
ل لِسپرا َقمايا ِدشمو� لِسپرا َقمايا ِدشمو� لِسپرا َقمايا ِدشمو� ِسپرا َقمايا ِدشمو�

1111
ل لهِويثا ِدشمو� لهِويثا ِدشمو� لهِويثا ِدشمو� هِويثا ِدشمو�

يه ا�لقانا بُرونا ديُروحام بُرونا  1  إِثوا خا ُگورا ِمن راماتاِيم صوپيم ِمن طورا دا�پِريم ِشم�
 ا�لقانا إِثوالِه تِت�ي إِنِشه: خذا  2دإِيليهو بُرونا دتُوحو بُرونا دصوپ ِمن ُشوطا دا�پِريم.  

ِشّماه َحنّا وِشّما دآذي ِخرتا َپن>ه. َپن>ه هِول�يلا يالِه، إِلّا َحنّا لا هِول�يلا يالِه.
ه ِدوِحه تا َمريا ِخيلانا  3  وا�ذ ُگورا آِسقوا ِمن مذيِتيه، ِمن شاتا لشاتا، تا سغاذا وَمقُرو�

 وكُد ثِيِله ُيوما  4بُگو شيلُوه.  وإِثوا تاما تِري يالِه دِعيلي َحپني وِفنَحس، َكهِنه دَمريا. 
ه ِدوحا هِول�ه ا�لقانا تا َپن>ه َبختِيه وتا يالاه وبناثاه كُد خاء ِمنّاي ساِميه.   وهِول�ه تا  5دَمقُرو�

 َحنّا تِري ساِمه، مبِه دكيِبيوالا بِش َكبيرا.  إِلّا َمريا ِويوا سيدا بِيثا ِدإيالاه ولا َمثياوا إيالِه.
 وهاَدخ  7وإيَدمثاه َمِقهراوالا َكبيرا، وتُوراوا بگاواه مِبه دَمريا ِويوا سيدا َرِحم ديّاه.   6

 بِريلِه شاتا َبِثر شاتا، ماقا دا�سقاوا لِبيثا دَمريا، َمِقهراوالا َكبيرا. وَبخياوا َحنّا ولا ا�خلاوا.
 ِميِره طالاه ُگوراه ا�لقانا: ” يا َحنّا، قاي إيَوت بِپخايا؟ وقاي لا َكخَلت؟ وقاي إيلِه  8

لِب>خ غبينا؟ ُمو لِيِون آنا طالَخ بُشوپا دإِسرا يالِه؟“
 وِقملا َحنّا َبِثر ما دِخّلاي وشِتيلاي بشيلُوه، وِعيلي َكهنا تيوا ِويوا لُكرسي إِل�ه  9

  11وگياناه واوا َمِرتّا. ومُصِليلا تا َمريا وپخايا پِخيلا.   10 دَهِيكلا دَمريا.  1اِدسُقوپثا 

دِسپثا دِدنگا     9999....1111 ا
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متوخ، وَتخِرتّي  ونِذيرا نِذِره وِميرا:  ”يا َمريا ِخيلانا، إِن ِخيِرت خذا خَيرتا لُعذابا دَخد>
متوخ، وَرزِقتّا بخا يالا دهاِوه بُرونا، بَخَلن�ه تا َمريا ُكّلاي ُيماثا دخايِه دي�ه،  ودلا ناِشتّا َخد>

 وكُد واوا مَصلُويِه َكبيرا قاِمه دَمريا، ِعيلي ِويوا بِخيارا  12ولا َكسقا َمگِريتا لِريِشيه. 
 وَحنّا واوا مَصلُويِه بِلّباه، إِلّا َبس ِسپواثا واوا مَطرُپوثِه.  وقالاه لا پالِطوا،  13بِكّما. 

 وِميِره ِعيلي طالاه: ”ِول إيَمن بِپيَشت َرِويثا؟ َبّسا  14وِعيلي خشولِه ديلا َرِويثا بَخمرا. 
 ومُجِوبلا َحنّا وِميرا: ”لا، يا ستاذي. آنا َبخَتَون وگياني َمِرت>لا،  15َشتَيت َخمرا.“ 

 لا  16ولِيَون شتيثا لا َخمرا ولا ِمندي ِدكَمرِوه، إِلّا إيَون بِشپاخا گياني قاِمه دَمريا. 
متوخ ديلا براتا ِدبِليَعل إِلّا مَسَبب دا{وقاني َربثا وَقِهر ديّي إيَون مَصلُويِه ِول  َخشِوت َخد>

 ومُجِوبلِه ِعيلي وِميِره طالاه:  ”سي بِشلاما، وا�لاها دإِسرائِيل بياِول>خ لُموَجب  17َدها.“ 
متوخ نَعِمه لِگيبوخ.“ وَبِثر ِدخ زِلّا َبختا با{رخاه  18ِعجُبوَنخ.    وِميرا:  ”ُشد َخزيا َخد>

وِخل�ه، وپاثا لا واوا َحّشانيثا.
 وقِملاي بَقَدمتا وسِغذلاي تا َمريا ودإِيراي لِبيثاي بَرمثا. وإيِذيلِه ا�لقانا َحنّا َبخِتيه،  19

يه وِميرا:  20وَمريا ِكم تاِخيرا.    وَبِثر ُزونا بٕاِي شاتا، َحنّا پِطنّا وُمهِويلا بُرونا وقِريلا ِشم�
” مِبه دِمن َمريا ِكم َطلَبن�ه.“

ل تا َمريا ل تا َمرياَحنّا بِنذارا شمو� ل تا َمرياَحنّا بِنذارا شمو� ل تا َمرياَحنّا بِنذارا شمو� َحنّا بِنذارا شمو�
 وا�لقانا ِسقلِه آوو وبِيِثيه كُل�ه تا دَمقرو ِدِوحثا ِدكَمِقرويلا كُد شاتا تا َمريا تا  21

 ولا ِسقلا َحنّا مِبه دِميرا تا ُگوراه:  ” إيَمن دَخسَلن بُرونا بَمثَين�ه  22ِدمكاِمل نِذرا دي�ه.  
 وِميِره طالاه ا�لقانا ُگوراه: ”أُووذ  23وبِه دپايِش ِخزيا قاِمه دَمريا وبِد آتو تاما ِول ا�َبد“.  

 ِمندي دعاِجبَلخ. وإيتو آخا ِول إيَمن دَخسَلت�ه. وَمريا بِه ِدمكاِمل َتِنيِثيه. وتولا َبختا
 وكُد ِكم َخسلالِه ِكم َمسقالِه إِّماه، وشِقّلا إِّماه  24وُمِمصلا بُروناه ِول دِكم َخسلالِه.  
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  بِر دِطل>ث ِشن�ه وخاء إِيپا دَقمخا وخا ِزقّا دَخمرا، وِكم َمثيالِه قاِمه دَمريابَشرخا 
 ونِخيراي ُتورا وُمِثيلاي يالا لِگيبِه دِعيلي.  25بشيلُوه، وإِيگاها يالا ِويوا ِطفلا ُزورا. 

 وِميرا: ”يا ستاذي، خايا گيانوخ، آنََون إِي َبختا دَونوا حِملتا آخا ِگيبوخ وبِطلابا  26
 وَهم  28مُصِليلي مَبَدل ا�ذ يالا. وِكم ياِولّي َمريا لِمندي ِدطِلبلي ِمن�يه.   27ِمن َمريا. 

آنا كَمِقرَون�ه تا َمريا ُكّلاي ُيماثا دخايِه دي�ه ُكل�ه، وسِغذلاي تاما تا َمريا.

2222
صلُوثا دَحنّاصلُوثا دَحنّاصلُوثا دَحنّاصلُوثا دَحنّا

 ومُصلِيلا َحنّا وِميرا: ”پِصخِله لِّبي بَمريا وعِليلِه رِيشي بگاِويه.  وپِثخلِه ِكّمي  1
 لِيثِن َقّديشا خِديِگه دَمريا، مَسَبب  2لِدشمانِه ديّي. مبِه ِدرِوزلِه لِبّي بَخلاص ديّوخ. 

 لا َمزيدوتُن بَمحُكويِه بشولِه  3دلِيث ِخنّا شُووق ِمنّوخ. ولِيث ِكيپا خِديِگه دا�لاَهن.  
وُخن مِبه دَمريا ا�لاها كياِذي بُكل  رابِه، ولا َشقلوتُن ُشهارا ولا َپلطا َتِنيثا بِشتا مِكم�

 قِشياثا دَگّباِره پِشلاي تويِره، وا�ن دلَتّاي  4ِمندي. وبگاِويه كِپيشي تقيلِه كُّلاي ُشلانِه. 
 ا�ن دواوا سويئِه ميٕاِيراي گياناي بلُخما دكاِسيه وا�ن دواوا  5ِخيلا ِكم ياِوتّاي ِخيلا. 

 كپيِنه سِويلاي وآي دلا َبطناوا ُمهِويلا ُشوءا يالِه وَمر يالِه َكبيِره أِوشلا كاساه وپِشلا
 َمريا كآِوذلِه تا  7َمريا كماِمث وٓاوو كماِخه، كَمنِخث لِشُيول وكُموِسق.   6َعقرا. 

 كُمورِم لِمسِكينا ِمن ا{پرا،  8ناشا ِمسِكينا وآوو كآِوذلِه ا�تيرا وكَمختِه وَهم كَمعلِه. 
ه درابِه، وُكرسي دإيقارا بِه دِميِرثلاي، مِبه دَمريا  وكماِقم ِمن زِبلا َفقيرا تا دُموتولِه إِم�

 ا�قلاثا دَقّديِشه دي�ه بِه دناِطر، وبيِشه بِخشكا  9إيلاي ا�ساسات دا�را، وُمتولِه إِلّاي بريثا. 
 ا�ن ِدكِقيمي َدرقُل َمريا كِپيشي تويِره.  10بِه دَشتقي. مَسَبب لا بِخيلا كغالِب َبرناشا.  

طلاثا تُوِره (بلُشانا ِعيورايا)     24242424....1111ب
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 ِمن شَميّا ِكمَگرِگم إِلّاي.  َمريا بِه ددايِن ا�را كُّلا، وبِه دياِول ِخيلا تا َملكا دي�ه، وبِه
دَمعلِه َقرنا ِدمشيِحيه.

ه دِعيلي َكهنا.  11 ودإِيِره ا�لقانا لِبيِثيه بَرمثا، ويالا ُزورا خاِدموا َمريا إِم�

بُنونِه دِعيلي َعوالِهبُنونِه دِعيلي َعوالِهبُنونِه دِعيلي َعوالِهبُنونِه دِعيلي َعوالِه
ه دَعّما واوا،  13ويالِه دِعيلي واوا يالِه ِدبلِيَعل ولا ياِذيوا لَمريا.    12  وعاِده دَكهنِه إِم�

 كُد َمقرّوا ُگورا ِدِوحثا دي�ه آثِيوا ُغلاما دَكهنا بِعّدانا ِدمَبشليوا پِصرا، وبٕايِذيه َچنَگل َمر
 وخاِرزوالِه بَطِشت وبَمِرگلا وبَمقلِه وبِدستيثا وِمندي ِدمچالِبوا بَچنَگل  14طلاثا كاِكه.  

ه دُكّلاي بِني إِسرائِيل إيَمن دآثاوا لشيلُوه.    15شاِقلوالِه َكهنا طالِيه.  وهاَدخ ا{وذيوا إِم�
 وَهم مَقم ما دَمقذيوالِه َتربا، آثِيوا ُغلاما دَكهنا وآِمروا تا ُگورا ِدكداِوحوا:  ”َهل پِصرا تا

 وِكم جاِوبلِه  16دپايِش مطويا تا َكهنا. مَسَبب َكهنا لا كشاقِل پِصرا بشيلا، إِلّا نايا.“  
 ُگورا:  ” ُشد َمقذي َقمايا َتربا، وَبِثر ِدخ شُقول ِمندي ِدمَشهيا گيانوخ.“  آِمروا طالِيه

 وا�ذ خطيثا َربثا  17.“ گ” لا، َدها بِه دياِوت وإِن لا ياِوت بِه دَشقِلن�ه ِمنّوخ بَغِصب 
واوا قاِمه دَمريا، مَسَبب ناِشه َلپ�ش مَيقريوا ُقربانا دَمريا.

ل ِويوا بِخداما قاِمه دَمريا وآوو ِطفلا ُزورا ولاِوشوا إُِپودا دِكت>ن.   18  وِكم  19وشمو�
ه دُگوراه لِدواحا يه ُجّبا ُزورتا وَمسَقوالا طالِيه ِمن شاتا لشاتا، كُد زاوالا إِم�  ا{وذالِه يِم�

 ومُبِرخلِه ِعيلي ا�لقانا وَبخِتيه وِميِره: ”ياِولّوخ َمريا يالِه ِخن�ه ما�ذ َبختا  20ِدوحا ُكد شاتا. 
مَبَدل ا�ذ يالا دُمقرولا تا َمريا.“  ودإِيراي لُدكثاي.

 وكُد تِخيِره َمريا َحنّا پِطنّا گاها ِخرتا وُمهِويلا طلاثا بُنونِه وتِت�ي بناثا. ورِويلِه يالا  21
ل قاِمه دَمريا. شمو�

ِعيلي مَچُخوِسه بُنونِيهِعيلي مَچُخوِسه بُنونِيهِعيلي مَچُخوِسه بُنونِيهِعيلي مَچُخوِسه بُنونِيه

بِخيلا     16161616....2222گ
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 وِعيلي سولِه َكبيرا، وشِميلِه بُكل بِشتا ِدإِوذلاي يالِيه لُكل�ه إِسرائِيل وِدخ واوا  22
ه دإِنِشه دَجمعيوا ِگيِبه دَطرا دِخيما دإجتِماع.   وِميِره طالاي:  ”قاي  23بِدماخا إِم�

 لا  24كا{وذوتُن هاَدخ شولِه؟ مِبه دإيِون بِشماءا مُكل�ه َعّما بشولِه بيِشه ديُووتُن بِٕاواذا.  
 وإِن حاِطه َبرناشا  25يا يالي! مِبه دإيِون بِشماءا َخبِره ِمن َعّما دَمريا لا طاِوه إِل�وُخن! 

 َدرقُل َبرناشا، ا�لاها بِه ددايِن�ه. وإِن حاِطه َبرناشا َدرقُل دَمريا، ماني بِه ِدمصالِه مَبَدلِيه؟“
ل ِطفلا بِروايا  26ولا شِميلاي لقالا دباباي، مَسَبب دَمريا عِجبِليِله دماِمثلاي.   وشمو�

ِويوا بَقِومتا وبُطوتا قاِمه دَمريا وقاِمه دناِشه.

َمريا َمسِليلِه بِيثا دِعيليَمريا َمسِليلِه بِيثا دِعيليَمريا َمسِليلِه بِيثا دِعيليَمريا َمسِليلِه بِيثا دِعيلي
 وثِيلِه ُگورا دا�لاها لِعيلي َكهنا وِميِره طالِيه ” هاَدخ كاِمر َمريا: ُمو لا گِليلي تا بِيثا  27

 وِكم گابِن�ه ِمن ُكّلاي ُشوِطه دإِسرائِيل  28دبابوخ وآني بُگو ِمِصر، بُگو بِيثا دپِرُعون. 
 دهاِوه َكهنا طالي ودآِسق لَمِذبحي ودُموقِذ بِسما ودلاِوش إُِپودا قامي، وهِولّي تا بِيثا

 قاي ُووتُن بِدياشا لِدِوحثا ديّي وُقرباني  29دبابوخ ُكّلاي ِدوِحه دنورا ِدبِني إِسرائِيل. 
 ِدپِقذلي بگاِويه بَمِشكنا ديّي وِكمَيقِرت يالوخ بِش َكبيرا ِمنّي تا دَمِقشطوتُن گيانُوُخن

 مَسَبب دآذي كاِمر َمريا ا�لاها  30ِمن رِيشيثا دُكّلاي ُقربانِه دإِسرائِيل َعّما ديّي؟ 
 دإِسرائِيل:  ” آنا ِميري دبِيثوخ وبِيثا دبابوخ بِه دَرخشي قامي ِول ا�َبد. وَدها كاِمر َمريا:

 بِه دآثاي ُيماثا وبِه  31َخسلِه! آنا ِكمَيقِرن آني دِكمَيقريلي، وَمِسلياني بِه دپِيشي مُرزلِه. 
 وبخازِت ا{وقانا  32دَقِطن دراؤوخ ودراءا دبِيثا دبابوخ وَهم ساوا لا كُشوقِن ببِيثوخ.  

 بگاِوه دَمِشكنا ديّي، وبِني إِسرائِيل بِه دخاياي بطاووثا وَبّسيموثا ولا كُشوقِن ساوا بِبيثوخ
 وإِيما دُشوِقن�ه بيخايِه تا دخاِدم َمِذبحا ديّي، بِه دهاِوه َسَبب دَمشُپوِخه  33كُّلاي ُيماثا.  

