش ّب،
مُُش ّسيوَِش ِك قَنِي .رَ
4 عَلَتََل، مُُش هَرٍِف رَفبِلٍن مُُش مَ
عَْل ٍي َ رَفبِلٍنم نٍفٍوِ بِْش شُرٍ شْرِشٍِي رَ ِك .نَّش
5 مِِش نَشٍٍي ّش سَمَ يٍَي رَ،
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ٍع قَمَ ّن عَ َشبَدٍ ّسيوّ .كُي
6 مِِش نَشَن ِسفَمَ َسنِس ِسدٍ، ٍع نَ وٍَق،
نَ مِِش َ فبِلٍنم ّن َلٌي ب رَ، عَ .ّسيوَِش

127
عََل نَن بَنِش تٍِق
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ ُسلٍمَِن نَشَن َب
َش عَلَتََل َش مُ بَنِش ِت، عَ تِمٍَي َ وَلِم ّن .قُقَُق
َش عَلَتََل َش مُ تَا مََكنتَمَ، عَ َكنتَمٍَي َ وَلِم ّن .قُقَُق
2 وٌ َ كٍلِم ُسبَّش مَ، وٌ َ وَلِم هَن كْي رَ َلٌي ب ْستٍْق .رَ
نَ كُي وٌ َ وَلِم .تُن
ْكْن عََل عَ َشنُنتٍنيٍِي مَن َ ِكم ٍع َس .تّمُي
3 دٍِي مَ قِندِ ّن كّ رَ مِِش ّب عَلَتََل نَشَن ِكمَ،
ٍق قَنِي سَرٍ نَن ٍع رَ، نَشٍٍي َ كٍلِم عَ تَن .مَ
4 دٍِي نَشٍٍي ْستِْش قٌنٍِك تّمُي،
نٍٍي تِدٍ َ لُم ّن عَْل ْسورٍِي َش .َشلٍِي
5 بَرَكّ نَ مِِش ّب نَشَن َش َشِل َسٍس .رَقٍِش
عَ يَشُيٍي مُ َ ْنم عَ رَيَافِدٍ َحمَ َي .ِع

128
دِ قِندِِش بَرَكَ نَن نَ
عََل َش سّرِّي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
ّسيوّ نَ عَلَتََل َش يَرَفَاشُي نَن ّب،
نَشَن مَ ّحرّ عَ َش َ كِر ْشن .مَ
2 ِع َش وَِل فٍينِ َ لُم ِع تَن نَن ّب،
عَ قِندِ ّسيوّ نُن هَرٍِف رَ ِع .ّب

3 ِع َش فِّن َ لُم ّن عَْل وُرِ بٌفَِل ِع َش بَنِش كُي،
ِع َش دٍِي َ لُم ّن عَْل وُرِ نّينٍّي ِع َش تٍيبِِل ّسيِت .مَ
4 عَ نَ نَ ِك ّن عَلَتََل َش يَرَفَاشُي ّب،
عَ .بَرََكِش
5 عَلَتََل َش ِع بَرَكَ كٍلٍِق .ِسيٌنِ
ِع َش َسلَمُ دَرِ هَرٍِف ٌت ِع َش ِسمََي بِرِن .كُي
6 ِع َش ِع َش دٍِي َش دٍِي .ٌت
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عََل َش ْبحَّس ُل َيَِل عِسِر بِْش .مَ

129
عََل ُشننَكٍِل قٍِق مِِش تْوْر مَ
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
َيَِل عِسِر َش عَ قََل؛
ٱ فٍرٍقٍَي َ بَر ٱ تْوْر َكِب ٱ قٌنٍِك .تّمُي
2 ٍع َ بَر ٱ تْوْر عَ حَاِش رَ َكِب عَ قّْل،
ْكْن ٍع مُ ْن ٱ .نَ
3 ٍع َ بَر ٱ قَرِ عِبْو عَْل ّش سٍَي بِْش مَ بْو ِك .نَّش
4 ْكْن عَلَتََل .تِنِشن
عَ َ بَر مِِش ٌكبٍِي َش لُوِت شِرِشٍِي .بٌلٌن

5 عََل َش ِسيٌنِ ْشنمِشٍِي .رَيَاِف
6 عََل َش ٍع ُل عَْل بَنِش قَرِ ٌحوٍف،
نَشَن َ مَ شَر ٍينُن ب عَ َش تََل،
7 نَشَن مُ مَ قِندِ َلٌي ب َ ر ّش سٍَي .ّب

8 دَنِف مِشٍِي نََش دَُب وٌ ّب، عَ قَلٍَق رَ،
َعَل» َش وٌ .بَرَكَ
مُُش َ بَر دَُب وٌ ّب عَلَتََل ِشِل «.رَ

130
عَلَتََل مَرَِكسِمَ
عََل مَشَندِ

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
عَلَتََل، ٱ ِع َ ِشلِم ٱ َ م تْورّ تِلِنِش نَن .كُي
2 ٱ مَرِِف، ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ شُي رَ،
ِع َش ٱ َ م مَشَندِ مّ رَ ِكنِِكِن .كُي
3 َش ِع تَن عَلَتََل َ رَتُم مِشٍِي َش يُنُبٍِي مَ،
ندٍ َ ْنم تِدٍ ِع َي رَ ْسنْن؟
4 ْكْن ِع تَن يُنُبٍِي مَ َشقَرِ .ّن
نَ كُي مِِش فَاشُمَ ّن ِع َي .رَ
5 ٱ َشِشِل تِِش عَلَتََل نَن نَ ٱ نِي بِرِن نَ،
ٱ َي تِِش عَ َش مٍَسنِي نَن .نَ
6 ٱ َشِشِل نَشَن تِِش ٱ مَرِِف رَ،
نَ دَنِف تَا مََكنّت َش مَّم ِت رَ كٍُي عَِب .رَ
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عَ فٌب نَ .ّب

7 َيَِل، عِسِر ِع َش ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ،
ِ مَ بَر ِع َش َ َشنُنتٍي نَ عَ ّ ْبح كُي،
عَ ِع ُشنسَرٍ بِرِن قِمَ .ّن
8 عَ تَن نَن َيَِل عِسِر ُشن َ مَ سَر عَ َش يُنُبٍِي بِرِن .مَ

131
دَنشَنِيَتْي َش مََرشَرّ
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ َ دَوُد نَشَن َب
عَلَتََل، يّّت عِفبٌي مُ ٱ نَ،
ٱ ُ م َل ٱ يّّت .رَ
ٱ ُ م سٌمَ قٍٍي َي مَ نَشٍٍي ّسنّب فٌب ٱ ّب،
نَشٍٍي دَنِف ٱ َ م قَهَامُي .رَ
2 ٱ نَشَن نَبَِش، ٱ نَ ٱ َسبَرِِش ّن،
ٱ نَ ٱ نِي َ رَشَر عَْل دِ دّ .بَِش
3 َيَِل، عِسِر ِع َش ِع َشِشِل ِت عَلَتََل رَ تّمُي .بِرِن

132
عََل َش لَايِدِ َ دَوُد نُن َسلَمُ دَرِ ّب
عََل مَشَندِ

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
عَلَتََل، ِع َش رَُت َ دَوُد مَ
عَ نُن عَ َش تْورّ بِرِن .مَ
2 عَ نََش عَ رَكَِل عَلَتََل ّب،
عَ نََش عَ رَكَِل يَشَُب مَرِِف عََل َ ّسنبّم ّب،
3 ٱ» ُ م سٌمَ ٱ ْشنِي، ٱ ُ م ٱ سَمَ،
4 ٱ ُ م ٱ َي مَشِمَ،
ٱ ُ م ٱ َي َ مَ، مَفِر
5 هَن ٱ َس َ لِنفِر َ ْستْم يَشَُب مَرِِف عََل َ ّسنبّم ّب تّمُي «.نَّش
6 وٌن نُ َ بَر عَ َش ٍق مّ عٍقَرََت بِْش .مَ
وٌن نََش عَ ِل يَارَ َش ّش .مَ
7 ٌون» شّي عَ َش ْ َ هْر ْملِنفِر يِرٍ،
وٌن َش وٌن ِشنِب ِسن عَ َسنتِدٍ َي .ِع
8 عَلَتََل، كٍِل ِع َش تَُل ِع َسبَتِدٍ،
ِع تَن نُن ِع َش َساّت َ .َكنكِر
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9 ِع َش سّرّّشدُبٍّي َش ُل ُشننَكٍِل كُي،
ِع دُفُتّّفٍي َش ٍع ّسيوّ شُي «.رٍَت

10 ِع َش ٌكنِي َ دَوُد َش ٍق رَ،
ِع نََش مّي ِع َش مَنّف ُسفَندِِش .رَ
11 عَلَتََل عَ كَِل ّن َ دَوُد ّب،
مَرَكَِل نَشَن مُ َكنَمَ،
عَ نَّش، ٱ» ِع بْنسْي ندٍ نَن ْدشْمَ ِع َش ِكبَنِي .مَ
12 َش ِع َش دٍِي َس ٱ َ م َساّت بِنيَ،
ٍع ٱ َ م يَامَرٍِي رَبَُت،
ٍع َش دٍِي قَن َ لُم ّن ِع َش ِكبَنِي مَ «.عَبَدَن

13 ِ مَ بَر عَلَتََل َ بَر ِسيٌنِ ُسفَندِ،
مّننِ نَن نَقَنِش عَ مَ عَ َسبَتِدٍ .رَ
14 عَ نَّش، ٱ» َسبَتِدٍ نَن ٍب رَ .عَبَدَن
ٱ َ ْدشْم ٍب ٱ َ م ِكبَنِي كُي ِ مَ بَر ٍب رَقَنِش ٱ َ .م
15 ٱ بَرَكّ سَمَ ّن ِسيٌنِكٍَي مَ،
ٱ َلٌي ب ِق ٍع َش مِِسِكينٍّي .مَ
16 ٱ ِكِس قِمَ ّن ٍع َش سّرّّشدُبٍّي مَ،
ٍع دُفُتّّفٍي بّيِت َ بَم ّن ّسيوّ «.كُي

17 ٍب» ٱ َ دَوُد ّسنّب َ رَكٍلِم ّن،
ٱ نَءِيَلَنِي َ َ ر مِنِم ّن ٱ َ م مِِش ُسفَندِِش .ّب

18 ٱ يَاِف سُمَ دُ ّن عَ يَشُيٍي ُشن نَ،
ْكْن ٱ ّ نْر سُمَ دُ عَ تَن نَن ُشن «.نَ

133
عََل َش َحمَ َش لَنِي
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ َ دَوُد نَشَن َب
نفَشَكٍرٍنِيٍي َ لَنم ٍع َش ُل لَنِي .كُي
ٍق قَنِي يَِت يَِت نَن نَ .ِك
2 نَ قَن عَْل ٍ تُر نَشَن ُ مَ سُرُ سُر هَرُنَ ُشنِي مَ،
عَ َق ٌ فٌر عَ دَّشٍب مَ،
هَن عَ دُِف .ِل
3 نَ َ لُم ّن عَْل ِشِن نَشَن ٌ مَ فٌر مٌن شٍرِ نُن ِسيٌنِ فٍيٍَي مَ،
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ِ مَ بَر عَلَتََل بَرَكّ نُن ِكِس ٌ مَ رَفٌر نَا .عَبَدَن

134
دَُب سّرّّشدُّب ّب
عََل مَتْشْي

1 ِيَاِسلٍَي ب َش بّيِت ندٍ
وٌ تَن عَلَتََل َش ٌكنيٍِي،
وٌ َش عَلَتََل مَتْْش،
وٌ تَن نَشٍٍي َ وَلِم كْي رَ عَلَتََل َش ْ ْمبَنِش هْر .كُي
2 وٌ َش وٌ بّلّّش عٍِت ْ ْمبَنِش هْر كُي عَلَتََل مَتْْشٍق .رَ
3 عَلَتََل نَشَن ٌكوٍر نُن بِْش دَا،
عَ َش بَرَكّ َس وٌ مَ كٍلٍِق .ِسيٌنِ

135
َيَِل عِسِر َش مَتْشْي
عَلَتََل مَتْشْي

1 وٌ مَرِِف عَلَتََل مَتْْش،
وٌ عَ ِشِل .مَتْْش
عَلَتََل َش ٌكنيٍِي، وٌ َش عَ مَتْْش،
2 وٌ تَن نَشٍٍي َ وَلِم عَلَتََل َش ْ ْمبَنِش هْر كُي،
وٌن تَن نَشٍٍي َ وَلِم عََل َش بَنِش تّّت .كُي

3 وٌ َش عَلَتََل مَتْْش، ِ مَ بَر عَ .قَن
وٌ َش بّيِت َب عَ ِشِل مَتْْشٍق رَ،
ِ مَ بَر عَ رَقَن عَ .مَ
4 عَلَتََل َ بَر يَشَُب ُسفَندِ عَ يّّت ّب،
عَلٌَك َيَِل عِسِر َش قِندِ عَ َش َحمَ قَنِي .رَ

5 ٱ تَن عَ كٌلٌن عَ عَلَتََل فٌب،
وٌن مَرِِف دَنِف عَلٍَي بِرِن .نَ
6 عَلَتََل عَ وَْشنٍق َ رَبَم ّن ٌكوٍر نُن بِْش مَ،
عَ عَ َ رَبَم ّن بَا تِلِنشٍِي .مَ
7 عَ نُشُيٍي َ رٍَتم كٍِل َ دُِنح تُنشُنِي نَاِن مَ،
عَ تُّن رََق نُن ٍسيَمَْكنِي،
عَ قٌٍي ُشنفٍب مِِن رَ عَ رَفَتَدٍ .كُي
8 عَ َ مِسِر دِ ِسنٍفٍي بِرِن قََش،
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كٍِل مِشٍِي مَ هَن عَ َس ُ سٍٍي شُر .ِل
9 عَ نََش تْنشُمٍَي نُن كَابَنَكٌي رََب مِسِرَ،
قِرَوُنَ نُن عَ َش وَلـِكٍّي بِرِن ِشِل .مَ
10 عَ نََش سٍِي وُيَِش بْنْب،
عَ مَنّف َ ّسنبّم فبٍفٍب .قََش
11 عَ نََش عَمٌرِكٍَي َش مَنّف ِسْشن،
بَسَن مَنّف عٌٌف، نُن َان كَن مَنّف بِرِن َش بِْش تٌنٌف،
12 عَ نََش عَ ِق عَ َش َحمَ َيَِل عِسِر مَ كّ .رَ
13 عَلَتََل، ِع ِشِل مُ َ لْيم عَبَدَن،
ِع ِشِل َ عِقَلَم ّن تّمُي بِرِن،
14 ِ مَ بَر عَلَتََل قَمَ ّن عَ َش َحمَ فبٍْحْشدٍ،
عَ َق ِكنِِكِن عَ َش ٌكنيٍِي .مَ