  34إِينوخ بِدمئِه، وبتاِور لِبّوخ بِغبنوثا وبَحّشا وكُل ماني دهاِوه بِبيثوخ بِه دمايِث جَونقا. 
 وٓاذيلِه نيشان طالوخ إيَمن دآثِه إِل�ه ِدتراواي يالوخ َحپني وِفنَحس:  تراواي بِه دِميثي بخاء

 وبَمقيِمن طالي َكهنا ا�مين تا دٓاِوذ خِديِگه دما دإيث بِلبّي وگياني. وببانِن  35ُيوما. 
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 وبِه دُهويا كُل دپايِش ِمن  36طالِيه بِيثا ا�مين وبراِخش قاِمه ِدمشيحي ُكّلاي ُيماثا. 
 بِيثوخ بِه دآثِه وبساِغذ طالِيه، مَبَدل خذا قِطعا دِسيما وَرقّا دلُخما وبَمرِجه ِمنّاي وبِه

دآِمر:  ماقِملي بخا شولا دِخدِمتّا دَكهنوثا تا دا�خِلن خاء پِرزا دلُخما.

3333
ل لَمريا بِقرايا شمو� لَمريا بِقرايا شمو� لَمريا بِقرايا شمو� َمريا بِقرايا شمو�

ل خاِدموا َمريا قاِمه دِعيلي.  وَتِنيثا دَمريا َمر طيما واوا بآني ُيماثا.  ولَثوا  1  ويالا شمو�
ِحزوا َكبيرا.

 وهِويلِه با{و ُزونا.  كُد ِويوا ِعيلي دميخا بُدكِثيه، ونِيرا دإِيِنيه پِشلِه بِنقاصا ولَثوابِه  2
ل ِويوا دميخا بَهِيكلا دَمريا ديلِه بگاِويه  3دخازِيوا.   ومَقم ما َچمآوا شراءا دا�لاها وشمو�

ِقيووثا دا�لاها. 
ل: ”آنَِون.“   4 ل، وِميِره شمو�  وإِرقلِه لِگيِبه دِعيلي وِميِره:  5إِيگاها قِريِله َمريا لِشمو�

آنَِون ثِيلي مبِه دِكم قارِتّي. وِميِره ِعيلي: ”لا ِكم قارِنّوخ. دُؤور ودُموخ. ودإِيِره ودِمخلِه. 
ل وزِل�ه لِگيِبه دِعيلي وِميِره:  ” آنَِون ثِيلي  6 ل، وِقملِه شمو�  وگاها ِخرتا قِريِله َمريا لِشمو�

ل لا  7مبِه دِكم قارِتّي.“ وِميِره: ”بُروني لا ِكم قارِنّوخ.  سي دُؤور ودُموخ.“   وشمو�
كياِذيوالِه تا َمريا ِول إِي ِعّدانا. وَتِنيثا دَمريا لا واوا گليثا طالِيه.

ل گاها دِطل>ث. وِقملِه وزِل�ه لِگيِبه دِعيلي. وِميِره ”آَنِون آخا  8  ودإِيِره َمريا وقِريِله شمو�
ل ”سي  9مبِه دِكم قارِتّي.“ وإيِذيلِه ِعيلي دَمريا ٓاوولِه بِقرايا ليالا.    وِميِره ِعيلي تا شمو�

 دُموخ، وإِن ِكم قارِيلوخ گاها ِخرتا إيُمر: َمحكي يا َمريا مِبه دا{ودوخ إيلِه بِشماءا.“ 
ل ودِمخلِه بُدكِثيه. وزِل�ه شمو�

ل.“ ومُجِوبلِه  10 ل شمو�  وثِيِله َمريا گاها ِخرتا وِقملِه وقِريلِه خگاهاثا َقمايِه، ”شمو�
ل ”پُقوذ يا ماري، مِبه دا{ودوخ إيلِه بِشماءا.“   ل:  ”إيُوولِه آنا  11شمو�  وِميِره َمريا تا شمو�
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 با{و ُيوما  12بِه دا{وِذن شولا بُگو إِسرائِيل، إِيما دشاِمي بگاِويه بِه دِصيني تراواي نَثياثِيه.  
 وِكم َميِذئِن�ه  13بِه دَمقيِمن إِل�ه دِعيلي لُكل ِمندي دِميري لِبيِثيه ِمن َقِميثا وِول َخرثا.  

 دزيلِن ِدينِن بِيِثيه ِول ا�َبد مَسَبب دُعولا دإيِذيلِه بيالِيه دُمِثيلاي لُوطاثا إِل�يه، ولا ِكم
 ولا�ذ َسَبب إيِميلي لِبيثا دِعيلي دلا پايِش شويقا گناها دبِيثا دِعيلي لا  14چاِخسلاي.  

بِدِوحثا ولا بُقربانِه ِول ا�َبد.
ل تا دَمحِكه ا�ذ  15 ل ِول َقَدمتا، وپِثخِله َطَرواثا دبِيثا دَمريا.  وزِديِله شمو�  ودِمخِله شمو�

ل“  ِميِره ”آنَِون“.    16ِحزوا تا ِعيلي.  ل وِميِره: ”بُروني شمو�   17وقِريلِه ِعيلي لِشمو�
 ِميِره ِعيلي: ”ميواوا إِي َمحِكيثا دِميِره طالوخ؟ لا مطاِشت إِلّي.  دلا آِوذ ا�لاها هاَدخ

 وِكم  18 إِن مطاِشت ِمندي إِلّي، إيموري ُكل ِمندي دِميِره طالوخ. دإِّموخ وبِش َكبيرا 
يه ولا مُطِشيلِه إِل�يه چو ِمندي. وِميِره ِعيلي: ل لُكل ِمندي دُمحِكيلِه إِم�  ِميِذئِله شمو�

” ٓاوولِه َمريا. وبِه دآِوذ لُكل ِمندي دعاِجبلِه.“
يه، ولا شِوقِله َهم خذا َتِنيثا ِمن َتناياثا دَمريا دنَپلي  19 ل وَمريا ِويوا إِم�  ورِويِله شمو�
�را.   ل رشيما نويّا  20لا  وإيِذيلاي بِني إِسرائِيل ُكّلاي ِمن َدن ِول بِر شَوع، دپِشِله شمو�

 وپِشِله َمريا بَمخُزويِه گيانِيه بشيلُوه گاهاثا ِخن�ه مِبه دَمريا گِليلِه گيانِيه تا  21ِمن َمريا. 
ل بشيلُوه بَتِنيثا دَمريا. شمو�

4444
ههههپِلشتايِه بِشقالا ِقيووثا دُقولا پِلشتايِه بِشقالا ِقيووثا دُقولا پِلشتايِه بِشقالا ِقيووثا دُقولا پِلشتايِه بِشقالا ِقيووثا دُقولا 

ه َدرقُل  1 ل بُكّلا إِسرائِيل. وپِلطلاي بِني إِسرائِيل لِٕاواذا دَشر�  وپِشلا پِرستا َتنِيثا ِدشمو�

دلا مآِدبلوخ     17171717....3333د
َسندوقا دَوعدا     0000....4444ه
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 وِصپلاي پِلشتايِه  2پِلشتايِه. وشِريلاي ِگيبِه دِكيپا ِدعَينتا. وپِلشتايِه شِريلاي بآپاق. 
ه َربثا بِيناثاي وپِشلاي ه إِّماي. وبِريلا َشر�  گياناي وپلِطلاي لَقمايوثا دإِسرائِيل لِٕاواذا دَشر�

  3بِني إِسرائِيل تويِره قاِمه ِدپِلشتايِه، وقِطّلاي ِمن ِصّپا بَحقلا َقرواِوه دا�ربا ا�لپِه گوِره. 
 ودإِيِره َعّما دإِسرائِيل لِمَعسِكر وِميراي ساِوه دإِسرائِيل ” قاي ِكم تاِويَرن َمريا إِديو قاِمه

 ِدپلِشتايِه؟ ُشد َشقلُخ إِم>ن ِمن شيلُوه لِقيووثا دَقولِه دَمريا وتا دهاِوه َمريا بِيناَثن
 ومُشِديِره َعّما لشيلُوه وطِئنّاي ِمن تاما لِقيووثا  4وِدمخالِصلَن ِمن إيداثا دِدشمانِه دي>ن.“ 

ه. وتاما واوا تراواي يالِه دِعيلي َحپني وِفنَحس،  دَقولا دَمريا ِخيلانا، ديلِه تيوا إِل�ه ِدكرو�
ه دقِيووثا دَقولا دا�لاها. إِم�

 وهِويلا كُد أِويِره ِقيووثا دَقولا دَمريا لِمَعسِكر مُعيِطلاي كُّلاي إِسرائِيل َعَيطتا َربثا  5
 وشِميلاي پِلشتايِه قالا دَعُيوِطه وِميراي ”ميلِه كُل�ه ا�ذ قالا رابا  6ِول ِدشِئشلا ا�را.  

 وزِديلاي  7دَعُيوِطه بُگو مَعسِكر دِعيورايِه؟“ وإيِذيلاي لِقيووثا دَمريا دثِيلا لِمَعسِكر. 
 پِلشتايِه، مِبه دِميراي: ”ثِيلِه ا�لاها لِمَعسِكر.“ وِميراي: ” وايا إِل>ن، مَسَبب دلا هويلِه

ل ولا ُيوما ِخنّا مَقم ِمن�يه!   وايا إِل>ن!  ماني مخالِصَلن ِمن  8خِديِگه دا�ذ ِمندي لا تِم>
  9إيداثا دا�ن ا�لاِهه ِخيلانِه؟ آنيلاي ا�ن ا�لاِهه ِدمِخيلاي ِمِصر بُكل َترزِه ِدمخاياثا بَبّريّا. 

 هُوو ِخيلانِه وهُوو گوِره يا پِلشتايِه دلا پِيشوتُن ا{وِده تا ِعيورايِه، ِدخ دپِشلاي آني ا{وِده
 وإِوذلاي پِلشتايِه َشر�ه، وبِني إِسرائِيل پِشلاي  10طالُوُخن. هُوو گوِره وإووذو َشر�ه. 

 تويِره، وكُد خاء ِمنّاي أِرقلِه لِخيما دي�ه.  وهِويلا خذا مِخيثا َربثا تا بنِي إِسرائِيل، ونِپّلاي
 وقِيووثا دا�لاها پِشلا شِقلتا، وتراواي بُنونِه دِعيلي َحپني  11طلاثا ا�لپِه گوِره دَشر�ه. 
وِفنَحس پِشلاي قطيلِه. 

ُموثا دِعيليُموثا دِعيليُموثا دِعيليُموثا دِعيلي
ه وثِيِله لشيلُوه با{و ُيوما وُجل�يه واوا  12  وإِرقلِه خاء ُگورا ِمن بِنيامين ِمن ِميَدن دَشر�

 وكُد ثِيِله خِزيلِه ِعيلي دِويوا تيوا لُكرسي مبارا دا{رخا  13جيِقه، وا{پرا ِدريا لِريِشيه.  
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 وبِخيارا، مِبه دلِب�يه ِويوا شغيشا لِقيووثا دا�لاها. وكُد ثِيلِه ا{و ُگورا وَممِطيِله َخبرا تا مذيتا،
 وكُد شِميلِه ِعيلي قالا دَعُيوِطه ِميِره:  ” ميلِه قالا ِدشُغشيا  14ومذيتا كُّلا پِشلا مَعُيوِطه.  

 وُعمرا دِعيلي ِويوا تمانِه وتِشئي  15آذي؟“ ومُقلِقل�ه آو ُگورا وثِيلِه وميِذيلِه تا ِعيلي. 
 وِميِره ا{و ُگورا تا ِعيلي، َدها ثِيلي ِمن ِميَدن  16ِشن�ه وإِيِنيه واوا َيقوِره وَلثوابِه ددائِلوا. 

ه وإِرقلي.  وِميِره ِعيلي: ”يا بُروني إيموري ما بِريلِه؟“    مُجِوبِله َمثيانا دَخبرا  17دَشر�
 وِميِره: ”أِرقلِه إِسرائِيل قاِمه ِدپِلشتايِه وآذي واوا تَورتا َربثا تا َعّما. وَهم بُنونوخ َحپني

 وهِويلا كُد تِخيِره ِقيووثا دا�لاها نِپل�ه  18وِفنَحس ِمثلاي.  وقِيووثا دا�لاها پِشلا شِقلتا.“ 
 ِعيلي مُكرسي لَبثرا لِدپنا دَطرا، وتِويرا َپَقرتِيه وِمثِله، مَسَبب دِويوا ُگورا ساوا وَيقورا. وٓاوو

سرائِيل ا�ربي ِشن�ه. ِدن�ه لٕاِ
 وَكلِثيه، َبختا دِفنَحس واوا پِطنتا وَقروتا لَمهُوويِه.  وشِميلا دپِشلا شِقلتا ِقيووثا  19

  20دا�لاها، ودِمثِله ِخمياناه وَهم ُگوراه. بِركلا وُمهِويلا مِبه دَمرئِه ديّاه زِخملاي إِلّاه. 
 وبِعّدانا دُموثاه ِميراي طالاه إِنِشه دواوا ُكّلاي تاما: ”لا َزَدت مَسَبب دُمهِويَلخ بُرونا.“

 وقِريلا ِشّما ديالا ”إيكابود“ وِميرا: ” شوحا پِشلِه  21. ولا مُجِوبلا ولا مُحِركِله لِّباه 
  22مُشنيا ِمن إِسرائِيل، مبِه دِقيووثا دا�لاها پِشلا شِقلتا، ومَسَبب ِخمياناه وُگوراه. 

ومَسَبب آذي ِميرا شوحا پِشِله شقيلا ِمن إِسرائِيل مبِه دِقيووثا دا�لاها پِشلا شِقلتا.

5555
پِلشتايِه وِقيووثاپِلشتايِه وِقيووثاپِلشتايِه وِقيووثاپِلشتايِه وِقيووثا

 وشِقّلاي  2 ِول ا�شُدود. زوشِقّلاي پِلشتايِه ِقيووثا دا�لاها وِكم ماثالا ِمن إِبِن ِعيِزر   1

لا مُجِوبلا ولا درِيلا بالا     20202020....4444و
ِكيپا ِدعَينتا     1111::::5555ز
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  3پِلشتايِه لِقيووثا دا�لاها، وِكم ماثالا لِبيثا دداُگون، وِكم َمقيميلا بِدپنا دداُگون.  
�را، قاِمه دقِيووثا دَمريا،  وقِملاي ا�شُدودايِه ِديَرث ُيوما بَقَدمتا وكُد داُگون نپيلا لپاثِيه لا

 وِقملاي ِديَرث ُيوما بَقَدمتا وخِزيلاي داُگون  4وشِقّلاي داُگون وِكم دارالِه بُدكِثيه.  
�را قاِمه دقِيووثا دَمريا، ورِيشا دداُگون وتِت�ي إيداثِيه واوا قطيِئه لِسُقوپثا دَطرا.  نپيلا لپاثِيه لا

 ما�ذ َسَبب لا كِديشي َكهِنه دداُگون  5وَلپ�شوا بگاواه ِمندي شُووق ِمن ُگشما دنُنتا. 
وكُّلاي آني ِدكا{وري لِبيثا دداُگون لِسُقوپثا دداُگون با�شُدود ِول ٓاذي ُيوما.

وِره  6  وإيِقيرا إيذا دَمريا لا�شُدودايِه وِكم ماِخيلاي مخاياثا قِشيِه، وِكم ماِخيلاي بِطح�
 وكُد خِزيلاي ناِشه دا�شُدود ِدبِريلِه هاَدخ ِمندي إِلّاي ِميراي:  7با�شُدود وتخوِمه ديّاه.  

 ” لا كپايِش ِقيووثا دا�لاها دإِسرائِيل لِگيَبن مَسَبب ِدقِشيلا إيِذيه إِل>ن وإِل�ه دداُگون ا�لاَهن.
 ومُشِديراي وجِمعلاي رابِه ِدپِلشتايِه ُكّلاي لِگيباي، وِميراي: ”ما ا{وُذخ بِقيووثا  8

 دا�لاها دإِسرائِيل؟“ مُجِوبلاي:  ”بَمِدُرخ ِقيووثا دا�لاها دإِسرائِيل لگاث. “ وُمِديراي ِقيووثا
 وهِويلِه َبِثر ما دِكم َمِدريلِه، واوا إيذا دَمريا إِل�ه ِدمذيتا، وشِغشلا  9دا�لاها دإِسرائِيل.  

وِره.   وِكم  10مذيتا شَغشتا َربثا.  ومِخيلِه ا�لاها ناِشه ِدمذيتا ِمن ُزورا ديّاي ِول رابا بِطح�
 َشدريلا لِقيووثا دا�لاها لِعقُرون، وَبِثر ما ِدإِويرا ِقيووثا دا�لاها لِعقُرون، پِشلاي ناِشه

 دِعقُرون مَعُيوِطه وِميراي:  ”ِكم ماثالا لِقيووثا دا�لاها دإِسرائِيل تا دَممثيَلن ا�خني وَعّما
 ومُشِديراي وجِمعلاي رابِه ِدپِلشتايِه كُّلاي وِميراي:  ”مَشدرو ِقيووثا دا�لاها  11دي>ن.“ 

 دإِسرائِيل، تا دَدأرا لُدكثاه، ودلا َممثالَن ا�خني وَعّما دي>ن.“  مَسَبب شُغشيا وُموثا ِدبِريلِه
 وآني دلا ِمثلاي، پِشلاي  12ِويوا بِمذيتا ُكّلا. وإيذا دا�لاها قشيثا واوا إِلّاي َكبيرا.  