15 ِس نَشٍٍي مُ عََل كٌلٌن،
ٍع ُكٍيٍي َ يَءِلَنم َ ّشيم نُن فبٍِت نَن نَ ٍع بّلّشٍّي َ .ر
16 دّ نَ نَ ُكٍيٍي ّب، ْكْن ٍع مُ َ يّنم .ْو
يٍَي نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ ٍس َ .تٌم
17 ُلٍِي ت نَ ٍع ّب، ْكْن ٍع مُ ٍق .مّمَ
ّحنِف ٌي مُ ٍع قٍَت .ِع
18 ٍع رَقَلَمٍَي َش ُل عَْل ٍع تَن،
عَ نُن نَشٍٍي بِرِن َ لَم ٍع .رَ

19 يِلـَكٍَي، َ عِسِر وٌ تَن َش عَلَتََل .تَنُت
هَرُنَ بْنسْي، وٌ َش عَلَتََل .تَنُت
20 لٍوِ بْنسْي، وٌ َش عَلَتََل .تَنُت
وٌ تَن عََل يَرَفَاُشيٍي، وٌ َش عَلَتََل .تَنُت
21 تَنتُي نَ عَلَتََل ّب كٍلٍِق .ِسيٌنِ
تَنتُي نَ عَلَتََل ّب نَشَن َسبَتِِش .َسلَمُ دَرِ
وٌ َش عَلَتََل !مَتْْش

136
تَنتُي نَ عََل ّب عَ َش َ َشنُنتٍي َش ٍق رَ
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل تَنُت، ِ مَ بَر عَ قَن،
دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ
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2 وٌ عَلَتََل تَنُت نَشَن دَنِف عَلٍَي بِرِن نَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ
3 وٌ مَرِفٍِي َش مَرِِف تَنُت،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ

4 وٌ َش عَ تَن تَنُت،
عَ تَن نَشَن كٍرٍن كَابَنَكٌي رَبَمَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
5 عَ تَن نَشَن ٌكوٍر دَاِش عَ َش قَهَامُي رَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
6 عَ تَن نَشَن بِْش عِتََل يٍٍي قَرِ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
7 عَ تَن نَشَن يَنَب ٍس ُشنفبٍٍي دَاِش،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
8 ٌسٍف، عَلٌَك عَ َش يَنِي عِيَلَن،
ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
9 كٍِك نُن تُنبُيٍي، عَلٌَك ٍع َش كْي عِيَلَن،
ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ

10 وٌ َش عَ تَن نَن تَنُت،
عَ تَن نَشَن مِسِرَكٍَي َش دِ ِسنٍفٍي قََش،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
11 -12 عَ تَن نَشَن َيَِل عِسِر مِِن رَ َ مِسِر بِْش مَ عَ ّسنّب نُن عَ َش نْي رَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
13 عَ تَن نَشَن ُشلُنيُِم بَا عِبٌلٌن قِرِن نَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
14 عَ تَن نَشَن يِلـَكٍَي َ عِسِر رَدَنِف بَا تَِف،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
15 عَ تَن نَشَن قِرَوُنَ نُن عَ َش َحمَ ِسن رَ ُشلُنيُِم بَا ْشورَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ

16 وٌ َش عَ تَن نَن تَنُت،
عَ تَن نَشَن عَ َش َحمَ رَدَنِف فبٍنفبٍرٍنِي رَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
17 عَ تَن نَشَن مَنّف ُشنفبٍٍي قََش،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
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18 عَ تَن نَشَن مَنّف ّسنبّمٍَي قََش،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
19 عَْل عَمٌرِ مَنّف ِسْشن،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
20 عَْل بَسَن مَنّف عٌٌف،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
21 -22 عَ تَن نَشَن ٍع َش بِْش ِق عَ َش ٌكنِي َيَِل عِسِر مَ كّ رَ،
ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ
23 وٌ َش عَ تَن نَن تَنُت،
عَ تَن نَشَن رَتُِش مُُش َش َ ٌكنيِي مَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
24 عَ تَن نَشَن مُُش بَِش مُُش يَشُيٍي ِي رَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي مَ،
25 عَ تَن نَشَن ّ ّنم قِمَ عَ َش دَاِل بِرِن مَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ
26 وٌ عََل تَنُت نَشَن نَ ٌكوٍر مَ،

ِ مَ بَر دَن مُ نَ عَ َش َ َشنُنتٍي .مَ
137

َيَِل عِسِر َش ٌكنِييَ ِلْن بَب بِْش مَ
عََل مَتْشْي

1 مُُش نُ ْدْشِش ِلْن بَب شُرٍٍي دّ رَ ِسيٌنِ َش ٍق رَتٍُق .رَ
2 مُُش نُ َ بَر مُُش َش كْرٍَي فبَُك وُرِ بِلٍِي ْكن .نَ
3 مُُش يَشُيٍي نُ ِسيٌنِ بّيتٍِي مَشْرِن مُُش مَ،
ٍع نُ مَ وَ بّيِت ّسيوَِش ندٍ .ْشن
ٍع نَّش، ِسيٌِن» بّيِت ندٍ َب مُُش «.ّب

4 مُُش َ ْنم بّيِت بَدٍ عَلَتََل ّب ِي َ ٌكنيِي كُي دِ؟
5 َسلَمُ، دَرِ َش ٱ ُ نّيم ِع مَ، ٱ بّلّّش نََش ْن َ كْر َبٍرٍدٍ ر ْسنْن،
6 ٱ نّنِي َش َكنَكن ٱ دّ .كُي
نَ َش رََب ٱ نَ َش عَ َس ِل ٱ نََش ُ نّيم َسلَمُ دَرِ مَ،
َش عَ َش ٍق مُ قِندِ ٱ َ م ّسيوّ .رَ
7 عَلَتََل، ِع َش رَُت عٍدٌنكٍَي َش ٍق رََب مَ َسلَمُ دَرِ َش نِمِّس .لْشْي
ٍع تَن نَن نُ عَ قَلَمَ،
ٌون» َش عَ َكَن هَن وٌن َس عَ َب عَ بُنِي «.رَ
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8 ِلْن، بَب وٌ َش ُشننَفٌرٍ َ بَر ّف َحنِفٍدٍ،
ّسيوّ نَ عَ ّب نَشَن ِع سَرٍ َ رَفبِلٍنم ِع مَ،
ِع ٍق حَاِش نَشَن نَبَِش مُُش .رَ
9 ّ ّسيو نَ مِِش ّب نَشَن ِع َش دٍِي ُسشُمَ،
عَ ٍع بُتُشُن قَنٍي .قَرِ