وِره وِسقلا َعَيطتا ِدمذيتا ِول شَميّا. ِمخيِه بِطح�

6666
سرائِيل سرائِيلِقيووثا دإِيِره لٕاِ سرائِيلِقيووثا دإِيِره لٕاِ سرائِيلِقيووثا دإِيِره لٕاِ ِقيووثا دإِيِره لٕاِ
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 وقِريلاي پِلشتايِه لَكهنِه وَپثاِخه  2وپِشلا ِقيووثا دا�لاها با�ثرا ِدپِلشتايِه ُشوءا َيرِخه.   1
 وِميراي:  3دفال وِميراي: ”ما ا{وُذخ بِقيووثا دَمريا، َميِذؤولَن ِدخ مَشدُرخلا لُدكثاه.“ 

 ” إِن مُشِديُروُخن ِقيووثا دا�لاها دإِسرائِيل، لا مَشدروتولا سپِقتا، إِلّا َمِقروو طالاه قُربانا
 ِدگناها. إِيگاها بِه دپِيشوتُن بسيِمه، وبِه دپِيشا إيِذيتا لِگيُبوُخن قاي لا كَدأرا إيِذيه

 وِميراي:  ”ميلِه ا�ذ ُقربانا ِدگناها دَمِقرُوخِله طالِيه؟“ وِميراي:  ” ِمخِديِگه  4ِمن�وُخن.  
وِره دِديهوا وَخمشا َعُقبِره دِديهوا. مبِه ِدخذا مِخيثا  دِمنيانا درابِه ِدپِلشتايِه، َخمشا ِطح�

وِره دي�وُخن وَصلِمه  5كُل�وُخن پِشلُوُخن ِمخيِه ا�ختو ورابِه ِدپِلشتايِه.   وإووذو َصلِمه دِطح�
 دَعُقبِره دي�وُخن ِدكَخروي ا�را، وَمِقروو شوحا تا ا�لاها دإِسرائِيل َبلكي بگاِرش إيِذيه َيُقرتا

 وقاي إيُووتُن بَمقُشويِه لِب>واثُوُخن ِدخ  6ِمن�وُخن وِمن ا�لاِهه دي�وُخن وِمن ا�ُروُخن.  
 دُمقِشيلاي ِمصرايِه وپِرُعون لِب>واثاي؟ ُمو لِيلِه َبِثر ما دُمخِويِله ِخيِليه طالاي وِكم ماِخيلاي

 وَدها ٔاووذو خذا َعَربانا َخثتا وتِت�ي َتِورياثا َممَصنياثا دلا ِسقلِه  7ِكم سايِبلاي وزِلّاي؟ 
 وشقولو  8إِلّاي نيرا، وا�سروتُن تَرَوثناي َتِورياثا لَعَربانا، وَمِدروتُن َشرخاي مَبثراي لِبيثا.  

 ِقيووثا دَمريا ودُرولا لَعَربانا ودُرو سپاقِه دِديهوا دِزل َمِدروتولاي طالاه قُربانا ِدگناها بُگو
 وخورو إِن آِسق با{رخا ِدتخوِميه ِول بِيث ِشِمش بِه  9َسندوقا لِدپناه، ومَشدرولِه دزالِه. 

 دهاِوه آوو ِدإِوذلِه بگاَون ا�ذ َبلي�ه َربثا. وإِن لا بِه دَيُذخ إيِذيه لا ِكم َمخيالَن وا�ذ ِمندي
.حگِدشلِه گداشا 

 وآني گوِره أِوذلاي هاَدخ، وشِقّلاي تِت�ي َتِورياثا َممَصنياثا وِكم ا�سريلاي لَعَربانا  10
ه دَسندوقا وَعُقبِره  11وإرِيلاي تِري َشرخاي بِبيثا.    وُمتولاي ِقيووثا دَمريا إِل�ه دَعَربانا إِم�

وِره.  طدِديهوا وَصلما   وزِلّاي ا�ن تِت�ي َتِورياثا با{رخا، لا{رخا دبِيث ِشِمش.  12 دِطح�

بِريِله بِصدِفه گِدشلِه گداشا     9999....6666ح
وتِمثال     11111111....6666ط
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 وبِرخاشا واوا بِخذا ا{رخا وبَبرُبوِره ولا پِثّلاي لا لَيمنِه ولا لَعسِره. ورابِه ِدپلِشتايِه واوا
 وناِشه دبِيث ِشِمش بِخزادا واوا خزادا  13بِرخاشا َبثراي ِول تخوما دبِيث ِشِمش.  

 وثِيلا  14دِخط�ه بُگو َرُؤولا. وُمعلِيلاي إِيناي وخِزيلاي لِقيووثا، وپِصخلاي بِخِزيثاه. 
 َعَربانا لَحقلا دإيُشوع ديِله ِمن بِيث ِشِمش وكِليلا تاما. وإِثوا تاما خا ِكيپا رابا. وتِويراي

 وُمنِخثلاي لِيوايِه ِقيووثا دَمريا  15ِقيسا دَعَربانا وُمقرولاي لَتِورياثا ِدِوحثا ُمَقذتا تا َمريا.  
 وَسندوقا دِويوا إِّماه، ودإِثوابِه بگاِويه سپاِقه دِديهوا وِكم دارالاي لِكيپا رابا، وُمقرولاي

 وَبِثر ما خِزيلاي  16ناِشه دبِيث ِشِمش ِدوِحه ُمقِذه، ودِوحلاي ِدوِحه تا َمريا با{و ُيوما. 
ا�ن َخمشا رابِه ِدپِلشتايِه ِمندي ِدبِريِله دإِيراي لِعقُرون با{و ُيوما.

وِره دِديهوا دِكم َمِقرويلاي پِلشتايِه ُقربانا ِدگناها تا َمريا، خاء ِمنّاي  17  وآني ِطح�
 مَبَدل ا�شُدود، وخاء مَبَدل عازا وخاء مَبَدل ا�شقالُون وخاء مَبَدل گاث وخاء مَبَدل

 وَعُقبِره دِديهوا واوا بِمنيانا ِدمذيناثا درابِه ِدپِلشتايِه ا�ن َخمشا، إِن واوا  18ِعقُرون. 
 مذيناثا َمر شوِره رابِه َين ماثا دَدشتا. وا{و ِكيپا رابا ِددرِيلاي إِل�يه ِقيووثا دَمريا پِشلِه ِول

إِديو ُيوما بُگو َحقلا دإيُشوع دبِيث ِشِمش.
 ومِخيِله َمريا ناِشه دبِيث ِشِمش مِبه دِخيراي لِقيووثا دَمريا، ومِخيِله ِمن َعّما  19

  20َخمشي ا�لپِه وُشوئي گوِره.  وإِوذلِه َعّما َعزايا، مِبه دَمريا مِخيلِه َعّما ا�ذ مِخيثا َربثا.  
 وِميراي ناِشه دبِيث ِشِمش َمن إيِبه دقايِم قاِمه دَمريا ا�لاها َقّديشا آذي؟ وتا ماني بِه

ه لَعماِره دماثا ِديَعريم وِميراي:   21ِدمَشدُرخ ِقيووثا ِمن ِگيَبن ٓاخا؟   ومُشِديراي إيزَگد�
” ُمِديراي پِلشتايِه قِيووثا دَمريا، نخوثو وَمسقولا لِگيُبوُخن.“

7777
ِقيووثا بِبيثا دٓاويناداوِقيووثا بِبيثا دٓاويناداوِقيووثا بِبيثا دٓاويناداوِقيووثا بِبيثا دٓاويناداو

 وثِيلاي ناِشه دُقرَيث يَعريم وُمِسقلاي قِيووثا دَمريا، وِكم دارالا بُگو بِيثا دٓاويناداو  1
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يليعاَزر بُرونِيه تا دهاِوه نَطارا دقِيووثا دَمريا.   وهِويلا ِمن  2لِريشا دتِّلا. ومُقِدشلاي لٕاِ
 ُيوما دتولا قِيووثا دَمريا بماثا ِديَعريم، إيِرخلاي ُيماثا، وِفتلاي إِسري ِشن�ه، وُكل�ه بِيثا

دإِسرائِيل تيولاي ومُعيِطلاي لَمريا.

ل بِحكاما إِسرائِيل ل بِحكاما إِسرائِيلشمو� ل بِحكاما إِسرائِيلشمو� ل بِحكاما إِسرائِيلشمو� شمو�
ه دُكل�ه بِيثا دإِسرائِيل وِميِره: ” إِن ُووتُن مُكل�ه لِب�وُخن دئيِره  3 ل إِم�  وُمحِكيِله شمو�

 لَمريا، َمرمو ا�لاِهه نُخرايِه وِعستروت مِبيناُثوُخن، وَمِحضرو لِب>واثُوُخن تا َمريا، وعبودولِه
 وُمِرملاي بِني إِسرائِيل لَبعلِه وِعستروت  4َتلُخوِذيه ومخالِصلُوُخن ِمن إيذا ِدپِلشتايِه.  

وپلِخلاي تا َمريا َتلُخوِذيه.
ل:  ”جموعو كُل�ه إِسرائِيل لِمصپا، تا ِدمصالِن تا َمريا مَبَدلُوُخن.“    5   6وِميِره شمو�

 وجِمعلاي لِمصپا وگِرشلاي مايا وِكم رِيسيلاي قاِمه دَمريا، وِصملاي با{و ُيوما وِميراي
ل تا بِني إِسرائِيل بِمصپا. يتاما: حِطيَلن لَمريا.“ وِدن�ه   وشِميلاي پِلشتايِه  7 شمو�

سرائِيل وكُد شِميلاي بِني  ِدجِمعلاي بنِي إِسرائِيل بِمصپا، وِسقلاي رابِه ِدپِلشتايِه لٕاِ
ل: ”لا َبطلِت مَعُيوِطه  8إِسرائِيل زِديلاي ِمن پِلشتايِه.   وِميراي بِني إِسرائِيل تا شمو�

ل خا پارا َمياصا وِكم  9لَمريا مَبَدلَن تا ِدمخالِصَلن ِمن إيذا ِدپِلشتايِه.    وشِقل�ه شمو�
ل لَمريا مَبَدل إِسرائِيل، ومُجِوبلِهكُموِسقلِه    بَتماِمت�يه ِدوحا ُمقذا تا َمريا، ومُعِيطِله شمو�

ه  10َمريا طالِيه.  ه إِم� ل بُموُسوقِه ِدوحا ُمقذا، قرولاي پِلشتايِه لِٕاواذا دَشر�  وكُد ِويوا شمو�
 دإِسرائِيل ومُگرِگمِله َمريا بقالا رابا با{و ُيوما إِل�ه ِدپِلشتايِه وِكم شاِغشلاي، وپِشلاي تويِره

 ونپِقلاي گوِره دإِسرائِيل ِمن ِمصپا ونِپّلاي َبِثر پِلشتايِه وِكم  11قاِمه دإِسرائِيل.  
ماِخيلاي ِول لِتيخ دبِيث كار.

وحِكمِله     6666....7777ي
وِكم َمقرولِه     9999....7777ك
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يه إِبِن  12 ل خا ِكيپا وِكم ناصولِه بِيَنث ِمصپا وبِيَنث ِشن، وقِريِله ِشم�  وشِقل�ه شمو�
 وپِشلاي پِلشتايِه تويِره ولا جِسيراي لِٕاوارا َبِثر  13ِعيِزر وِميِره: ِول آخا ِكم عايِن>ن َمريا. 

ل. لِدخ بِتخوما دإِسرائِيل. وإيذا دَمريا واوا إِل�ه    14 ِدپلِشتايِه ُكّلاي ُيماثا ِدشمو�
سرائِيل، ِمن ِعقُرون ِول گاث.  وپِشلاي ُمِديِره مذيناثا دواوا شقيلِه پِلشتايِه ِمن إِسرائِيل لٕاِ

 وُمِديِره إِسرائِيل تخوِمه دي�ه ِمن إيذا ِدپِلشتايِه، وهِويلِه شلاما بِيَنث إِسرائِيل وبِيَنث
آُمورايِه.

سرائِيل كُّلاي ُيماثا دخايِه دي�ه.   15 ل لٕاِ  وزاوالِه ِمن شاتا لشاتا،  16وِدن�ه شمو�
سرائِيل بُكّلاي آني ُدكانِه.    17وخاِظروا بُگو بِيث إِيل وبَگلگال وبِمصپا، ودايِنوا لٕاِ
سرائِيل وبِنيلِه تاما َمِذبحا تا َمريا. ودائِروا لَرمثا مبِه دتاما ِويوا بِيِثيه.  وتاما ِدن�ه لٕاِ

8888
إِسرائِيل بِطلابا َملكاإِسرائِيل بِطلابا َملكاإِسرائِيل بِطلابا َملكاإِسرائِيل بِطلابا َملكا

ل ُمِقملِه بُنونِيه دهاواي َديّانِه إِل�ه دإِسرائِيل.    1  وِشّما ِدبُرونِيه  2وهِويلِه كُد سولِه شمو�
 ولا رِخشلاي  3َقمايا ِويوا ُيوئِيل وِشّما دا{و ِدتِري آويّا.  وإيواوا َديّانِه بگاِوه دبِر شَوع.  

، وِدينيوا بُظلُم.مبُنونِيه بُگو ا{رخاثِيه، إِلّا پِثّلاي َبِثر َمحصول، وشِقّلاي مال َحراما 
ل لَرمثا.   4  وِميراي طالِيه:  5وجِمعلاي ُكّلاي ساِوه دإِسرائِيل وثِيلاي لِگيبِه ِدشمو�

َدرقُل     13131313....7777ل
َبلصا     3333....8888م
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 ” آيِت َدها پِشلوخ ساوا“  وبُنونوخ لا رِخشلاي با{رخاثوخ. وَدها ماِقم طالَن َملكا دهاِوه
ه.  ل لا ِكم عاِجبلِه ا�ذ ِمندي دِميراي: ”ماِقم  6َديّانا طالَن ِمخواثِه دُكّلاي َعم�  وشمو�

ل تا َمريا.  ل: ” شُمو لقالا  7طالَن َملكا دحاِكم إِل>ن.“ ومُصِليِله شمو�  وِميِره َمريا تا شمو�
 دَعّما وُكل خاء ِمندي دا�مري طالوخ، مِبه دلا ُمسلِيلاي طالوخ، إِلّا طالي ُمسلِيلاي دلا

 ِمخواثِه دُكّلاي شولِه ِدإِوذلاي، ِمن ُيوما دِكم َمسِقنّاي ِمن ِمِصر، وِول  8َملِكن إِلّاي. 
 وَدها  9آذي ُيوما، وِكم ُشوقيلي، وسِغذلاي تا ا�لاِهه ِخن�ه، هاَدخ بِه دا{وذي َهم إِّموخ.  

شُمو لقالاي، إِلّا سهاذا بَسهِذت إِلّاي وبَميِذئِتّاي بدينا دَملكا دزِل پايِش َملكا إِلّاي.

ل بِنذارا َعّما دلا َمقيمي َملكا إِلّاي ل بِنذارا َعّما دلا َمقيمي َملكا إِلّايشمو� ل بِنذارا َعّما دلا َمقيمي َملكا إِلّايشمو� ل بِنذارا َعّما دلا َمقيمي َملكا إِلّايشمو� شمو�
ل كُّلاي َتناياثا دَمريا تا َعّما آني ِدطِلبلي ِمن�يه َملكا.   10  وِميِره:  11وِميِره شمو�

 ” هاَدخ بِه دهاِوه ُحكما دَملكا دزِل پايِش َملكا إِل�وُخن: بِه دشاقِل لِبُنونُوُخن طالِيه، وتا
 وبداِره طالِيه رِيشانِه  12 دي�ه وتا َركاِوه دي�ه وبِه دا�رقي قاِمه دَعَربانات دي�ه. نَعَربانات 

 دا�لپِه ورِيشانِه دَخمشي، وَطرايِه ِدبذانِيه وَخزاِده ِدخزاِديه وا�ن دإِتّاي َصنِيتا دا{وذي َچك�ه
 وبِه دشاقِل بناثُوُخن وبِه دآِوذلاي ِگيِبيه َعَطرياثا  13دَشر�ه وسپاقِه دَعَربانات دي�ه. 

 وبِه دشاقِل ا{و بِش طاوا ِمن َزِره دي�وُخن وَكرِمه دي�وُخن  14ومَبشَلنياثا وَيَپياثا دلُخما. 
  ِمن َزرِه دي�وُخنسوبِه دشاقِل خاء ِمن إِسرا   15وزِيثِه دي�وُخن، وبياِولّاي تا ا{وِده دي�ه.  

 وبِه دشاقِل ا{وِده دي�وُخن  16وَكرِمه دي�وُخن وبياِولّاي تا ِخصيِه دي�ه وتا ا{وِده دي�ه.  
مياثا دي�وُخن، وجَونِقه ِخليِه دي�وُخن، وخَمرانِه دي�وُخن، وبَمپِلخلاي بِپلُخونِيه.    17وَخد>

 ومِعيطوتُن  18وبِه دشاقِل خاء ِمن إِسرا ِمن ا{ربا دي�وُخن وا�ختو بِه دهاُووتُن ا{وِده طالِيه. 
 با{و ُيوما لَمريا تا ِدمخالِصلُوُخن ِمن ُظلُم دَملُكوُخن دِكم گابوتولِه طالُوُخن، وبا{و ُيوما

َمِركواثا، َعّجالات     11111111....8888ن
ُعُشر     15151515....8888س
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َمريا لا كشاِمي إِل�وُخن.

َمريا بيوالا إِسرائِيل َمطلابِتّايَمريا بيوالا إِسرائِيل َمطلابِتّايَمريا بيوالا إِسرائِيل َمطلابِتّايَمريا بيوالا إِسرائِيل َمطلابِتّاي
ل وِميراي: ”لا، إِلّا َملكا بِه دهاِوه إِل>ن.   19 يلِه َعّما دشاِمي لقالا ِدشمو�   20ولا بٕاِ

ه، وبحاِكم َملكا إِل>ن وبپالِط قاَمن َقمايا وبِه دآِوذ  وَهم ا�خني بِه دهاُوخ ِمخ ُكّلاي َعم�
ل كُّلاي َتناياثا دِميِره َعّما، وِكم تانِيلاي  21كُّلاي َشّراثا دا{وُرخ بگاواي.   وشِميلِه شمو�

ل  22قاِمه دَمريا.  ل: ”شُمو لقالاي وماِقم َملكا إِلّاي.“ وِميِره شمو�  وِميِره َمريا تا شمو�
تا گوِره دإِسرائِيل:  ”كُد خاء ِمن�وُخن زالِه لِمذيِتيه.“

9999
َمريا مُگِبيلِه شاِول َملكاَمريا مُگِبيلِه شاِول َملكاَمريا مُگِبيلِه شاِول َملكاَمريا مُگِبيلِه شاِول َملكا

يه قيش بُرونا دا�ويِئيل بُرونا ِدصُرور بُرونا دَبخوَرت  1  وإِثوا خاء ُگورا ِمن بِنيامين ِشم�
يه شاِول،  2بُرونا دا�پّيح بُرونا دُگورا بِنيامينايا، دِويوا َگبّارا وِخيلانا.   وإِثوالِه بُرونا ِشم�

يل ِويوا بِش َيريخا  جَونقا وطاوا، ولَثوا ُگورا ِمن بِني إِسرائِيل بِشُطو ِمن�يه.  ِمن روِشيه ولٕاِ
 وهِويِله ِدمُسِكيراي خَمرياثا دقيش بابا دشاِول.  وِميِره ِقيس تا شاِول  3ِمن كُل�ه َعّما. 

 وعِبيِره بطورا دا�پِريم،  4بُرونِيه شُقول خاء ِمن ُغلاِمه إِّموخ وقو سي ُجول لِخَمرياثا. 
�را دَشليشا ولا ِكم خازِيلاي، وعِبيراي با�را دَشعليم ولا واوا تاما.  وعِبيراي با�را  وعبِيِره لا

 وكُد أِويراي با�را دصوپ ِميِره شاِول تا ُغلاما دِويوا  5دبِنيامينايِه ولا ِكم خازالاي. 
يه:  ” َهيّو دَدأُرخ مبِه دبابي بِه دناِشه َبَحس ِدخَمرياثا وبپايِش بالِيه ِگيَبن.   وِميِره  6إِم�

 طالِيه إيُوولِه ُگورا دا�لاها با�ذ مذيتا، وُگورا مُيقَرلِه.  وُكل ِمندي دآِمر بِه دباِره.  ُشد زالَن
 وِميِره شاِول تا ُغلاِميه: ” إِن  7َدها تاما، مِبه ِدكباِره دِميِذئَلن لا{رخا دَرخُشخ بگاِويه. 
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 زالَن لِگيِبيه ما بِه دياُوخ تا ا�ذ ُگورا؟ مِبه دلُخما خِلصِله ِمن كيَسن، ولَت>ن خذا خِليتا
ه تا ا�ذ ناشا دا�لاها. ما إِت>ن إِم>ن؟“    وُغلاما مُجِوبلِه تا شاِول گاها ِخرتا وِميِره:  8لَمقُرو�

 وِمن َقِميثا  9إيِثن إِّمي ُربِه دِمثقالا دِسيما بياِون�ه تا ناشا دا�لاها وآوو بَمخِويَلن ا{رَخن. 
 بُگو إِسرائِيل، هاَدخ آِمروا ناشا ُكد زاوالِه مباِقروا َمريا:  ”َهي�و دزالَن لَخزايا،“ مبِه دآوو

 وِميِره شاِول تا ُغلاِميه، ِمندي  10دَكمري إِل�يه إِديو نوي>لِه، بَقِميثا ا�مريوا طالِيه ”َخزايا.“  
دِميروخ طاَولِه. َهيّو دزالَن لِگيِبيه، وزِلّاي لِمذيتا دِويوا بگاواه ناشا دا�لاها.

 وكُد آني بيساقا بَمسقانا ِدمذيتا خِزيلاي بناثا خاماثا بِپلاطا لِگراشا دمايا وِميراي  11
 مُجِوبلاي وِميراي نَِعم، آييلِه قاُموُخن، مَقلِقلو َدها، إِديو  12طالاي، إيثِن ٓاخا َخزايا؟“ 

ه بُگو ُدكثا عِليثا.   كُد أَورتُوُخن لِمذيتا  13ُيوما ثِيِله لِمذيتا مبِه دَعّما إِت�ه ِدِوحثا لَمقُرو�
 بٕاِي ِعّدانا بخاُزوتولِه مَقم ما دآِسق لٕايخالا، مَسَبب َعّما لا كاِخل ِول تا دآثِه، مبِه دٓاوو
 ِكمبارِخ ِدِوحثا. وَبِثر ِدخ بِه دا�خلي ا�ن ديلاي ِقريِه وَدها إِسقو مبِه دزِل دخاُزوتولِه إِديو

ل بِپلاطا ِويوا  14ُيوما.   وِسقلاي لِمذيتا، وكُد آني بيثايا بَپلگا ِدمذيتا خِزيلاي شمو�
لِتفاقا بگاواي كُد آوو بيساقا لُدكثا عِليثا.

ل مَقم ما دآثِه شاِول لِگيِبيه بخاء ُيوما وِميِره طالِيه:   15   16وَمريا ِويوا ِگليا تا شمو�
 َصپرا بَقَدمتا ِمخواثِه دا�ذ ِعّدانا مَشدرِن طالوخ ُگورا ِمن ا�را دبِنيامين، مُشوحلِه رِيشا تا

  لَعّما ديّيعَعّما ديّي إِسرائِيل وتا ِدمخالِص َعّما ديّي ِمن إيذا ِدپِلشتايِه، مبِه ِدپِثلّي 
ل لشاِول، ِميِره طالِيه َمريا:  ”آذيلِه  17وَعَيطتا ديّاي مِطيلا لِگيبي.    وكُد خِزيِله شمو�

ل كُد آوو  18ُگورا دِميري طالوخ آذي بِه دحاِكم لَعّما ديّي.“   وقرولِه شاِول لِشمو�
ل لشاِول وِميِره:  19بَپلگا دَطرا وِميِره: ”إيموري إِيَكلِه بِيثا دَخزايا؟“   ومُجِوبِله شمو�

 ” آنَِون َخزايا.“  إِسقو إِّمي لُدكثا عِليثا، وإِخلو إِّمي إِديو، وَصپرا بَقَدمتا بُشوِقن�وُخن
 وَبَحس خَمرياثا ديلاي مُسكِره ِمنّوخ  20دزالُوُخن، وبَمِيذئِنّوخ كُل ما دإيث بِلبّوخ. 

ِحن�ه لِبّي     16161616....9999ع
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 ِمن طلاثا ُيماثا لا پايِش بالوخ لِگيباي، مِبه دپِشلاي ِخزيِه. ُمو لِيلِه ُكل�ه ا{و ِمندي مُشهيا
 ومُجِوبلِه شاِول وِميِره: ”ُمو لِيِون آنا  21 بُگو إِسرائِيل طالوخ وتا ُكل�ه بِيثا دبابوخ؟ ث

 بِنيامينايا ِمن ُشوطا ديلِه بِش ُزورا بُشوِطه دإِسرائِيل، وا{وَجغ ديّي بِش ُزوَرلِه ِمن كُّلاي
 وشِقل�ه  22ا{وجاِغه دُشوطا دبِنيامين؟ قاي إيِوت بَمحُكويِه إِّمي خِديِگه دا�ذ َمحِكيثا.  

ل شاِول وُغلاِميه وِكم َمِبيراي لا{ودا دإيخالا وِكم ُموتولاي لِريشا دِصفرا وإِّماي  شمو�
ل تا مَبشلانا: ِميثي ساما ِدهِولّي  23َقرواِوه ِدطلاثي گوِره دواوا ِقريِه.   وِميِره شمو�

 وشِقل�ه مَبشلانا شاقا وما دإِثوا بگاواه  24طالوخ. ٓاذي دِميري طالوخ دريِله لِگيبوخ.  
ل تا شاِول: ”إيُوولِه ِمندي ديلِه شويقا. دريلِه  وِكم داِريلِه قاِمه دشاِول.  وِميِره شمو�

ه دا�رِخه. وِخل�ه شاِول  قاموخ وإيُخول، مبِه دِول دا�ذ ِعّدانا إيلِه شويقا طالوخ تا دا�خِلت�ه إِم�
ل با{و ُيوما.  ه ِدشمو� إِم�

ه دشاِول لگاِره دبِيثا. صونِخثلاي ِمن ُدكثا   25   26 عِليثا لِمذيتا، وُمحِكيلِه إِم�
ل لشاِول لگاِره دبِيثا وِميِره:  ”قو  وقِملاي ِديَرث ُيوما بَقَدمتا ُكد بِهيرا، وقِريِله شمو�

ل لَبرايِه.   وكُد آني بِنخاثا  27ِدمَشدرِنّوخ. وِقملِه شاِول وپِلطلاي تَرَوثناي آوو وشمو�
ل تا شاِول:  ”إيُمر تا ا{ودوخ تا دراِخش لقاَمن، وعِبيِره.  إِلّا آيِت  بِسپثا ِدمذيتا ِميِره شمو�

حُمول ِقّصا تا دَمِشمِئنّوخ َتناياثا دا�لاها.“

10101010
شاِول پِشلِه مشيحا تا دپايِش َملكا دإِسرائِيلشاِول پِشلِه مشيحا تا دپايِش َملكا دإِسرائِيلشاِول پِشلِه مشيحا تا دپايِش َملكا دإِسرائِيلشاِول پِشلِه مشيحا تا دپايِش َملكا دإِسرائِيل

ل َقرنا دِمشحا ومُصنِصل�ه لِريِشيه وِكم ناِشقلِه وِميِره: ُمو لِيِله َمريا دِكم  1  وشِقل�ه شمو�

مال     20202020....9999ث
تِّلا     25252525....9999ص

Draft April 14 2014 //// We welcome your comments. Write to: chaldean_ot_comments@yahoo.com



 وبٕايَزلتوخ إِديو مِگيبي بَتفِقت بِتِري گوِره ِگيِبه دُقورا  2ماِشحلوخ رِيشا لَيرتوثِيه؟ 
 دراحيل، بِتخوما دبِنيامين بُگو ِصلَصح، وبِه دا�مري طالوخ پِشلاي ِخزيِه خَمرياثا دزِلّوخ
 بِجيالا َبثِريه، وإيُوولِه بابوخ نِشيلِه َبَحس ِدخَمرياثا، وپِشلِه بالِيه ِگيُبوُخن وِميِره:  ما ا{وِذن

 وبَعبِرت ِمن تاما وبزالوخ ِول تا دماِطت لٕايلانا دَبلوطا دتاُوور، وبَتفقي  3تا بُروني؟ 
 بگاووخ تاما طلاثا گوِره بيساقا لِگيِبه دا�لاها، لِبيث إِيل، خاء ِمنّاي طئينا طلاثا ِگديِه

 وبداراي شلاما إِلّوخ وبياويلوخ  4وخاء طئينا طلاثا َرق�ه دلُخما، وخاء طئينا زِقّا دَخمرا.  
 وَبِثر ِدخ بِه دآثِت لِتّلا دا�لاها ديلِه نُقطا  5تِري َرق�ه دلُخما، وبَشقِلت ِمن إيذاي. 

 ِدپلِشتايِه دِجنود ديلاي َخِفر تاما.  وبِه دُهويا كُد آيِت بيثايا تاما لِمذيتا بِه دَتفِقت
 بَجماعا ِدنوي�ه بِنخاثا ِمن تِّلا وقاماي بِدياقا موسيقا بِربابا وَدپ�ه وناي وِكنّاِره وآني مَنُبوئِه.

  7وبشاِره إِلّوخ روحا دَمريا وبِه ِدمَنبِت َهم آيِت إِّماي، ومَشِخلپِت لُگورا ِخنّا.    6
 وُهويا، كُد آثاي آني نيشانِه إِلّوخ، إِيگاها أُووذ ِمندي دآثِه بٕايذوخ مَسَبب ديلِه ا�لاها

 وبَنخثِت إِّمي لَگلگال.  وآنا بِه دَنخِثن لِگيبوخ تا دَمِقرِون ِدوِحه ُمقِذه  8إِّموخ. 
 ولِدواحا ِدوِحه دُقربانِه ِدشلاما. وبِپيِشت تاما ُشوءا ُيماثا ِول تا دآثِن لِگيبوخ وَميِذئِنّوخ

ما بِه دا{وِذت.
ل، ا�لاها مُشخِلپِله لِب�يه، وبِريلاي  9  وهِويلِه كُد ُمپِثل�ه روِشيه تا دزالِه مِگيِبه ِدشمو�

 وكُد ثِيلاي تاما لِگَوع تِفقلاي بگاِويه َجماعا ِدنوي�ه،  10كُّلاي آني نيشانِه با{و ُيوما.  
 وكُد ِكم خازالِه كُّلاي آني دِكذيوالِه ِمن  11وشِريلا إِل�ه روحا دَمريا ومُنِبيلِه بِيناثاي.  

ه ِدنوي�ه، ِميِره َعّما خاء تا ِخنّا ما بِريلِه بگاِوه دبِرد قيش؟ ل ومَقم ِمن�يه ديِله مَنُبوئِه إِم�  تِم>
 ومُجِوبلِه خاء ُگورا ِمن تاما وِميِره:  ”َمن إيلِه  12َهم شاِول پِشلِه مُخِشبنا بِيَنث نوي�ه؟ 

 وكُد  13باباي؟“  ومهاَدخ كپايِش ميرا بَمثلا ” َهم شاِول پِشلِه مُخِشبنا بِيَنث نوي�ه؟“ 
خِلصِله مَنُبوئِه ثِيِله لُدكثا عِليثا.

 وِميِره َعّما دشاِول طالِيه وتا ُغلاِميه: ”إِيكا زِل�وُخن؟“ وِميِره: ”تا دِجيلُخ  14
ل.   وِميِره َعّما دشاِول:  15لِخَمرياثا، وكُد خشولَن دلَپ�ش خاُزخلاي ثِيَلن لِگيِبه ِدشمو�
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ل؟“   يه: ” ِكم ِميِذئَلن دپِشلاي  16” إيموري ما ِكم آِميُروُخن شمو�  وِميِره شاِول تا َعم�
ل إِل�يه.  ِخزيِه خَمرياثا.“ إِلّا لا ميِذيلِه بَخبرا دَملكوثا دُمحِكيلِه شمو�

پِشِله مُنديا شاِول ديِله َملكاپِشِله مُنديا شاِول ديِله َملكاپِشِله مُنديا شاِول ديِله َملكاپِشِله مُنديا شاِول ديِله َملكا
ل َعّما لِگيِبه دَمريا بِمصپا.   17  وِميِره تا بنِي إِسرائِيل: ” هاَدخ إيلِه  18وقِريلِه شمو�

سرائِيل ِمن ِمِصر، وِكم َخلِصن�وُخن ِمن إيذا  بيمارا َمريا ا�لاها دإِسرائِيل:  آنا ُمِسقلي لٕاِ
 وا�ختو إِديو ُمسِليلُوُخن  19دِمصرايِه وِمن إيذا دكُّلاي َملُكواثا دِكم َمئيقيلُوُخن. 

�لاُهوُخن ديلِه مَخلَصُنوُخن ِمن كُّلاي َبلايِه وا{وقانِه دي�وُخن، وِميُروُخن طالِيه: ماِقم  لا
َملكا دحاِكم إِل>ن.  وَدها بَحملوتُن قاِمه دَمريا ِمخِديِگه دُشوِطه دي�وُخن وا�لپايِه دي�وُخن. 