138
عََل بَتٍُق ّ ْبح بِرِن نَ

َ دَوُد َش بّيِت
1 ٱ ِع َ بَتُم ّن ٱ ّ ْبح بِرِن نَ،
ٱ ِع مَتْْش عَلٍَي َي .ِع
2 ٱ نَ ٱ ِشنِب َ ِسنم ّن ِع َش ْ َ هْر ْملِنفِر مَبِرِ،
ٱ ِع ِشِل مَتْْش ِع َش َ َشنُنتٍي نُن دُفُتّّفَح َش ٍق رَ،
ِ مَ بَر ِع َ بَر ِع ِشِل نُن ِع َش مٍَسنِي رٍَت ٍق بِرِن ُشن .نَ
3 ٱ ٌت ِع ِشِل، ِع نََش ٱ يَاِب،
ِع نََش ٱ َ نَلِمَنِي ِع ّسنّب .رَ
4 مَنّف نَشٍٍي بِرِن نَ ِي َ دُِنح مَ،
ٍع نَ ِع َش مٍَسنِي مّ، رَ ٍع َش ِع .مَتْْش
5 ٍع َش عَلَتََل َش َ كِر مَتْْش،
ِ مَ بَر عَلَتََل َش نْرّ .فٌب
6 هَِل عَلَتََل نَ ٌكوٍر مَ،
عَ َ مّينِم ّن مِِش مَفٌرٌشٍِي مَ،
ْكْن عَ َ مَكُيَم ّن يّّت عِفبٌيٍي .رَ
7 ٱ نَ ُل تْورّ كُي، ِع ٱ َ نَِكسِم ّن،
ِع ٱ يَشُيٍي َش ْشّن ُشن َ نََكنَم ّن،
ِع َق ٱ نَِكِس ِع ّسنّب .رَ
8 عَلَتََل ٱ َ م قٍٍي رََكمَلِمَ .ّن
عَلَتََل، دَن مُ نَ ِع َش َ َشنُنتٍي .مَ
ِع نََش ِع َش دَالٍِي .رَبٌٌل

139
عََل مِشٍِي كٌلٌنٍق
عََل مَتْشْي

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
عَلَتََل، ِع ٱ ّ ْبح بِرِن .كٌلٌن
2 ِع ٱ ْدْش تّمُي كٌلٌن، ِع ٱ كٍِل تّمُي كٌلٌن،
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ِع ٱ َ م َمحْشُنيٍِي بِرِن كٌلٌن
ٍينُن ب ٱ َش ٍع .َمحْشُن
3 ِع ٱ ّحرّ تّمُي كٌلٌن، ِع ٱ َس تّمُي كٌلٌن،
ِع ٱ َ م كِرٍَي بِرِن .كٌلٌن
4 ٍينُن ب يّنِي ْو َش مِِن ٱ دّ ِع،
ِع تَن َحن َ بَر عَ بِرِن .كٌلٌن
5 ِع ٱ َ ِلِنم نَب ّن ِع ْشنيٍّي .رَ
6 نَ ٍق كٌلٌنِي مَكَابَِش فٌب ٱ تَن ّب،
عَ دَنِف ٱ َ م قَهَامُي .رَ
7 ٱ ِسفَمَ مِندٍن، ٱ َش ٱ َ مَكُي ِع َشِشِل رَ؟
ٱ نَ ٱ فِمَ مِندٍن، ٱ َش ٱ نْشُن ِع مَ؟
8 َش ٱ َس ٍت ٌكوٍر ّن، ِع نَ .مّننِ
َش ٱ َس ٌ فٌر َ عَلِفِيَم ّن، ٱ ِع َ لِم ّن .نَا
9 َش ٱ َس كٍِل ُسبَّش مَ، ٱ بَا عِفِرِ،
10 ِع بّلّّش ٱ ّ مَ َنحّر ّن، ِع ّسنّب ٱ َ مَلِم .ّن
11 َش عَ َس ِل ٱ َق عَ قََل،
ٱ» َ ْنم ٱ نْشُندٍ ِم دِ كُي نَءِيَلَنِي ُ م نَ «دّننَّش،
12 ِع ٱ َ تٌم ّن نَ ِم دِ كُي عَْل ٱ نَ ٌسٍف نَن بُن .مَ
13 ِع تَن نَن ٱ نِي دَاِش،
ِع تَن نَن ٱ نَقَلَِش ٱ نَف .تّيّف
14 ٱ ِع مَتْشْمَ ّن ِ مَ بَر ٱ دَا ِك .مَكَاَب
ِع َش وَِل مَنِيّ مُ .نَ
ٱ نَ كٌلٌنِش عَ قَنِي .رَ
15 ٱ قٍَت ِك مُ نُ نْشُنِش ِع مَ
عَ ٌت يَءِلَنِش فُندٌ .كُي
16 ِع يٍَي نََش ٱ ٌت ٍينُن ب ٱ َش قِندِ عَ .رَ
ٱ َ م لْْشيٍي بِرِن نُ ّسبِّش ِع َش بُِك كُي ٍينُن ب ٱ َش .دَاِل
17 عََل، ِع َش َمحْشُنيٍِي فٌب، ٍع .تِلِن
18 َش ٱ َس ٍع َ ْكنتِم ّن نُ، ٍع وَُي مّيّنِي شْرِ .ّب

نَ بِرِن كُي، ٱ َ لُم ِع .ِي
19 عََل، يَندِ، ِع َش مِِش حَاشٍِي قََش،
ِع َش قَّشتٍِي َ مَكُي ٱ .نَ
20 ِع يَشُيٍي ٍق حَاِش َ قَلَم ِع َش ٍق رَ، ٍع ِع ِشِل َ .َكنَم
21 عَلَتََل، عَ مُ َ لَنم ٱ َش ِع ْشنمِشٍِي ْشن؟
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عَ مُ َ لَنم ِع مَتَندِلٍَي َش رَحَاُش ٱ مَ؟
22 ٱ ٍع َ ْشنم .ّن ٍع َ بَر قِندِ ٱ يَشُيٍي .رَ

23 عََل ِع َش ٱ ّ ْبح كُي مٌَت،
ِع َش ٱ َ م ْكنتْقِِل .كٌلٌن
24 عَ مٌَت َش ٱ نَ َ كِر ٌكِب ندٍ نَن ْشن مَ،
ِع نَشَن .ْشنِش
َش عَ نَ نَ ِك ّن، ِع َش ٱ ِت ِكِس َ كِر نَن ْشن .مَ

140
مِِش ٌكِب عَْل بِْشمٍَس
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت بّيتِبٍَي َش مَنّف ّب
2 عَلَتََل، ٱ نَتَنَف مِِش حَاشٍِي ِي رَ،
نَشٍٍي مَ وَ ٱ تْوْرٍق،
3 نَشٍٍي نَّت تٌنفٌمَ ٍع ّ ْبح مَ فٍرٍ مَسٌٍق رَ لْْش ٌي .لْْش
4 ٍع َش يّنِي ْو ْشْن عَْل بِْشمٍَس َش .ْشّن