ل كُّلاي ُشوِطه دإِسرائِيل وپِشِله شقيلا ُشوطا دبِنيامين.   20   21وُمقرولِه شمو�
 وُمقرولِه ُشوطا دبِنيامين ِمخِديِگه دا{وجاِغه دي�ه وپِشِله شقيلا ا{وَجغ دَمطري. وپِشلِه

 وَهم مُبِقيراي ِمن َمريا: ”ُمو  22شقيلا شاِول بُرونا دقيش، وِجّلاي إِل�يه ولا ِكم خازالِه. 
  23لا ثِيلِه ا�ذ ُگورا ِول َدها ٓاخا؟“  وِميِره َمريا: ”إيُوولِه مُطشيا گيانِيه بِيَنث ُجل�ه.“  

 وإرِقلاي وِكم َشقليِله ِمن تاما، وحِمل�ه بِيَنث َعّما، وبِش َيريخا ِويوا ِمن ُكل�ه َعّما، ِمن
يل.   ل تا ُكل�ه َعّما:  ”بِخزايا ُووتُن ٓاوا دِكم گابِيِله َمريا،  24روِشيه وِول لٕاِ  وِميِره شمو�

ولِيِثن ِمخواثِيه بُكل�ه َعّما؟“ ومُعِيطلِه َعّما بقالا علُويا وِميِره: ”خايِه َملكا!“
ل تا َعّما نَُموسا دَملكا وِكم كاثولِه بِكثاوا وِكم دارِيلِه قاِمه دَمريا،  25  وميِذيلِه شمو�

ل ُكل�ه َعّما، كُد خاء ِمنّاي دزالِه لِبيِثيه.    وَهم شاِول زِل�ه لِبيِثيه  26ومُشِديِره شمو�
يه آني گوِره ِخيلانِه دُمِحن�ه َمريا لِبّاي.   إِلّا بِني بلِيَعل ِميراي ِدخ  27بِگَوع، وزِلّاي إِم�

آذي بِه ِدمخالِصَلن؟ وِكم َمسلالِه، ولا ُمقرولاي طالِيه خلاياثا، وهِويِله ِمخ َطرشا.

11111111
شاِول مَخلُوِصه مذيتا دياِويششاِول مَخلُوِصه مذيتا دياِويششاِول مَخلُوِصه مذيتا دياِويششاِول مَخلُوِصه مذيتا دياِويش
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ونايا وشِريلِه   1   إِل�ه دياِويش ِگلعاد، وِميراي ُكّلاي ناِشه دياِويشقوِسقلِه ناحاش َعم�
ونايا:  2تا ناحاش: ” أُووذ إِم>ن قُول وبِپيُشخ ا{وِده طالوخ.“    وِميِره طالاي ناحاش َعم�

وُخن لا�ذ ِمندي.  دَقِطن إِينا دَيمنِه دي�وُخن وتا دپايِش ا�ذ ِمندي لُوما تا  ” بِه دا{وِذن ُقول إِم�
 وِميراي طالِيه ساِوه دياِويش: ” شُووقَلن ُشوءا ُيماثا تا ِدمَشدُرخ  3كُّلاي بي إِسرائِيل.  

ه   وثِيلاي  4 لُكّلاي تخوِمه دإِسرائِيل. وإِن لا هاِويَلن مَخلصانا بِه دآثُخ لِگيبوخ.  رإيزَگد�
ه لِگَوع شاِول، وُمحِكيلاي ا�ذ َمحِكيثا قاِمه دَعّما. وُمعِليلاي ُكّلاي ناِشه قالاي  إيزَگد�

وپِخيلاي.
 وكُد واوا آني هاَدخ، شاِول ِويوا بيثايا َبِثر ُبقرا مَدشتا ومُبِقيِره:  ”قاي إيِله َعّما  5

 وشِريلا روحا دا�لاها إِل�ه دشاِول كُد  6بِپخايا؟“  وكَمحكالِه لُكل َتناياثا دناِشه دياِويش. 
 وشِقل�ه تِري تُوِره وِكم قاِطيلاي ِقطِعه  7شِميلِه لا�ن َتناياثا وِخملِه َغَضب دي�ه َكبيرا.  

ه لُكّلاي تخوِمه دإِسرائِيل وِميِره: ”إِيما دلا پالِط َبِثر شاِول  ِقطِعه. ومُشِديِره بٕايذا دإيزَگد�
ل، هاَدخ بِه دپايِش أويذا بُبقِريه. ونِپّلا زُدوثا دَمريا بَعّما، وپِلطلاي ِمخ خاء  وَبِثر شمو�

ه ا�لپِه، وگوِره دإيهوذا واوا  8ُگورا.    وِكم بانِيلاي بُگو باَزق، وبِني إِسرائِيل واوا طلاثا إِم�
طلاثي ا�لپِه. 

ه دثِيلاي:  ”هاَدخ ا�مروتُن تا ناِشه دياِويش ِگلعاد: َصپرا كُد ِخيما  9  وِميراي تا إيزَگد�
ه وميِذيلاي تا ناِشه دياِويش  ِشمشا بِه دهاِوه َخلاص طالُوُخن.“ وثِيلاي إيزَگد�

 وِميراي ناِشه دياِويش: ”َصپرا بَپلُطخ لِگيُبوُخن، وإووذو بگاَون ِمندي  10وپِصخلاي.  
يُنوُخن.   وبِديَرث ُيوما، شاِول مُپِليلِه َعّما طلاثا ساِمه، وإِويراي بَپلگا  11دشاپِر بٕاِ

ومُحِصيِره     1111::::11111111ق
َقِصدي�ه     3333....11111111ر
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ونايِه ِول دِخملا ِشمشا، وآني دپِشوا مُبربِزلايشِدمَعسِكر بُنوبا دَقَدمتا    ومِخيلاي َعم�
ِول دَلپ�شوا ِمنّاي تِري بِخذاِذه.

شاِول پِشِله نصيوا َملكا تا دإِسرائِيلشاِول پِشِله نصيوا َملكا تا دإِسرائِيلشاِول پِشِله نصيوا َملكا تا دإِسرائِيلشاِول پِشِله نصيوا َملكا تا دإِسرائِيل
ل: ”َمن إيلاي آني دِميراي، بِه دهاِوه شاِول َملكا إِل>ن؟ ُموثُولي  12  وِميِره َعّما تا شمو�

 وِميِره شاِول: ”لا كپايِش قطيلا َهم خاء بآذي ُيوما، مبِه  13ا�ن گوِره دَقطلُخلاي“. 
ل تا َعّما: ”َهي�و دزالَن لَگلگال  14ِدبآذي ُيوما أِوذلِه َمريا َخلاص بٕاِسرائِيل.    وِميِره شمو�

 وكُل�ه َعّما زِل�ه لَگلگال وإِوذلاي شاِول تاما َملكا قاِمه دَمريا  15ومَخث�خ تاما َملكوثا.“  
 بَگلگال.  ودِوحلاي تاما ِدوِحه ِدشلاما قاِمه دَمريا. وپِصخلِه تاما شاِول وكُّلاي گورِه

دإِسرائِيل پِصخوثا َربثا.

12121212
ل تا ُكل�ه إِسرائِيل ل تا ُكل�ه إِسرائِيلَكُروزوثا َخِريثا ِدشمو� ل تا ُكل�ه إِسرائِيلَكُروزوثا َخِريثا ِدشمو� ل تا ُكل�ه إِسرائِيلَكُروزوثا َخِريثا ِدشمو� َكُروزوثا َخِريثا ِدشمو�

ل تا ُكّلاي إِسرائِيل: ”إيُوولِه شِميلي لقالُوُخن وبُكل ِمندي دِميُروُخن  1  وِميِره شمو�
 وَدها ٓاذيِله َملكا بِرخاشا قاُموُخن، وآنا َدقني خِويِره وسولي  2وُمِقملي َملكا إِل�وُخن. 

وُخن.  وِمن ُزوروثي وِول ا�ذ ُيوما ِونوا قاُموُخن بِخداُموُخن.   وَدها  3وإيُوولاي يالي إِم�
 آخا إيِون قاُموُخن:  وسهوذو إِلّي قاِمه دَمريا وقاِمه ِدمشيِحيه: ُتورا دماني شِقلّي؟ وخمارا

 دماني شِقلّي؟ َين ماني ظِلملي؟ َين ماني ُمئِقلي َين مٕايذا دماني شِقلّي ِمندي َحراما
 وِميراي: ”لا ِكم َظلِمت>ن  4 تا دَمِدرِن�ه طالُوُخن.“ توِچملي إِيني ولا ِخيري بگاِويه 

 وِميِره طالاي:  ”كساِهذ َمريا  5ولا ِكم َمئيِقت>ن، ولا شِقلّوخ ِمندي ِمن إيذا دخاء ناشا. 

مَقم ما دَبهرا     11111111::::11111111ش
ولا ُمحِكيلي     3333::::12121212ت
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 إِل�وُخن، وكساِهذ مشيِحيه بآذي ُيوما، دلا خِزيلُوُخن بٕايذي چو ِمندي.“ وِميراي
” َسهَذلِه.“

ل تا َعّما: ”َمريا دُمِقمِله موِشه وا�هُرن، ومُپِلطلِه َبَبواُثوُخن ِمن ا�را  6  وِميِره شمو�
ه  7دِمِصر.  وُخن وإِم�  وَدها حمولو آخا دِديِنن�وُخن قاِمه دَمريا بُكّلا َزّديقوثا دَمريا ِدإِوذلِه إِم�

 إيَمن دثِيلِه َيعقو لِمِصر ومُعِيطلاي َبَبواثُوُخن لَمريا، إِيگاها مُشِديِره َمريا  8دَبَبواثُوُخن. 
 وكُد نِشيلاي  9موِشه وا�هُرن ومُپِلطلاي َبَبواثُوُخن ِمن ِمِصر وِكم َمتويلاي بآذي ُدكثا. 

  دحاُصور، وبٕايذا ِدپِلشتايِه، وبٕايذااَمريا ا�لاها ديّاي، ِكم زابِنّاي بٕايذا دسيسرا َرب ِخيلا 
ه إِّماي.   ومُعِيطلاي لَمريا وِميراي: حِطيَلن مبِه ِدشِوقَلن  10دَملكا دُموَءو وإِوذلاي َشر�

 َمريا وعِبدلَن تا َبعلِه وتا ِعستروت. وَدها مخالِصَلن مٕايِذه ِدشمانِه دي>ن وبِه دَپلُخخ
ل، وِكم خالِصلُوُخن ِمن  11. بطالُوُخن   ومُشِديِره َمريا ليِروَبَعل وبِيدان ونَوَتح وشمو�

 وكُد خِزيلُوُخن ناحاش  12إيذا دِدشمانِه دي�وُخن ديلاي َخِوذرانُوُخن وتُلُوُخن با�مينوثا.  
ون بيثايا إِل�وُخن ِميُروُخن طالي: لا، إِلّا بِه دحاِكم إِل>ن َملكا وَمريا  َملكا ِدبنِي َعم�

 وَدها إيُوولِه َملكا ِدمُگِبيلُوُخن، وِدطِلبلُوُخن، وإيُوولِه َمريا  13ا�لاُهوُخن َملَكلِه إِل�وُخن.  
 إِن زِديلُوُخن ِمن َمريا وَعبدوتولِه وشِميلُوُخن قالِيه، ولا  14ُمِقمِله طالُوُخن َملكا. 

 عاُصوتُن َتِنيثا دَمريا وَتبوتولِه ا�ختو وَملُكوُخن دزِل حاِكم إِل�وُخن، دَرخشوتُن َبِثر َمريا
 وإِن لا َشموتُن لقالا دَمريا، وعاُصوُتن لَتنِيثا دَمريا بِه دُهويا إيذا دَمريا  15ا�لاُهوُخن.  

 وَدها حمولو آخا وخُزو ا�ذ شولا رابا، دِزل آِوذ  16َيُقرتا إِل�وُخن وَهم إِل�ه دَبَبواثُوُخن. 
 ُمو لِيِله خزادا دِخط�ه إِديو؟ وآنا بِه دقارِن لَمريا، وبَمنِخث  17َمريا قاِمه دإِيُنوُخن. 

 َگرَگمياثا وِمطرا، وبِه دَيذوتُن وبخاُزوتُن ديلِه رابا گناُهوُخن ِدإِوذلُوُخن قاِمه دَمريا،

رِيشا دِجيش     9999....12121212ا
بَعبُدخلُوُخن     10101010....12121212ب
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ل لَمريا، وهِول�ه َمريا َگرَگمياثا وُمنِخثِله ِمطرا  18ِدطِلبلُوُخن َملكا طالُوُخن.   وقِريلِه شمو�
ل. با{و ُيوما.  وزِديلِه ُكل�ه َعّما َكبيرا ِمن َمريا وِمن شمو�

ل ”مصالي تا َمريا ا�لاها ديّوخ مَبَدل ا{وِده ديّوخ تا دلا  19  وِميِره ُكل�ه َعّما تا شمو�
ل تا َعّما:  20ِميثُخ، مِبه دُمِزدلَن گناها لِخطّياَثن، كُد طِلبَلن َملكا طالَن.“   وِميِره شمو�

 لا َزدوُتن مِبه ِدإِوذلُوُخن ُكّلا ا�ذ بِشتا إِلّا َپثلوتُن بالُوُخن ِمن َمريا، إِلّا هاِوه دَعبدوتُن تا
 ولا زالُوُخن َبِثر ِمندانِه َبطيِله دلِيباي َمحصول ولا ِكمَخلصي مبِه  21َمريا مُكل�ه لِب�وُخن. 

يه رابا.  مِبه دَمريا عِجبِليلِه  22دَبطيِليلاي.   مِبه دَمريا لا كشاِوق َعّما دي�ه تا خاتِر ِشم�
 وَبَدم آنا َخسلِه إِلّي دحاِطن لَمريا، كُد لا مصالِن مَبَدلُوُخن،  23دهاُووتُن َعّما طالِيه. 

 َبَدم هاِوه دَزدوتُن ِمن َمريا وَعبدوتولِه با�مينوثا  24إِلّا بِه دَملِپن�وُخن ا{رخا ُطوتا وَعُدولتا. 
 وإِن أِوذلُوُخن بِشتا بِه  25مُكل�ه لِب�وُخن، وُشد خاُزوتُن شولِيه رابا ِدإِوذلِه إِم�وُخن. 

دَهلكوتُن ُكل�وُخن ا�ختو وَملُكوُخن.

13131313
شاِول مَحُروبِه لِپِلشتايِهشاِول مَحُروبِه لِپِلشتايِهشاِول مَحُروبِه لِپِلشتايِهشاِول مَحُروبِه لِپِلشتايِه

سرائِيل.   1 شاِول ِويوا بِر دشاتا بَملكوثِيه. وبشاتا دتِت�ي دَملكوثِيه لٕاِ
يه بُگو ِمخَمش  2  ومُگِبيلِه شاِول طالِيه طلاثا ا�لِپه گوِره ِمن إِسرائِيل، تِري ا�لِپه واوا إِم�

ه دُيوناثان بُگو گَوع دبِنيامين. وساما پيشا دَعّما  وبطورا دبِيث إِيل. وا�لپا واوا إِم�
 ومِخيلِه ُيوناثان لَنُطوِره ِدپِلشتايِه بُگو گَوع  3ِكمشاِديراي كُد خاء ِمنّاي لِخيِمت�يه.  

 وشِميلاي پلِشتايِه. وشاِول مِخيِله بشيُپورا با�را كُّلا وِميِره: ”ُشد َشمي ُكّلاي ِعيورايِه. “ 
 وشِميلاي ُكّلاي إِسرائِيل َخبرا: ”مِخيلِه شاِول لَنُطوِره ِدپِلشتايِه، وإِسرائِيل پِشلاي  4

ينا ِدپلِشتايِه.“ وجِمعلِه ُكل�ه َعّما َبِثر شاِول بَگلگال. ِسنيِه بٕاِ
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ه دإِسرائِيل، طلاثي ا�لپِه َعَربانات   5 ه إِم�   دَشر�ه،گوجِمعلاي پِلشتايِه لِٕاواذا دَشر�
 وإِشتا ا�لپِه َركاِوه وَعّما َكبيرا ِمخواثِه دَرِمل لِسپثا دياما. وِسقلاي وشِريلاي بُگو ِمخَمش،

 وكُد خِزيلاي گوِره دإِسرائِيل ديلاي با{وقانا مبِه دَعّما إِقلِه  6لَمسقانا دبِيث آِون. 
 وعبِيراي َخكما  7ومُطِشيلاي گياناي بُگو ُگپّيّاثا وبِيَنث ُگومياثا وِكيپِه وُبرِجه وبِيراثا. 