ّحنِف .رٍَت
5 عَلَتََل، ِع َش ٱ نَتَنَف مِِش حَاشٍِي بّلّّش .ِع
ِع َش ٱ نَتَنَف مِِش ٌكبٍِي مَ نَشٍٍي مَ وَ ٱ .نَبِرٍَق
6 ِع َش ٱ نَتَنَف يّّت عِفبٌي َش فَنتَنِي نُن لُوتٍِي مَ،
نَشٍٍي يّلٍّي َ عِتَلَم ٱ َ م كِرٍَي رَ ٱ ُسشٍُق .رَ
7 عَلَتََل، ٱ مَرِِف عََل نَن ِع .رَ
ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ َ و شُي .رَ
8 عَلَتََل، ٱ َ نَِكسِم ّسنبّمَ،
نَشَن ٱ نَتَنفَمَ ٱ فٍرٍ لْشْي،
9 ِع نََش تِن مِِش ٌكبٍِي وَْشنٍق رَ،
ِع نََش نَ َ ْسونّي ٍع ّب عَلٌَك ٍع ُشن نََش َق .رَكٍِل

ّحنِف .رٍَت
10 ٱ فٍرٍقٍَي َش ٍق حَاِش مَشِرِشٍِي َش فبِلٍن ٍع .مَ
11 ّت وٌٍل َش ْدْش ٍع ُشن نَ،
ٍع َش رَدِن ّت ْشورَ، ٍع نََش َق مِِن نَ كُي .ْسنْن
12 ٍق حَاِش رَبٍَي نََش َسبَِت ِي بِْش مَ،
تْورّ نَن تُن َش رَفِرِ ٍع .مَ
13 ٱ عَ كٌلٌن عَلَتََل ِكيِت قَنِي سَمَ ّن مِِسِكينٍّي ّب،
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عَ نْندِ قِمَ ٍستَرٍٍي .مَ
14 تِنِشنتْيٍي ِع ِشِل مَتْشْمَ ّن،
نْندِلٍَي ِكسِمَ ّن ِع َي .ِع

141
مِِش حَاشٍِي َش فَنتَنِي
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت
عَلَتََل، ٱ َ بَر ِع مَشَندِ، ِع ُشلُن ٱ مَلٍِق رَ،
ِع َش ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ .رَ
2 ٱ َ م دَُب َش ٍت ِع مَبِرِ عَْل سُرَِي شِرِ،
ٱ َ م بّلّّش ِت َش ُل عَْل ُنمَرٍ ن .سّرّّش
3 عَلَتََل، ٱ دّ مََكنَت
عَلٌَك ٍق حَاِش ٌي نََش مِِن ٱ دّ .كُي
4 ِع نََش تِن ٱ ّ ْبح َش ِسَف ٍق حَاِش مَ،
ٱ نََش لَن وَِل ٌكِب رَبٍَي مَ ٱ َ م فٍينِ َش ٍق .رَ
5 َش تِنِشنتْي ٱ بْنْب، عَ قَن ٱ ّب،
عَ َش شُرُي قَن عَْل لَبُنّد نَشَن سَمَ ٱ قٍَت .مَ
ٱ ُ م مَ تٌندِ نَ ٍق .رَ
ْكْن ٱ عََل مَ مَشَندِ عَ َش مِِش حَاِش وَْشنٍق .َكَن
6 ٍع َش ِكيتِسٍَي َش رَدِن فٍلٍنِي .رَ
مِِش حَاشٍِي َش عَ كٌلٌن ٱ َ م مٍَسنِي .قَن
7 ٍع َش عَ قََل، ُمُش» شْرٍِي َ بَر يٍنٍسن عَلِفِيَمَ،
عَْل ّش َس بِْش بُشَمَ ِك «.نَّش
8 ْكْن ٱ مَرِِف عَلَتََل، ٱ َي تِِش ِع تَن .نَ
ٱ ِ َكنتَر َ تٌم ِع ّسيِت مَ، ِع نََش ٱ نِي َبٌٌل .ر
9 ٱ نَتَنَف فَنتَنيٍِي مَ ٍع نَشٍٍي َ ٍتم ٱ ّب،
ٱ نَتَنَف مِِش حَاشٍِي َش يّلٍّي .مَ
10 ٍع تَن َش ُسُش نٍٍي رَ، ٱ تَن َش .ِكِس

142
دَنشَنِيَتْي َش َكنتَرِ
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش لْننِ بّيِت عَ ٌت نُ نَ ّ قْنم رَ
2 ٱ نَ ٱ شُي َ رٍَتم عَلَتََل نَن مَ ِكنِِكِن َش ٍق .رَ
3 ٱ نَ ٱ َ م ْكنتْقِِل دّنتّّفمَ عَ تَن نَن ّب،
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ٱ نَ ٱ َ م نِمِّس َي َب عَ .ّب
4 َ ِمَنِي ل نَ َب ٱ ِي رَ، ِع تَن ٱ ِسفَدٍ .كٌلٌن
ٍع َ بَر فَنتَنِي ٍت ٱ ّب ٱ َ م َ كِر .رَ
5 ٱ ِلِنِي نَب مٌَت؛ مِِش ٌي مُ نَ ٱ ّب،
َكنتَرِ مُ نَ ٱ ّب، َ مّينِم ٌي مُ نَ ٱ .ّب

6 عَلَتََل، ِع تَن نَن كٍرٍن ثٍِت نَ ٱ ّب .ْسنْن
ِع كٍرٍن نَن قِندِِش ٱ َ َكنتَم رَ ِي َ دُِنح بّنّد قُحِ .قَرِ
7 ِع َش ٱ َ و شُي مّ، ِ مَ بَر ٱ ّسنّب بِرِن َ بَر .ْحن
ٱ َب ٱ ِ مٍَي كٍر ِي رَ، ِ مَ بَر ٍع ّسنّب فٌب ٱ .ّب

8 ٱ نَمِِن فٍيِل كُي، عَلٌَك ٱ َش ِع ِشِل .مَتْْش
نَ كُي تِنِشنتْيٍي قَمَ ّن ٍع مَلَندٍ ٱ ٍ يِر ِع َش هِنّن َش ٍق .رَ

143
عََل َش مَشَندِ هَفِّف
عََل مَشَندِ

َ دَوُد َش بّيِت
1 عَلَتََل، ِع تُِل مَِت ٱ َ م مَشَندِ رَ،
ِع َش ِكنِِكِن ٱ َ و شُي .مَ
ِع َش ٱ َ م دَُب ُسُش ِع َش دُفُتّّفَح نُن ِع َش تِنِشنِي َش ٍق .رَ
2 ِع نََش ِع َش ٌكنِي مَِكيِت، ِ مَ بَر دَاِل ٌي مُ تِنِشن ِع َي .ِع
3 ٱ يَشُي َ مَ بِر ّن ٱ قْْش رَ،
عَ ٱ َ بٌرٌنم ّن بِْش مَ،
عَ ٱ َ لُم ّن قَّش نِينِ بُن مَ عَْل .قَشَمِشٍِي
4 نَ كُي ٱ َشِشِل َ بَر .عُِق َ ِمَنِي ل َ بَر َب ٱ .ِي
5 ٱ َ نَتُم ّن لْشْي دَنفِشٍِي مَ،
ٱ نَ ٱ َشِشِل ِسفَمَ رَ ِع َش وَِل بِرِن مَ،
ٱ نَ ٱ ْحْش ِسَف رَ ِع َش دَالٍِي .مَ
6 ٱ نَ ٱ بّلّّش َ عِتَلَم ّن ِع ّب،
ٱ نِي ِع َ قٍنم ّن عَْل فبٍنفبٍرٍنِي ٍي َ قٍنم ِك .نَّش

ّحنِف .رٍَت
7 عَلَتََل، يَندِ، ِع ُشلُن ٱ يَابٍِق .رَ
َ ِمَنِي ل َ بَر ّف بَدٍ ٱ ِي .رَ
ِع نََش ِع ٌكٍب ٌس رَ ٱ نَ،
َش نَ مُ ٱ َ لُم ّن عَْل .قَشَمِشٍِي
8 كٍُي نَ عَِب، ِع َش ِع َش دُفُتّّفَح مٍَسن ٱ ّب،
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ِ مَ بَر ٱ َشِشِل تِِش ِع تَن نَن .نَ
ٱ ّحرّ َ كِر مٍَسن ٱ ّب،
ِ مَ بَر ٱ َشِشِل تِِش ِع تَن نَن .نَ
9 عَلَتََل، ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي مَ،
ِ مَ بَر ٱ ِ َكنتَر َ ْستْم ِع نِينِ نَن بُن .مَ
10 ٱ شَرَن ِع وَْشنٍق رَبٍَق رَ،
ِ مَ بَر ِع تَن نَن نَ ٱ مَرِِف عََل .رَ
ِع َشِشِل ّسنِيّنِش َش ٱ ِت َ كِر قَنِي ْشن .مَ
11 عَلَتََل، ِع َش ٱ نَِكِس ِع ِشِل َش ٍق رَ،
ِع َش ٱ َب تْورّ كُي ِع َش تِنِشنِي َش ٍق رَ،
12 ِع َش ٱ يَشُيٍي دّ َلَن ب ِع َش دُفُتّّفَح َش ٍق رَ،
ِع َش ٱ فٍرٍقٍَي ُشن نََكَن،
ِ مَ بَر ِع َش ٌكنِي نَن لَنِش ٱ َ .م

144
مُنٍس نَ مَدِ عَدَ رَ عََل ّب؟
عََل مَشَندِ

1 َ دَوُد َش بّيِت
تَنتُي نَ عَلَتََل ّب، نَشَن قِندِِش ٱ َ م قَنٍي رَ،
نَشَن ٱ بّلّّش َ رَوَلِم عَ َش فٍرٍ كُي،
2 نَشَن قِندِِش ٱ َشنُنتٍنِي َ ّسنبّم رَ،
نَشَن قِندِِش ٱ َ َكنتَم نُن ٱ َ نَِكسِم رَ،
نَشَن َ ْنم ٱ يَشُيٍي رَ عَلٌَك ٱ َش َكنتَرِ .ْسْت

3 عَلَتََل، مُنٍس نَ مَ عَدَ رَ ِع ٌت َق مّينِِش عَ مَ؟
مُنٍس نَ مَ عَدَ َش دِ رَ ِع ٌت َق ِع ْحْش َسِش عَ ْشن مَ؟
4 َ مَدِ عَد لُِش ّن عَْل ّحنِف قٌٍي،
عَ َش ِسمََي دَنفِمَ ّن عَْل نِينِ دَنفِمَ ِك .نَّش
5 عَلَتََل، ِع َش ٌكوٍر رَِب ِع فٌرٌٍق رَ،
ِع َق دِن فٍيٍَي رَ عَلٌَك تُورِ َش .ٍت

6 ِع َش ٍسيَمَْكنِي َبَُل ر يَشُيٍي رَيٍنٍسنٍق .رَ
َشلٍِي وٌِل عَلٌَك ٍع َش .ِسَف
7 ِع َش ِع بّلّّش عِتََل كٍلٍِق ٌكوٍر مَ،
عَلٌَك ِع َش ٱ نَِكِس، ِع َش ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي مَ
عَْل مِِش رَتَنفَمَ ْمْرنِيٍي مَ ِك .نَّش



َ يَبُر 145:6 492 َ يَبُر 144:8
8 ٱ نَِكِس وٍُل قَلٍّي مَ نَشٍٍي مَ وَ ٱ .مَدَُشٍق

9 عََل، ٱ بّيِت نّيّن َ بَم ّن ِع ّب ٱ َ م َ كْر لُوِت ُق دَاِش شُي .رَ
10 ٱ ِع مَتْشْمَ ّن، ِع تَن نَشَن مَنّفٍي ُشن نَكٍلِمَ،
نَشَن ِع َش ٌكنِي َ دَوُد رَتَنفَمَ َسنتِّدفّمَ حَاِش .مَ
11 ٱ نَِكِس، ٱ نَتَنَف ٱ يَشُيٍي مَ،
نَشَن وٍُل َ قَلَم مِِش مَدَُشٍق .رَ
12 نَ تّمُي مُُش َش دِ ّشمٍّي َ قَنم ّن عَْل وُرِ بِلٍِي،
مُُش َش دِ فِنٍّي َ تٌقَنم ّن عَْل ْكنتِفَِب،
نَشٍٍي مَسٌلِِش مَنّف بَنِش .كُي
13 مُُش َش بَنشٍِي رَقٍمَ ّن دَشَمُي ْموِل بِرِن نَ،
مُُش َش فْورٍّي َ وُيَم ّن عَ وُُل وُُل مَ،
14 مُُش َش ِنٍفٍي ن َ ُشنفبٌم ّن،
ُ لَنيُر ٌي مُ َ لُم ٍع مَ،
ٍع قُرِ مُ َ مَ، بِر
ْسنشْي مُ مّمَ مُُش .مَلَندٍٍي
15 ّ ّسيو نَ َحمَ ّب عََل قَمَ ِي ٍق ْموِل َبَدٍ ر نَشَن .نَ
ّ ّسيو نَ َحمَ ّب عَلَتََل قِندِِش نَشَن مَرِِف عََل .رَ

145
عََل َش كَابَنَكٌي نُن َ َشنُنتٍي
عََل مَتْشْي

َ دَوُد َش عََل مَتْشْي
1 ٱ َ م مَنّف عََل، ٱ ِع مَتْشْمَ ّن،
ٱ ِع ِشِل َ تَنتُم ّن .عَبَدَن
2 لْْش ٌي لْْش ٱ ِع مَتْشْمَ ّن،
ٱ ِع ِشِل َ تَنتُم ّن .عَبَدَن
3 عَلَتََل ّسنّب فٌب، مَتْشْي بِرِن نَ عَ تَن نَن ّب،
مَدِ عَدَ مُ َ ْنم ٌسدٍ نَ بِرِن .كُي
4 ِي وََشِت مِشٍِي قَمَ ّن ِع َش كَابَنَكٌي َلَدٍ ق بٌوٍر وََشِت مِشٍِي .ّب