يه �را دگاد وِگلعاد.  وشاِول ِول إِي ِعّدانا ِويوا بَگلگال، وُكل�ه َعّما ِويوا إِم�  ِمن ِعيورايِه لا
زديئِه َكبيرا

ل مَچُخوِسه شاِول ل مَچُخوِسه شاِولشمو� ل مَچُخوِسه شاِولشمو� ل مَچُخوِسه شاِولشمو� شمو�
ل لَگلگال، وپِشلِه  8 ل، ولا ثِيلِه شمو�  وپِشلِه بِسپارا ُشوءا ُيماثا لُموَجب َوعدا ِدشمو�

 وِميِره شاِول ”ُموثُو لِگيبي ِدوحا ُمقذا وِدوِحه  9َعّما بِشواِقيه لُخوِذيه وبيزالا مِگيِبيه.  
ه دِدوحا ُمقذا وإِلّا خِزيلِه  10ِدشلاما.“ وُمقرولِه ِدوحا ُمقذا.   وكُد خِلصِله ِمن َمقُرو�

ل دِويوا بيثايا، وپِلطلِه شاِول لَقمايوثِيه وِدمبارِخلِه  ل ما أِوذلوخ؟  11. دشمو�  وِميِره شمو�
  دَوعدا، وپِلشتايِه جِمعلايهوِميِره شاِول خِزيلي َعّما بِرحاقا ِمنّي، وآيِت لا ثِيلوخ بِعّدانا 

 وِميري: ”َدها بِه دنَخثي إِلّي پِلشتايِه لَگلگال، وآنا لا مُنِنيلي لَمريا ِول  12بِمخَمش.  
ل تا شاِول، آيِت  13َدها.“ وخِزيلي دَلپ�ش لِيبي دلا َمِقرِون لِدِوحثا.   وِميِره شمو�

 بَسخلوثا أِوذلوخ ٓاذي، دلا نِطيروخ لُپگدانا دَمريا ا�لاها ديّوخ ِدپِقذلِه إِلّوخ، مَسَبب دَمريا
 َبَدم َدها َملكوثوخ لا كِديما، مِبه دَمريا  14دِزل َمثِبتوا َملكوثوخ إِل�ه دإِسرائِيل ِول ا�َبد. 

 مُگِبيِله طالِيه ُگورا ِمخِديِگه دلِب�يه، وِكم پاِقذلِه َمريا تا دهاِوه ِريشا لَعّما دي�ه، مبِه دلا

َمِركواثا     5555....13131313گ
ولِدرايا شلاما إِل�يه     10101010::::13131313د

بُيماثا     11111111....13131313ه
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نِطيروخ لِمندي دِكم پاِقذلوخ َمريا.
يه،  15 ل وِسقِله ِمن َگلگال لِگَوع دبِنيامين. وشاِول بِنيلِه َعّما دإِثوا إِم�  وقِمِله شمو�

ه گوِره.  يه ِمن َعّما واوا تيِوه  16واوا َقرواِوه دإِشتا إِم�  وشاِول وُيوناثان بُرونِيه وا�ن دواوا إِم�
 وپلِطلاي َمِخروانِه ِمن مَعسِكر  17بِگَوع دبِنيامين، وپِلشتايِه ِشريِه واوا بِمخَمش.  

�را دشوَعل. وِدپلِشتايِه بِطل>ث ِفَرق   وِفرقا ِخرتا زِلّاي  18.  ِفرقا َقِميثا زِلّاي با{رخا دُعپرا لا
 با{رخا دبِيث حوُرون. وِفرقا ِخرتا زِلّاي با{رخا ِدتخوما دِكم شاِرف لَرُؤولا دصاُووئيم مبارا

دَدشتا. 
 ولا إِثوا َهم خاء َمر َصِنيتا بُكّلا ا�را دإِسرائِيل مَسَبب ِدپِلشتايِه ِميراي:  ” تا دلا  19

 إِلّا نَخثيوا كُّلاي إِسرائِيل ِگيبِه ِدپِلشتايِه، تا  20ا{وذي ِعيورايِه ِسيپا َين ُرمحا. “ 
 كُد لَپ�ش  21. زدَمخِرپ كُد خاء ِمنّاي ِسكثا ِدبذانا َين َمگلا ِدخزادا، وَخّصينا وِرشتا 
 وهِويلا  22َقياصا ِكّما دِسكّاِكه ِدبذانا وَمگلِه وَملخاِوه وَخّصيناثا وتا َحُدوِده ِزقتِه. 

ه  هحبُيوما دَشر� ه دشاِول وإِم�  ، لا ِكمپايِدوا لا ِسيپا ولا ُرمحا بٕايذا دُكل�ه َعّما دِويوا إِم�
 وپلِطلاي نَُطورِه ِدپِلشتايِه لِعَبرتا  23دُيوناثان شُووق ِمن شاِول وُيوناثان بُرونِيه.  

دِمخَمش.

14141414
ُيوناثان بِهجاما إِل�ه ِدپِلشتايِهُيوناثان بِهجاما إِل�ه ِدپِلشتايِهُيوناثان بِهجاما إِل�ه ِدپِلشتايِهُيوناثان بِهجاما إِل�ه ِدپِلشتايِه

بِطلاثا ساِمه بِطل>ث ِفَرق     17171717....13131313و
َكَرك     20202020::::13131313ز

ُيوما دَحِرب     22222222....13131313ح
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 :  ”َهيّو دَعبُرخطوخاء ُيوما ِميِره ُيوناثان بُرونا دشاِول تا ُغلاما َطآنا ِدسلاح دي�ه   1
 وشاِول ِويوا تيوا لِسپثا ِدگَوع،  2لَنُطوِره ِدپلِشتايِه لا{و بارا ِخنّا.“ ولا ميِذيلِه تا بابِيه.  

ه گوِره.  يه َقرواِوه دإِشتا إِم�  وآحيّا بُرونا  3ُخوثِه دإيلانا دا�رُموتا بُگو ِمگرون، وإِثوا إِم�
 دا�حيطوب، ا�ُخونا دإيكابود بُرونا دِفنَحس، بُرونا دِعيلي، َكهنا دَمريا بشيلُوه، ِويوا لويشا

يلِه ُيوناثان دعابِيراي  4 وَعّما لا إيِذيلِه دزِلوالِه ُيوناثان.  يإُِپودا   وبِيَنث َمعَبرياثا ِدبٕاِ
 لَنُطوِره ِدپلِشتايِه، إِثوا كاكا دِكيپا ِمن ا�ذ بارا وكاكا دِكيپا ِمن ا{و بارا ِخنّا، وِشّما ِدخذا

 وخاء كاكا قيما ِويوا مبارا ِعّلايا  5ِمنّاي ِويوا ” ُبوِصص.“ وِشّما دإِي ِخرتا ِويوا ِسِني. 
َبرقُل ِمخَمش وا{و ِخنّا قيما ِويوا مبارا ختايا َبرقُل گَوع.

 ،كوِميِره ُيوناثان تا ُغلاما َطآنا ِدسلاح دي�ه:  ”َهيّو دَعبُرخ مبارا دآني لا مُطهِره   6
  7كبارِه دعايِن>ن ا�لاها، مِبه دلِيثِن ِگيِبه دَمريا ِمندي َعسقا ِدمخالِص بَكبيرا َين بِقّصا. 
 وِميِره طالِيه َطآنا ِدسلاح دي�ه ”ٔاُووذ ُكل ما دإيث بِلّبوخ. سي لقاما.  وآنا إِّموخ إيِون

 وِميِره ُيوناثان: ”إيُوولِه إيُوخ بِعبارا إِل�ه دا�ن گوِره وبَمخُزويِه گيانَن  8ِمخِديِگه دلِّبوخ.“ 
 وإِن ِميراي طاَلن هاَدخ: ”پوشو بدوُكوُخن ِول تا دآُثخ لِگيُبوُخن. بَحملوخ  9طالاي. 

 وإِن ا�مري هاَدخ: ”َهي�و لِگيَبن، بِه دا�سُقخ مَسَبب دَمريا  10بُدكَثن ولا َكسُقخ إِلّاي. 
 وُمخِويلاي گياناي تا نَُطوِره  11ِكم ساپِيلاي بٕايَذن. وٓاذي بِه دُهويا نيشان طالَن. 

 ِدپلِشتايِه وِميراي پِلشتايِه: ”إيُوولاي ِعيورايِه بِپلاطا مُنقبابِه دواوا مُطشيِه گياناي
 ومُجِوبلاي گوِره دواوا بُدكثا بِنطارا تا ُيوناثان ولَطآنا ِدسلاح دي�ه وِميراي:  12بگاواي. 

 ” إِسقو لِگيَبن وبَميِذُؤخلُوُخن خاء ِمندي.“ وِميِره ُيوناثان تا َطآنا ِدسلاح دي�ه:  ”إيُسوق

( دَچك�ه ? ) ( َچك�يه ? ) ِدسلاح دي�ه     1111....14141414ط
َبدلا دَكهنوثا     3333::::14141414ي
َمر قُلپِه، ُعرلِه     6666....14141414ك
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 وِسقلِه ُيوناثان لٕايداثِيه وا�قلاثِيه،  13َبثري مِبه دَمريا ِكم ساپِيلاي لٕايذا دإِسرائِيل.“ 
 وَطآنا ِدسلاح دي�ه َبثِريه. ونِپّلاي پلِشتايِه قاِمه دُيوناثان، وَطآنا ِدسلاح دي�ه ِويوا بِقطالاي

 وبا�ذ مِخيثا َقِميثا ِدمِخيلِه ُيوناثان وَطآنا ِدسلاح دي�ه قِطل�ه َقرواِوه دإِسري گوِره  14َبثِريه. 
 وهِويلا را�لتا بُگو مَعسِكر وبُگو َدشتا وبُكل�ه َعّما.  15بُگو ا�را دإيبا َقرواِوه دَپلگا ِدبذانا. 

وَهم ا�ن دواوا نَُطورِه وَمِخروانِه زِديلاي زُدوثا َربثا. وشئِشلا ا�را وهِويلا زُدوثا َربثا.
 وِخيراي گوِره دشاِول ا�ن دواوا بِنطارا بِگَوع بِنيامين، وخِزيلاي َجماعا ِدپِلشتايِه  16

يه: ”مُنو َدها ا�ن  17بِٕاراقا وكُد خاء ِمنّاي زِل�ه مخا بارا.   وِميِره شاِول تا َعّما ديلِه إِم�
 ديلاي پيِشه وخُزو ماني زِل�ه مِگيَبن.“  وِجّلاي وبِنيلاي ولا خِزيلاي لُيوناثان وَطآنا

 وِميِره شاِول تا آحّيا ”ِميثيلا قِيووثا دا�لاها آخا.“ مبِه  18دَچك�ه وَطآنا ِدسلاح دي�ه تاما.  
ه  19دقِيووثا دا�لاها واوا با{و ُيوما ِگيبِه ِدبِني إِسرائِيل.   وكُد ِويوا شاِول بَمحُكويِه إِم�

 دَكهنا ِزدلِه شُغشيا بِمَعسِكر ِدپلِشتايِه، وپِشلِه بِش َكبيرا، وِميِره شاِول تا َكهنا ”گُروش
يه وزِلّاي لِميَدن دَشر�ه، وخِزيلاي ِسيپا  20إيذوخ.“   ومُعِيطلِه شاِول وكُل�ه َعّما دِويوا إِم�

ه  21دكُل پلِشتايا گريشا لخوِريه، وشُغشيا َكبيرا ِويوا بِيناثاي.   وِعيورايِه آني دواوا إِم�
ل وَقم ِمن�يه، آني دِسقلاي إِّماي لِمَعسِكر ودواوا َخِوذراناي. َهم آني  ِدپلِشتايِه ِمن تِم>

ه دشاِول وُيوناثان.   ه دإِسرائِيل دواوا إِم�  وشِميلاي كُّلاي گورِه  22دإِيراي وهِويلاي إِم�
  بطورا دا�پِريم، ِدپلِشتايِه أِرقلاي، ونِپّلاي َهم آني َبثراي لِٕاواذالدإِسرائِيل دواوا ِجهيِه 

ومُخلِصِله َمريا إِسرائِيل با{و ُيوما، ومُشِنيِله ِميَدن دَحِرب لِبيث آِون.  23دَشر�ه. 

ُيوناثان بيخالا دوشاُيوناثان بيخالا دوشاُيوناثان بيخالا دوشاُيوناثان بيخالا دوشا
 وإِقلاي گوِره دإِسرائِيل با{و ُيوما، مبِه دشاِول ُموِميلِه َعّما وِميِره:  ” ليطا هاِوه ا{و  24

 ُگورا دآِخل لُخما ِول ُبرماِشه ِول تا دِمنَتقِمن مِدشمانِه ديّي، ولا طِميلِه كُل�ه َعّما

مُطشيِه گياناي     22222222....14141414ل
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 وكُد أِويراي لَدحلا  26 وإِثوا دوشا لپاثا دا�را.  موثِيلِه كُل�ه َعّما لَدحلا   25ملُخما. 
يه، مبِه دَعّما  خِزيلاي دوشا إيُوولِه بِجرايا، ولا جِسيِره َهم خاء دپاِشط إيِذيه لِكم�

 إِلّا ُيوناثان لا شِميوالِه كُد بابِيه ُموِميلِه تا َعّما، وپِشطلِه رِيشا  27زِديلاي ِمن ُموماثا. 
يه، بِهيراي إِينِه. ندَقتّا دواوا بٕايِذيه وِكم طاِمشلا بشانا ددوشا   . وكُد درِيلِه إيِذيه بِكم�

 وخاء ُگورا ِمن َعّما ِميِره طالِيه: ”ُموِميلِه بابوخ ُموماثا تا َعّما وِميِره: ”ليطا هاِوه ا{و  28
 وِميِره ُيوناثان: ”بابي ُمِئقلِه تا ُكد  29ُگورا دآِخل ِميُخولتا إِديو.“ وَعّما جِهيلِه َكبيرا. 

 ماقا  30خاء ِمن>ن با�ذ ا�را؛ خُزو ِدخ بِهيراي إِيني مبِه ِدطِميلي خا ِقّصا ِمن ا�ذ دوشا. 
 بِشُطو ِويوا إِن إيخالا آِخلوا َعّما إِديو ِمن سَلبتا دِدشمانِه دي�ه؟ ُمو لا كُهوياوا َدها مِخيثا

دماُخخوالا تا پِلشتايِه بِش َربثا. "
 وِكم ماخالاي با{و ُيوما تا پلِشتايِه ِمن ِمخَمش ِول ا�يّالُون. وجِهيلِه َعّما َكبيرا.   31
 وهِجملاي َعّما لِسَلپتا، وشِقّلاي إِرِوه وتُوِره وَشرِخه وِكم نَخريلاي إِل�ه دا�را،  32

يه.   وپِشِله ُميِذآ شاِول وِميراي: ” إيُوولِه َعّما بِحطايا لَمريا ُكد  33وِخّلاي َعّما پِصرا بِدم�
يه.“  وِميِره شاِول: ”مُتعِديلُوُخن، مَگِندرو لِگيبي خاء ِكيپا رابا.  إيِله بيخالا پِصرا بِدم�

 وِميِره شاِول:  ” مَبِربزو بِيَنث َعّما وإِمرو طالاي تا دماثِه كُد ناشا تُورِيه وكُد ناشا  34
 إِرِويه ونَخريلاي آخا، وإِخلو ولا حاُطوتُن لَمريا بيخالا إِل�ه دِدّما.“  وُمقرولِه كُل�ه َعّما كُد

 وبِنيلِه شاِول َمِذبحا تا َمريا وَمِذبحا َقمايا  35ناشا تُورِيه بٕايِذيه با{و لِيلِه ونِخيراي تاما. 
ِويوا دِكم بانِيلِه تا َمريا.

 وِميِره شاِول:  ” ُشد نَخثُخ َبِثر پلِشتايِه بِليلِه وَسلُبخلاي ِول بِيهرا ِدمُخشكا ولا  36
 كُشوُقخ َهم خاء ِمنّاي.“ وِميراي ” أُووذ ُكل ِمندي ديلِه طاوا بٕاِينوخ.“ وِميِره َكهنا ”ُشد

غابا     25252525....14141414م
َككريثا     27272727....14141414ن
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 ومُبِقيِره شاِول تا َمريا:  ” نَخثِن َبِثر پِلشتايِه؟ بِه ِدمساپِتّاي  37َقرُوخ آخا لِگيبِه دا�لاها ” .  
 وِميِره شاِول: ”قرّوو لآخا يا ُكل�وُخن  38بٕايذا دإِسرائِيل؟“ ولا ِكم جاِوبلِه با{و ُيوما. 

 مَسَبب  39ِريشانِه دَعّما، وهاِوه دَيذوتُن، وخاُزوتُن إِيما خطيثا پِشلا أِوذتا إِديو ُيوما.“ 
 دبيخايِيِله َمريا ِدمُخِلصلِه إِسرائِيل، َهم إِن ُهويا ا�ذ خطيثا بُيوناثان بُروني ُموثا بِه دمايِث.