5 ٍع قَمَ ّن ِع َش نْرّ تٌقَنِي .مٍَسندٍ
ٱ َ لُم ّن ِع َش كَابَنَكٌي َمحْشُن .نَ
6 ٍع قَمَ ّن ِع ّسنّب مَفَاُشِش َش ٍق َلَدٍ .ق
ٱ َ لُم ّن ِع َش كَابَنَكٌي مٍَسن .نَ
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7 ٍع قَمَ ّن حّلِّشندٍ ِع َش هِنّن ُشنفٍب رَ،
ٍع ِع َش تِنِشنِي َ مٍَسنم ّن بّيِت ّسيوَِش .رَ
8 عَلَتََل هِنّن مِِش رَ، عَ ِكنِِكِن،
عَ دِّحِش، عَ َش َ َشنُنتٍي .فٌب
9 عَلَتََل ٍق قَنِي َ رَبَم مِِش بِرِن ّب،
عَ ِكنِِكِن عَ َش دَاِل بِرِن .مَ
10 عَلَتََل، ِع َش دَالٍِي بِرِن ِع مَتْشْمَ ّن،
ِع َش ّسنِيّنتْيٍي ِع َ تَنتُم .ّن
11 ٍع ِع َش مَنّفَي ُشنفٍب َش ٍق َ مٍَسنم ّن،
ٍع ِع ّسنّب َش ٍق َ قَلَم ّن،
12 عَلٌَك مِشٍِي َش ِع َش كَابَنَكٌي كٌلٌن،
عَ نُن ِع َش مَنّفَي .نْرِْش
13 ِع َش مَنّفَي مُ َ ْحنم ّن،
ِع َش نْي َ بُم ّن .عَبَدَن
14 عَلَتََل َ بِر مِِش مَلِمَ،
عَ مِِش مَفٌرٌِش ُشن َ نَكٍلِم .ّن
15 َ دُِنح بِرِن عَ َشِشِل تِِش ِع رَ،
ِع تَن نَن ٍع َ بَلٌم عَ .وََشِت
16 ِع تَن نَن ِع بّلّّش َِبمَ، ر
ِع بِرِن َ َس نَو ٍع هَِي نَ نَشَن .مَ
17 عَلَتََل تِنِشن عَ َش ٍق بِرِن كُي،
عَ دُفُتّّفِش عَ َش دَالٍِي .مَ
18 عَلَتََل ّ مَكْر عَ مَشَندِلٍَي رَ،
نَشٍٍي عَ مَ مَشَندِ ٍع ّ ْبح قِيّش .رَ
19 عَ عَ يَرَفَاُشيٍي وَْشنٍق َ رَبَم ّن،
عَ ٍع َش دَُب ُسشُمَ ّن، عَ ٍع .رَِكِس
20 عَلَتََل عَ َشنُنتٍنيٍِي َ مََكنتَم ّن،
ْكْن عَ مِِش حَاشٍِي بِرِن َ ْسنتْم .ّن
21 ٱ دّ عَلَتََل مَتْشْمَ .ّن
دَاِل َش عَ ِشِل ّسنِيّنِش مَتْْش تّمُي .بِرِن

146
عََل َش مَِل فٌب مَ عَدَ َش مَِل ّب
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل !مَتْْش
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ٱ نِي َش عَلَتََل مَتْْش،
2 ٱ َش عَ مَتْْش ٱ َ م ِسمََي بِرِن .نَ
ٱ ٱ مَرِِف عَلَتََل مَتْشْمَ ّن بّيِت رَ، قَننِ ٱ نَ ٱ نِي .رَ
3 وٌ نََش وٌ يّّت تَُش مِِش ُشنفبٍٍي رَ،
ِ مَ بَر مَدٍِي عَدَ نَ ٍع رَ، نَشٍٍي مُ َ ْنم مِِش .رَِكِسدٍ
4 ٍع نِي َ بَم ّن ٍع قٍَت ِع، ٍع فبِلٍن .بّنّد
نَ لْشْي يَِت، ٍع نَشَن َحنِفٍِش، نَ بِرِن َ ْحنم .ّن
5 ّ ّسيو نَ مِِش ّب، يَشَُب مَرِِف عََل نَشَن َ .مَلِم
ّ ّسيو نَ مِِش ّب، نَشَن عَ َشِشِل َ ِتم عَ مَرِِف عَلَتََل رَ،
6 عََل نَشَن ٌكوٍر نُن بِْش دَا،
عََل نَشَن بَا نُن عَ كُي سٍٍي بِرِن دَا،
دُفُتّّفَح نَ عََل نَشَن ّب .عَبَدَن
7 عَلَتََل تْوّحّفتْيٍي ُشن مَقَلَمَ،
عَ دٌنٍس قِمَ كَامّتْيٍي مَ،
عَ فٍيلِمَنٍِي َ رَ مِنِم فٍيِل كُي،
8 عَ ْدنشُيٍي َي مَ، رَبْو
عَ مِِش مَفٌرٌشٍِي ُشن نَكٍلِمَ،
عَ تِنِشنتْيٍي َشنُمَ،
9 عَ َ مّينِم ْشحٍّي مَ،
عَ كِرِدٍِي نُن كَاّح فِنٍّي بُن ِتمَ،
ْكْن عَ مِِش حَاشٍِي تَن ُشن َ نََكنَم .ّن

10 ِسيٌنِ، وٌ مَرِِف عَلَتََل َش مَنّفَي مُ َ ْحنم .عَبَدَن
وٌ َش عَلَتََل !مَتْْش

147
عََل ّسنّب مَنِيّ مُ نَ
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل .مَتْْش
عَ َ لَنم عَلَتََل َش مَتْْش بّيِت .رَ
ٍق قَنِي نَ عَ .رَ
2 عَلَتََل نَ فبِلٍنٍق َسلَمُ دَرِ ِت رَ،
عَ َيَِل عِسِر َش مِِش رَقَمَ ّن كٍلٍِق َ ٌكنيِي كُي،
3 عَ مِشٍِي تْوْر ِمَنِيَمَ، رَل
عَ ٍع َ َلَنم ي َ ر ٍع َش قُرٍ .كُي
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4 عَلَتََل تُنبُيٍي ْكنِت كٌلٌن،
عَ ٍع بِرِن َ ِشلِم ٍع ِشِل .رَ
5 وٌن مَرِِف عَلَتََل ّسنّب فٌب،
دَن مُ نَ عَ َش قَهَامُي .مَ
6 عَلَتََل مِِش مَفٌرٌِش بُن ِتمَ،
ْكْن عَ يّّت عِفبٌي َش ٍق َ .َكنَم
7 وٌ َش بّيِت َب عَلَتََل ّب تَنتُي رَ،
وٌ َش بّيِت َب عََل ّب كْرٍَي شُي .رَ
8 عَ تَن نَن نُشُي َ رَ مِنِم ٌكوٍر مَ،
عَ تُّن رََق بِْش مَ،
عَ َسنسٍِي ٌسِل رَ فٍيٍَي .قَرِ
9 عَ ُ سٍٍي شُر َبَلٌمَ، ر
عَ دٌنٍس قِمَ َشَش يْرٍّي مَ، ٍع نَ ٍع شُي مِِن رَ تّمُي .نَّش

10 سٌي ّسنّب مُ قِندِِش قٍٍق رَ عََل .ّب

شّّم َش ّسنّب مُ قِندِِش قٍٍق رَ عََل .ّب
11 عََل يَرَفَاُشييَ نَن َ نَقَنم عَ .مَ
عََل مَ وَ مِِش ْشن نَشَن َشِشِل تِِش عَ َش َ َشنُنتٍي .رَ
12 َسلَمُ، دَرِ ِع َش عَلَتََل .مَتْْش
ِسيٌنِ، ِع َش عََل تَنُت،
13 ِ مَ بَر عَ تَن نَن ِع َش نَادّ مََكنتَمَ،
عَ تَن نَن بَرَكّ سَمَ ِع َش َحمَ .مَ
14 عَ ْبحَّس قِمَ ِع َش بِْش مَ،
عَ دٌنٍس قَنِي قِمَ ِع .مَ
15 عَلَتََل َ دُِنح مَ، يَمَرِ
عَ عَ وَْشنٍق َ رَيٍنٍسنم مَقُرٍن .مَقُرٍن
16 عَ َلَبَلَنِي ب ٌ مَ رَفٌر ّن عَْل فّّس قٍُت،
عَ نَ رَيٍنٍسن عَْل ّت .ُشٍب
17 عَ ٌ رَفٌر بِْش مَ، ندٍ َ ْنم تِدٍ نَ ِشنبٍِل َي رَ؟
18 عَ نَ عَ شُي مِِن رَ ٍع مَ، ٍع َ ُشنُم ّن،
عَ نَ قٌٍي رََق، َلَبَلَنِي ب مَن مَ قِندِ ّن ٍي .رَ

19 عَلَتََل َ بَر عَننَِب يَشَُب رَكٌلٌن عَ َش مٍَسنِي رَ،
عَ َ بَر عَ َش سّرِّي نُن عَ َش يَامَرٍِي مٍَسن َيَِل عِسِر .ّب

20 عَ مُ نَ ْموِل رَفِرِِش ِس فبّّت ٌي .ّب
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نٍٍي َ لُم عََل َش يٍّي سّرِ كٌلٌنتَرٍَي نَن .كُي

وٌ َش عَلَتََل !مَتْْش
148

َ دُِنح َش عََل مَتْْش
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل !مَتْْش
وٌ عَلَتََل مَتْْش كٍلٍِق ٌكوٍر .مَ
وٌ عَ مَتْْش ٍ يِر عِتٍِش .كُي
2 عَلَتََل َش ـٍكٍّي مَل َش عَ مَتْْش،
عَ َش فَلٍِي َش عَ مَتْْش ٌكوٍر .مَ
3 ٌسٍف نُن كٍِك َش عَ مَتْْش،
تُنبُي دّّششٍِي قَن َش عَ .مَتْْش
4 ٌكوٍر َش عَ مَتْْش، عَ نُن ٍي نَشَن َ تٌم .نَا
5 ٍع بِرِن َش عَلَتََل ِشِل مَتْْش،
ِ مَ بَر عَ يَمَرِ نَن ِق، ٍع نََش .دَا
6 عَ نََش ٍع ِت ٍع تِدٍ، ٍع َش ُل نَا .عَبَدَن
عَ نََش نَ سّرِّي َس، نَشَن مُ َ .َكنَم
7 وٌ عَلَتََل مَتْْش كٍلٍِق بِْش .مَ
بَا نُن نِمٍَس بِرِن نَشٍٍي نَ بَا تِلِنِي كُي،
8 ٍسيَمَْكنِي، َلَبَلَنِي، ب ُكندَ، نُشُيٍي،
نُن قٌٍي ُشنفٍب نَشَن عَ َش يَامَرِ رَتِنمّمَ،
9 فٍيٍَي نُن تٍنتٍنيٍِي، وُرِ بٌفِلٍَي نُن ّسدِرِ بِلٍِي،
10 وَُلءِ ُسبٍٍي نُن ُ سٍٍي، شُر بُبُسٍٍي نُن ْشنٍِي،
11 َ دُِنح مَنّفٍي نُن سٍِي،
مَنّفدٍِي نُن َ دُِنح ُكنتِفٍِي،
12 قٌنِكٍٍي نُن مّدٍِي، فِنّدِ مٍّي دِ نُن قٌرٍِي،
13 ٍع بِرِن َش عَلَتََل ِشِل مَتْْش،
ِ مَ بَر عَ ِشِل فبَنسَن نَن عِتٍِش،
عَ نْرّ دَنِف ٌكوٍر نُن بِْش .رَ
14 عَ َ بَر مَنّف َ ّسنبّم رَكٍِل عَ َش َحمَ ُشن نَ،
عَ َش ّسنِيّنتْيٍي نَشَن مَتْشْمَ،
ّسنِيّنتْيٍي نَشَن قِندِِش َيَِل عِسِر عَ َش َحمَ َشنُِش .رَ
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وٌ عَلَتََل !مَتْْش

149
بّيِت نّيّن
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل !مَتْْش
وٌ بّيِت نّيّن َب عَ ّب،
وٌ مَتْشْي رََب عَ بَتُلٍَي .تَِف
2 َيَِل عِسِر َش َ ّسيو عَ دَاِل مَرِِف .رَ
ِسيٌنِ َحمَ َش َ ّسيو ٍع َش مَنّف .رَ
3 ٍع َش عَ ِشِل مَتْْش قَرٍ بٌرٌن ِي رَ،
ٍع َش بّيتٍِي َب مَشٍَس نُن َ كْر شُي رَ،
4 ِ مَ بَر عَلَتََل ّسيوَِش عَ َش َحمَ رَ،
عَ ِكِس قِمَ ّن يّّت مَفٌرٌي .مَ
5 عَ َش ّسنِيّنتْيٍي َش َ ّسيو ِي بِنّي رَ،
ٍع َش ٍع ّسيوّ شُي عٍِت هَِل ٍع َش َسدٍٍي .مَ
6 عََل مَتْشْي َش ُل ٍع دّ .ِع
نَ لُِش عَْل َسنتِّدفّمَ َشاّحِش ٍع بّلّّش كُي،
7 ٍع نَشَن َ نَوَلِم ٍع فٍب ْحْشٍق رَ،
ِس حَاشٍِي َحشَنَكتٍَق .رَ
8 ٍع ٍع يَشُيٍي َش مَنّفٍي سَمَ ّن يْلْنْشنيٍِي رَ،
ٍع ٍع َش يَرٍرَتٍِي مَ شِرِ ّن عَ شْرْشْي رَ،
9 نَ َق قِندِ ٍع َش ٌكبَِح سَرٍ .رَ
ُشننَكٍِل بٍلٍبٍٍل نَن نَ ِك عََل َش ّسنِيّنتْيٍي .ّب

وٌ َش عَلَتََل !مَتْْش
150

بِرِن عََل مَتْْشٍق
عََل مَتْشْي

1 وٌ عَلَتََل !مَتْْش
وٌ َش عََل مَتْْش عَ َش ْ ْمبَنِش هْر .كُي
وٌ َش عَ مَتْْش ٌكوٍر .مَ
2 وٌ َش عَ مَتْْش عَ َش كَابَنَكٌي َش ٍق .رَ
وٌ َش عَ مَتْْش عَ ّسنّب ُشنفٍب َش ٍق .رَ
3 وٌ َش عَ مَتْْش قٍرِ شُي نُن َ كْر شُي رَ،
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4 وٌ َش عَ مَتْْش مَشٍَس نُن قَرٍ بٌرٌن ِي رَ،
وٌ َش عَ مَتْْش َ كْر مَنِيّ نُن ُشٍل شُي رَ،
5 وٌ َش عَ مَتْْش مَشٍَس شُي عِتٍِش .رَ
6 نِمٍَس بِرِن َش عَلَتََل .مَتْْش

وٌ عَلَتََل !مَتْْش