 وِميِره تا كُّلاي إِسرائِيل: ”ا�ختو هُوو ِمن خاء بارا،  40وَلثوا ماني ِدمُجِوبِله مُكل�ه َعّما. 
 وآنا وبُروني ُيوناثان بِه دهاُوخ مبارا ِخنّا. “  وِميِره َعّما تا شاِول: ”ا{و دشاپِر بٕاِينوخ أُووذ.“

 وِميِره شاِول تا َمريا ا�لاها دإِسرائِيل:  ”َمخزيَلن َحّقوثا.  وپِشلاي شقيلِه ُيوناثان  41
 وِميِره شاِول: ”تلوقو إِذوا بِيني وبِيَنث بُروني ُيوناثان، ونِپل�ه  42وشاِول، وَعّما پِلطلِه. 

إِذوا لُيوناثان وپِشِله شقيلا ُيوناثان. 
 وِميِره شاِول تا ُيوناثان: ”إيموري ما أِوذلوخ“ وِكم ِميِذئلِه ُيوناثان وِميِره: ”طماءا  43

 وِميِره شاِول  44طِميلي بِريشا دَقتّا ديلا بٕايذي ِخّصا دوشا، وَدها آنا بِه دِميثِن.“ 
 وِميِره َعّما تا شاِول:  45” هاَدخ كآِوذ ا�لاها، وهاَدخ كيبِه مياثا بِه دِميثِت يا ُيوناثان.“ 

 !  بيخايِيِله َمريا، دلاس” ِدخ ُيوناثان بِه دمايِث ِدإِوذلِه ا�ذ َخلاص رابا بٕاِسرائِيل؟ َخسلِه 
�را مبِه ِدإِوذلِه ِعجُبونا دا�لاها بُگو ٓاذي ُيوما.“ ومُخِلصلِه َعّما يتا مِريِشيه لا  كَنپلا خذا ِمز�

ودإِيِره شاِول ِمن َبِثر پِلشتايِه، وزِلّاي پِلشتايِه لُدكثاي.  46لُيوناثان ولا ِمثلِه. 

شاِول مَحُروبِه ِدشمانِه دإِسرائِيلشاِول مَحُروبِه ِدشمانِه دإِسرائِيلشاِول مَحُروبِه ِدشمانِه دإِسرائِيلشاِول مَحُروبِه ِدشمانِه دإِسرائِيل
ه دُكّلاي ِدشمانِه دي�ه دواوا  47 ه إِم�  وكُد شِقل�ه شاِول َملكوثا إِل�ه دإِسرائِيل، أِوذلِه َشر�

ون وآُذوم، وَملِكه دُصوبا وپِلشتايِه، وإِيكا دزاوالِه غالِبوا.    48َخِوذرانِيه: ُموَءو، وبِني َعم�
سرائِيل ِمن إيذا دَسلابِه دي�ه. وإِوذلِه َشر�ه قشيثا ومِخيلِه عمالِيق، ومُخِلصلِه لٕاِ

 وبُنونِه دشاِول واوا: ُيوناثان وَيشوي وَملكيُشوع، وِشّما دتِت�ي بناثِيه، ِشّما دإِي َربثا  49

حاشا     45454545....14141414س
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 وِشّما دَبختا دشاِول ا�حينعام براتا دا�حيمعاص. وِشّما  50ِميراو وِشّما دإِي ُزورتا ميَكل. 
 وقيش ِويوا بابا دشاِول، ونير ِويوا  51دقائِد دِجيش دي�ه ا{ونير بُرونا دنير، َعّما دشاِول.  

بابا دا{ونير وتَرَوثناي واوا بُنونِه دا�ويِئيل.
ه قشيثا إِل�ه ِدپِلشتايِه كُّلاي ُيماثا دشاِول، وشاِول إيَمن دخازِيوا ُگورا  52  وهِويلا َشر�

َگّبارا وَمر ِخيلا رابا مجاِمعوالِه لِگيِبيه.

15151515
َمريا َمسِليلِه شاِول َملكاَمريا َمسِليلِه شاِول َملكاَمريا َمسِليلِه شاِول َملكاَمريا َمسِليلِه شاِول َملكا

ل تا شاِول: ”إِلّي مُشِديِره َمريا تا دَمشِحنّوخ َملكا لَعّما دي�ه إِسرائِيل.  1  وِميِره شمو�
 هاَدخ بيماَرلِه َمريا صواُؤوث: آنا تِخيري ِمندي  2وَدها هاِوه دَشِمت لقالا دِميِره َمريا.  

 وَدها  3ِدإِوذلِه عمالِيق بٕاِسرائِيل كُد حِمل�ه َدرقُل دي�ه با{رخا كُد ِويوا بيساقا ِمن ِمِصر.  
  إِلّا قُطولعبزالوخ وبماِخت عمالِيق، وَمِحرمو كُل ما دإِت�ه، ولا ِعيِفت چو خاء ِمنّاي 

گوِره وإِنِشه ويالِه ُزوِره وَهم ِطفِله َمياِصه، وتُورِه وا{ربا وُگملِه وخَمرانِه.“
ه ا�لِپه ِجنود َرخاِشه لا�قلاثاي  4  وقِريلِه شاِول لَعّما وِكم بانِيلاي بِطلايِم، وواوا تِري إِم�

  6وثِيلِه شاِول لِمذيتا ِدعمالِيق ودرِيلِه َكمينا بَرُؤولا.   5وإِسرا ا�لِپه گوِره ِمن إيهوذا.  
 وِميِره شاِول تا ِقينايِه: ” ُسو وپلوطو مِبيَنث عمالِيقايِه دلا مَهلِكن�وُخن إِّماي، مبِه دا�ختو
ه دكُل بِني إِسرائِيل كُد ِسقلاي ِمن ِمِصر.“ وگِرشلاي ِقينايِه گياناي  أِوذلُوُخن ُطوتا إِم�

  8ومِخيلِه شاِول عمالِيق ِمن َحويلا ِول إيِثيثوخ لشور َبرقُل ِمِصر.   7مِبيَنث عمالِيقايِه. 
  شاِولثوعِفيلِه   9وإرِيلِه لآجاج َملكا ِدعمالِيق بيخايِه وُمحِرملِه ُكل�ه َعّما بِكّما دِسيپا. 

ولا ِخيِست إِلّاي     3333....15151515ع
وِخسِله     9999....15151515ث
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 وَعّما لآجاج ولا�ن طاِوه دإِرِوه وُتوِره وقشيِطه ولپاِره وكُل ما دإِثوا طاوا، ولا بٕاِيلاي
دَمِحرميلاي، إِلّا كُل ِمندي دلا ِويوا طاوا وُمِسليا ِكم َمِحرميلِه.

ل وِميِره:   10  ”آنا مُپِشمَنِون دُمِقملي شاِول َملكا،  11وهِويلا َتِنيثا دَمريا لِشمو�
ل َكبيرا ومُعِيطِله لَمريا ُكل�ه ا{و لِيلِه.  مَسَبب دلا ِطعلِه إِلّي ولا ثِبتِله لَتِنيثي.“  وغِبن�ه شمو�

ل وِميراي طالِيه:  12 ل مَقَدمتا ِديَرث ُيوما لِتفاقا بشاِول. وپِشِله ُميِذآ شمو�  وقِمِله شمو�
 ” ثِيلِه شاِول لَكِرملا، وإيُوولِه ُمِقملِه تا گيانِيه تِمثال تا تِخُرونا وپِثل�ه وعِبيِره ونِخثلِه

ل لِگيبِه دشاِول، ِميِره طالِيه شاِول:  ”مُبرَخِوت آيِت  13لَگلگال. “    وكُد ثِيِله شمو�
ل: ”ميلِه ا�ذ قالا دإِرِوه بَنثياثي، وقالا دُتوِره  14لَمريا. أِوذلي بَتِنيثا دَمريا. “   وِميِره شمو�

 وِميِره شاِول ”ِمن عمالِيقايِه ِكم ماثالاي.  مَسَبب دَعّما عِفيلِه  15ديِون ٓانا بِشماءا؟“ 
 لا�ن طاِوه دإِرِوه وُتورِه تا دنَخُرخلاي تا َمريا ا�لاهوخ، وا�ن دپِشوالاي ِكم َمِحرُمخلاي.“

ل تا شاِول: ”سُكون وبَمِيذئِنّوخ ِمندي دُمحِكيِله َمريا إِّمي بِليلِه، وِميِره  16  وِميِره شمو�
طالِيه ”َمحكي.“

ل:  ”ُمو لِيلِه كُد ِوتوا ُزورا بٕاِينوخ، پِشلوخ رِيشا دُشوِطه دإِسرائِيل وِكم  17  وِميِره شمو�
 وِكم شاِديروخ َمريا با{رخا وِميِره:  ”سي وَمحِرم  18ماِشحلوخ َمريا َملكا إِل�ه دإِسرائِيل.“ 

ه إِّماي ِول تا دفاناي.   وقاي لا شِميلوخ لقالا دَمريا،  19ا�ن ِحطّايِه عمالِيقايِه وإُووذ َشر�
ل:  ”آنا شِميلي  20وهِجملوخ لِنهابا وإِوذلوخ ُعولا قاِمه دَمريا؟“   وِميِره شاِول تا شمو�

 لقالا دَمريا وزِلّي با{رخا دِكم شاِديري بگاواه َمريا وُمِثيلي آجاج َملكا ِدعمالِيق، وُمحِرملي
 وشِقل�ه َعّما ِمن سَلبتا إِرِوه وتُورِه رِيشيثا دَحراما تا نخارا تا َمريا ا�لاهوخ  21عمالِيقايِه. 
ل:  ”قاي پِصخوثا دَمريا بگاِوه دِدوِحه ُمقِذه وِدوِحه إيلا، َين  22بَگلگال.    وِميِره شمو�

 بِشماءا لقالا دَمريا؟ إيُوولِه شماءا بِشُطو إيِله ِمن ِدوحا وَمُصوثِه بِشُطو إيِله ِمن َتربا
  إيلاصمبِه ِدخطيثا دِعصيوثا إيلا ِمخواثِه ِدخطيثا ِدپثاخا دفال، وَعنيدوثا   23دَبرانِه. 

ِقشيوثا     23232323....15151515ص
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ِمخواثِه ِدعبادا دَصَنِمه. ومَسَبب دُمسِليلوخ َتِنيثا دَمريا، ِكم َمسِليلوخ ِمن َملكوثا.
ل: ”حِطيلي مَسَبب ِدمُتعِديلي لُقول دَمريا وَتناياثوخ، مبِه  24  وِميِره شاِول تا شمو�

 وَدها شُووق خطيثي، ودُؤور إِّمي تا دَسغِذن تا  25ِدزِديلي ِمن َعّما وشِميلي لقالاي. 
ل تا شاِول: ”لا كَدأِرن إِّموخ مِبه دُمسِليلوخ لَتِنيثا دَمريا.  وِكم  26َمريا.“    وِميِره شمو�

ل تا دزالِه، وإِريلِه بِشپ�ولا  27َمسِليلوخ َمريا دهاِوت َملكا إِل�ه دإِسرائِيل. “   وپِثل�ه شمو�
ل: ”بِه دجايِق   28دَعبايِيه وِجقوالا.     َمريا َملكوثا دإِسرائِيل ِمنّوخقوِميِره طالِيه شمو�

 وَهم نَصيِحه دإِسرائِيل لا ِكمداِگل  29با�ذ ُيوما وبياِولّا تا ُخوروخ ديلِه بِشُطو ِمنّوخ. 
 وِميِره حِطيلي: ” وَدها مكاِرملي قاِمه  30ولا ِكمَپشِمن مِبه دلِيلِه َبرناشا تا ِدمَپشِمن.  

ل  31دساِوه دَعّما وقاِمه دإِسرائِيل، ودُؤور إِّمي تا دَسغِذن تا َمريا ا�لاهوخ.“   ودإِيِره شمو�
َبِثر شاِول، وسِغذلِه شاِول تا َمريا.

ل:  ”َمِقروو إِلّي آجاج َملكا ِدعمالِيق، وزِل�ه آجاج لِگيِبيه وٓاوو پصيخا.  32  وِميِره شمو�
ل: ”ِدخ ِدمُيِتمِله ِسيپوخ إِنِشه  33وِميِره آجاج ”بَحّقوثا زِلّا َمريروثا دُموثا.“   وِميِره شمو�

ل لآجاج قاِمه دَمريا بُگو  هاَدخ بِه دپِيشا يِّموخ مُيَتمتا بِيَنث إِنِشه. “  ومُقطِقطِله شمو�
َگلگال.

ل لَرمثا، إِلّا شاِول ِسقِله لبِيِثيه بِگَوع شاِول.    34  ولَپ�ش خازِيوالِه  35وزِل�ه شمو�
ل غِبن�ه طالِيه َكبيرا. إِلّا َمريا مُپشِمن�ه دُمِقملِه ل تا شاِول ِول ُيوما دُموثِيه، مبِه ِدشمو�  شمو�

سرائِيل. شاِول َملكا لٕاِ

16161616
ل بِمشاحا داويذ َملكا ل بِمشاحا داويذ َملكاشمو� ل بِمشاحا داويذ َملكاشمو� ل بِمشاحا داويذ َملكاشمو� شمو�

بِه دشاقِل     28282828....15151515ق
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ل ”ِول إيَمن بِپيِشت غبينا وَحّشانا تا شاِول، وآنا ِكم َمسِلن�ه تا  1  وِميِره َمريا تا شمو�
سرائِيل؟ ملي َقرنوخ ِمشحا وَهيّو ِدمَشدرِنّوخ لٕايشاي بِيث لِحيمايا مَسَبب  دهاِوه َملكا لٕاِ

ل ”ِدخ زالي؟ إِن شاِمي شاِول  2ِدخِزيلي طالي َملكا مِبيَنث يالِيه.“   وِميِره شمو�
  3بقاِطلّي“، وِميِره َمريا: ”شُقول إِّموخ َشرخا دُتورا وإيُمر: ‘ثِيلي تا دُدوِحن تا َمريا. ’  

 وقري إيشاي لِدوحا، وآنا بِه دَمِيذئِنّوخ ِمندي دا{وِذت، ومُشوح طالي آوا دا�مِرنّوخ إِل�يه.“
ل ِدخ دِميِره َمريا وثِيِله لِبيث لِحيم، ورئِّلاي ساِوه ِدمذيتا كُد پِلطلاي  4  وإِوذلِه شمو�

 وِميِره ”شلاَملا.  ثِيلي تا دُدوِحن تا َمريا. مَقدشو  5قاِميه، وِميراي:  ”شلاَملا إيِثيثوخ؟“  
گيانُوُخن وَهي�و إِّمي لِدوحا. “  ومُقِدشلِه إيشاي وبُنونِيه وِكم قارِيلاي لِدوحا.

يليءاو وِميِره: ”مَحّقا، قاِمه دَمرَيِله مشيِحيه. “    6   7وهِويلِه كُد ثِيلاي، خِزيلِه لٕاِ
ل: ”لا ِخيِرت لِحزِويه، وُيرخوثا دَقِومِتيه مِبه دُمِسلِييه. مَسَبب دَمريا لا  وِميِره َمريا تا شمو�

ينِه، إِلّا َمريا كخايِر إِل�ه دلِبّا. “   وقِريلِه  8كخايِر ِدخ ِدكخايِر َبرناشا.  َبرناشا كخايِر لٕاِ
ل وِميِره:  ”وٓاذي َهم لا ِكم گابِيِله َمريا.“    9إيشاي لآويناداو وِكم َمِبيِره قاِمه ِدشمو�

 وُمبِيِره إيشاي لُشوءا  10وُمبِيِره إيشاي لَشّما وِميِره:  ”وٓاذي َهم لا ِكم گابِيِله َمريا.“ 
ل تا إيشاي: ” َمريا لا مُگِبيلِه لآني.“  ل. وِميِره شمو� ل  11بُنونِيه قاِمه ِدشمو�  وِميِره شمو�

 تا إيشاي: ”كُّلاي يالوخ آنيلاي؟“ وِميِره: ” إيثِن ا{و ُزورا، إيلِه بَمرُؤويِه إِرِوه. “ وِميِره
ل تا إيشاي: ” مشاِدر إِل�يه وِميثيِله، مَسَبب لا َكتُوخ ِول دآثِه ٓاخا.“   ومُشِديِره  12شمو�

 إِل�يه وِكم ماثِيلِه. وٓاوو سُموقنايا ِويوا وَمر إِيِنه َحلويِه وَشپيرا بِحزوا، وِميِره َمريا:  ”قو
ل َقرنا دِمشحا وِكم ماِشحلِه بِيَنث  13ومُشوحِله: مِبه دآذي إيلِه.“    وشِقل�ه شمو�

ل وزِل�ه لَرمثا. ا�َخواثِيه. وشِريلِه روحا دَمريا إِل�ه دداويذ ِمن ا{و ُيوما وَبِثر ِدخ. وِقملِه شمو�

داويذ بِخدِمتّا دشاِولداويذ بِخدِمتّا دشاِولداويذ بِخدِمتّا دشاِولداويذ بِخدِمتّا دشاِول
  15وروحا دَمريا ِكم ُشوقالِه تا شاِول، وروحا بِشتا مِگيِبه دَمريا ِكم َمئيقالِه.   14

 ُشد پاقِذ  16وِميراي ا{وِده دشاِول طالِيه:  ” إيُوولا روحا بِشتا مِگيِبه دا�لاها بَمُؤوقوخ. 
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 ستاَذن ا{وِده دي�ه ديلاي بِيَنث إيداثِيه لِجيالا لگوِره دماخاي بِكنّارا.  وإيَمن دُهويا إِلّوخ
 وِميِره  17روحا بِشتا ِمن ِگيبِه دا�لاها، بِه دماِخه بٕايِذيه وبِنيِخت وگيانوخ بَبسما.“  
 ومُجِوبلِه  18شاِول تا ا{وِده دي�ه ”خُزولي خا ُگورا دياِذي مخايا بِكنّارا وُموثُولِه ِگيبي.“  

 خاء ِمن ُغلاِمه وِميِره:  ” إيُوولِه، خِزيلي خاء ِمن يالِه دإيشاي ِمن بِيث لِحيم، كياِذي
يهردماِخه    وٓاوو َگّبارا وِخيلانا وُگورا دَشر�ه، وكياِذي َمحُكويِه وِشكِليه َحلوَيلِه وَمريا إِم�
ه لٕايشاي وِميِره طالِيه: ”مشاِدر لِگيبي بُرونوخ داويذ،  19إيلِه.“    ومُشِديِره شاِول إيزَگد�

 وشِقل�ه إيشاي خمارا ودرِيلِه لخاِصيه لُخما وِزقّا دَخمرا وِگديا  20ديِله َمِرئيانا دإِرِوه.“ 
 وثِيلِه داويذ ِگيبِه دشاِول وكِليلِه  21دإِز�ه وِكم شاِديراي بٕايذا ِدبُرونِيه داويذ تا شاِول. 

 ومُشِديِره شاِول لٕايشاي وِميِره:  22قاِميه، وِكم بائِيلِه َكبيرا وهِويِله طالِيه َطآنا ِدسلاح.  
 وهِويلا كُد ا�ثياوا مِگيبِه  23 مبِه ِدخِزيلِه نَعِمه بٕاِيني.“  ش” ُشد حاِمل داويذ قامي 

 دا�لاها إِل�ه دشاِول روحا بِشتا، داويذ كشاقِلوا ِكنّارا وماِخيوا بگاواه بٕايِذيه، ونايِخوا شاِول
وباِسموا وزاوالا ِمن�يه روحا بِشتا. 

17171717
داويذ وگولياثداويذ وگولياثداويذ وگولياثداويذ وگولياث

 ومُجِمعلاي پِلشتايِه جيوش دي�ه لِٕاواذا دَشر�ه، وجِمعلاي بُگو ُسوكو دبي إيهوذا،  1
 وجِمعلاي شاِول وگورِه دإِسرائِيل بِخذاِذه  2وشِريلاي بِيَنث ُسوكو وَعِزيقا با�پ�س َدميم. 

دعاِزف     18181818....16161616ر

تا دپايِش بِخدِمتّي     22222222....16161616
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ه ِدپِلشتايِه. توشِريلاي َرُؤولا دإِيلا  ه إِم�  وكلِيلاي پِلشتايِه إِل�ه  3 وِصپلاي لِٕاواذا دَشر�
  4دطورا ِمن ا�ذ بارا وكلِيلاي بي إِسرائِيل لطورا ِخنّا ِمن آو بارا، وَرُؤولا ِويوا بِيناثاي. 

يه گولياث ِمن گاث. وِمقدار دِعليوثِيه واوا  وپِلطلِه ُگورا َگبّارا ِمن ِجيش ِدپِلشتايِه ِشم�
  دي�هاوِدريا َكلُوتا دشابا بِريِشيه، ولويشا َمطالا َمر َقلپِه، وتَقلتا   5إِشتا درائِه وخاء سيطا. 
 وِقيسا  7وَمطالا دشابا با�قلاثِيه، وُرمحا دشابا ُخوثِه دُرشانِيه.   6واوا َخمشا ا�لِپه دشابا. 

ه ِمثقالِه ِدپِرزلا، وَطآنا دَمطالا  دُرمِحيه ِمخواثِه دَنِولتا دَزقارا، وُشلپا دُرمِحيه إِشتا إِم�
 وكِليلِه ومُعِيطِله لِصپ�ه دإِسرائِيل وِميِره طالاي:  تا َمها كَپلطوتُن  8راِخشوا قاِميه. 

 وكِصيپوتُن گيانُوُخن لِٕاواذا دَشر�ه؟ ُمو لِيِون آنا پِلشتايِه وا�ختو ا{وِده دشاِول؟ مگاُبو خاء
ه إِّمي وقاِطلّي بِه دپِيُشخ  9ُگورا ِمن�وُخن دآثِه إِلّي دپالِط َبرقولي.   وإِن هاِويبِه دآِوذ َشر�

 وِميِره  10ا{وِده طالُوُخن، وإِن ٓانا َغلِبن�ه وَقطِلن�ه بِه دپِيشوتُن طالَن ا{وِده وَپلخوتولَن.  
يه.  ه إِم�  وشِميلِه  11پِلشتايِه آنا لِملي ِصپ�ه دإِسرائِيل إِديو ُيوما.  ُموثُولي ُگورا دا{وِذن َشر�

شاِول وُكل�ه إِسرائِيل لَتناياثا ِدپلِشتايا آذي، وزِديلاي ونِپل�ه را�لتا بگاواي.
يه إيشاي، وآذي  12  وداويذ إيلِه بُرونا دآو ُگورا ا�پَرتايا ِمن بِيث لِحيم دإيهوذا وِشم�

 وزِلّاي يالِه دإيشاي ا�ن  13إِثوالِه تَمنيا بُنونِه، وإِويرا بُعمرا بِيَنث ناِشه، بُيماثا دشاِول. 
ه إِيليءاو وٓاوو ِويوا ُبخرا  طلاثا رابِه َبِثر شاِول. وِشّمانِه دا�ن طلاثا بُنونِه دآناي دزِلّاي لَشر�

 وداويذ ُزورا ِويوا، وا�ن طلاثا رابِه زِلّاي َبِثر  14دي�ه، وآويناداو ا{و ِدتِري وِدطلاثا َشّما. 
  16وداويذ زاوالِه ودائِروا مِگيبِه دشاِول لَمرُؤويِه إِرِوه دبابِيه بِبيث لِحيم.   15شاِول. 

وٓاو پِلشتايِه قارّوا وكالِيوا بَقَدمتا وپايِشوا ِول دَخشكا، وپِشلِه هاَدخ ا�ربي ُيماثا.
 وِميِره إيشاي تا داويذ بُرونِيه ” نُوبِل تا ا�َخواثوخ إِيپا ِمن ا�ذ َقليا وإِسرا َرق�ه دلُخما  17

بَرُؤولا ِدبِطمثا     2222....17171717ت
َوزِن، ثُُقل     5555....17171717ا
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ه دُگپتا ياِوتّاي تا رِيشا دا�لپِه  18 ِگيبِه دا�َخواثوخ. بوسي بِٕاراقا لِمَعسِكر   وا�ن إِسرا ِفص�
وخزي ا�َخواثوخ ديلاي بِشلاما، وَبشارِتّاي ِميثي طالي.

ه إِم�هگوشاِول، وآني، وكُّلاي گورِه دإِسرائِيل واوا بَرُؤولا دإلّا  19   بِٕاواذا َشر�
 ومُقِدملِه داويذ بِمُخشكا، وشِوقلِه إِرِوه ِگيبِه دنَطارا، وشِقل�ه ِطيِنيه وزِل�ه  20ِدپلِشتايِه. 

 خِديِگه دِكم پاِقذلِه إيشاي، وثِيِله لِمَعسِكر كُد ِويوا ِجيش بِپلاطا لَبرايِه لِصياپا،
ه.     22وِصپلاي بي إِسرائِيل وپِلشتايِه ِصپّا َبرقُل ِصّپا.    21ومِخيلاي بوقا دنَفير تا َشر�

يه بٕايذا دنَُطورا وإِرقِله لِصّپا وثِيلِه ومُبِقيِره بِشلاما دا�َخواثِيه.  وشِوقلِه داويذ سپاقِه دواوا إِم�
يه گولياث پِلشتايا ِمن  23  وكُد آوو بَمحُكويِه إِّماي، إيُوولِه آو ُگورا مَقتلانا دِويوا ِشم�

گاث، مُقِدمِله ِمن ِصپ�ه ِدپِلشتايِه، وبيمارا خدا�ن َتناياثا وشِميلِه داويذ.
  25وگوِره دإِسرائِيل كُد خِزيلاي كُل�ه، ا�ذ ُگورا أرِقلاي ِمن�يه وزِديلاي زُدوثا َربثا.   24

 وِميراي گوِره دإِسرائِيل: ” خِزيلُوُخن ا�ذ ُگورا دِسقِله؟ لِمَلُووِمه دإِسرائِيل إيلِه بيساقا! وا{و
 دُگورا دقاِطل�ه، بِه دآِوذلِه َملكا ا�تيرا َكبيرا، وبياِول�ه براتِيه، وبِه دآِوذ بِيثا دبابِيه آزا 

 وِميِره داويذ تا گوِره دواوا قيِمه لِگيِبيه: ” ما پايِش أويذا تا ُگورا دقاِطل�ه  26بٕاِسرائِيل. 
 آذي پِلشتايا لا مُطهرا وماِفتِله لُوما ِمن إِسرائِيل؟ مَسَبب َمن إيلِه ا�ذ پِلشتايا لا مُطهرا تا

 وِميِره طالِيه َعّما ِخدآذي َتِنيثا ”هاَدخ بِه دپايِش أويذا  27ِدملاِوم لِصپ�ه دا�لاها بيخايِه؟ 
تا ُگورا دقاِطل�ه.“

ه دگوِره وِخملا ِحمثا دإِيليءاو وِميِره: ” تا  28  وشِميلِه ا�ُخونِيه رابا إِيليءاو َمحِكيِثيه إِم�
 َمها نِخثلوخ؟ وتاما شِوقلوخ آناي إِرِوه ِقّصا بگاِوه دَبّريّا؟ آنا ِكِذنّا َجَسرتوخ وبيشوثا

مَعسَكر     17171717....17171717ب
بِِطمثا بكثاوا بپشيطتا    19191919....17171717گ

ُحر     25252525....17171717د
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ه نِخثلوخ؟“    وِميِره داويذ: ” وَدها ُمو ما أِوذلي، َهم  29دلِبّوخ.  مبِه دآيِت لِفُروِجه دَشر�
 وزِل�ه ِمن ِگيِبيه لآو بارا ِخنّا وِميِره خِديِگه دآذي َتِنيثا، وِكم  30َدها َتِنيثي آذيلا؟“.  

ُجوبيلِه َعّما َجواب، خَجواب َقمايا.
 وِميِره  32وپِشلاي شميئِه َتناياثا دُمحِكيلِه داويذ قاِمه دشاِول وِكم ماثِيلِه ِگيِبيه.   31

ه ِدپلِشتايا  داويذ تا شاِول ”لا ناپِل لِّبا دلا خاء ِمن�يه مَسبابِيه، ا{ودوخ بِه دزالِه ومقاتِل إِم�
يه مَسَبب  33آذي.“   وِميِره شاِول تا داويذ: ”لا كهاِويبوخ دزالوخ لِپِلشتايا لِمَقُتولِه إِم�

يِله مُزوروثِيه.   وِميِره داويذ تا شاِول ”ِويوا ا{ودوخ  34ديِوت يالا ُزورا وآوو ُگورا دَشر�
 وپِلطلي َبثِريه وِكم  35بَمرُؤويِه إِرِوه تا بابِيه وثِيلِه ا�ريا وِدبّا وشِقّلاي پارا ِمن ُقوطا.  

يه وكُد ِقملِه إِلّي ِكم آرِن�ه بَدقِنيه وِكم ماِخن�ه وِكم َقطِلن�ه.   ماِخن�ه وِكم َخلِصن�ه ِمن ِكم�
 َهم ا�ريا وَهم ِدبّا قِطل�ه ا{ودوخ وُشد هاِوه ا�ذ پِلشتايا لا مُطهرا خِديِگه دخاء ِمنّاي  36

 وِميِره داويذ:  ”َمريا آوو دِكم خالِصلي ِمن إيذا  37مَسَبب ِدملُِوملِه ِصپ�ه دا�لاها بيخايِه. 
 دا�ريا وِمن إيذا دِدبّا آوو بِه ِدمخالِصلي ِمن إيذا ِدپلِشتايا آذي.  وِميِره شاِول تا داويذ:

”سي وَمريا هاِوه إِّموخ.“ 
 .و دشابا بِريِشيه، وكَملِبشِله َمطالا هوُملِبشلِه شاِول تا داويذ ُجل�ه ودرِيِله ِسن�ورتا   38
يِله دراِخش، مبِه دلا ِويوا مُجربا. وِميِره  39 يل ِمن ُجل�يه، وبٕاِ  ودِريِله داويذ ِسيِپيه لٕاِ

 داويذ تا شاِول لِيبي دَرخِشن با�ن سپاِقه مِبه دلِيِون مُجرباي، وِكم شاِمطلاي داويذ ِمن�يه.
 وشِقل�ه داويذ َقت�يه بٕايِذيه، ومُگِبيِله طالِيه َخمشا ِكيِپه چوِعه مَرُؤولا، وِكم دارِيلاي  40

بِسپاقا دَمِرئيانِه دواوا دي�ه بُگو كيِسيه. وِمقراِعِتيه واوا بٕايِذيه وقرولِه ِگيبِه ِدپلِشتايا.

َكلُوتا     38383838....17171717ه
ِدرع     38383838....17171717و
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  42وكُد پلِشتايا ِويوا بيثايا وقرولِه لِگيبِه دداويذ، وُگورا طئِنوالِه َمطالِيه قاِميه.   41
 وكُد ِخيِره پلِشتايا وخِزيِله لداويذ، پِشِله مَرُزولِيه مَسَبب ديالا ُزورا ِويوا وسُموقنايا وَشپيرا

 وِميِره پلِشتايا تا داويذ:  ” ُمو َكلَبِون تا دآثِت إِلّي بَقتّاثا، ومُصِئيِره پلِشتايا تا  43دِحزوا. 
 وِميِره پلِشتايا تا داويذ: ”َهيّو لِگيبي دياِون�ه پِصروخ تا َپرِخه  44داويذ با�لاِهه دي�ه.  

 وِميِره داويذ تا پلِشتايا: ”آيِت كاثِت إِلّي بِسيپا وبُرمحا  45ِدشَميّا وتا ِحيوانِه دَبّريّا.“ 
 وبگاِوه دَمطالا، وآنا بِه دآثِن إِلّوخ بِشّما دَمريا صواُؤوث، ا�لاها دِصپ�ه دإِسرائِيل، آناي

 إِديو ُيوما َمريا مسالِملوخ بٕايداثي وبِه دَقطِلنّوخ، وبِه دَقِطن ِريشوخ  46دِكم لُوِمتّاي. 
 وبِه دياِون لَّشاثا ِدمَعسِكر ِدپِلشتايِه إِديو ُيوما تا َپرِخه ِدشَمّيا وتا ِحيوانِه دَبّريّا، تا دَيذا

 وتا دياِذي ُكل�ه َعّما ٓاذي، دلا بِسيپا ولا بُرمحا  47كُّلا ا�را دإيث ا�لاها بٕاِسرائِيل.  
 دَمرَيلا.  وآوو مسالِملُوُخن بٕايداَثن.زِكمخالِص َمريا مَسَبب َشر�ه 

 ِقملِه پلِشتايا وثِيلِه وقرولِه لَملُقويِه دداويذ ومُقلِقل�ه داويذ وإِرقِله لِصّپا لَملُقويِه  48
 وپِشطلِه داويذ إيِذيه لكيِسيه وشِقل�ه ِمن تاما ِكيپا وُمخِظيِره بِمقراِعيه وِكم  49ِدپلِشتايا. 

�را. ماِخيلِه تا پلِشتايا بُبگويِنيه، وإِويِره ِكيپا بُبگويِنيه، ونِپل�ه لپاثِيه لا
 وزِخمِله داويذ لِپلِشتايا بگاِوه دِمقراِعيه وبِكيپا وِكم ماِخيِله لِپِلشتايا وِكم قاِطل�ه،  50

 وإِرقلِه داويذ وِقملِه إِل�ه ِدپلِشتايا وشِقل�ه ِسيِپيه وِكم شاِمطلِه  51وِسيپا َلثوا بٕايذا دداويذ. 
 ِمن قاِطيه وِكم قاِطل�ه وقِطيلِه ِريِشيه. وكُد خِزيلاي پِلشتايِه دِمثلِه َگّبارا ديّاي أِرقلاي. 

 وقِملاي گوِره دإِسرائِيل وإيهوذا، ومُعِيطلاي بقالا علُويا ومُهجِهجلاي لِپِلشتايِه ِول  52
 دآثِت لَرُؤولا. وِول َطَرواثا دِعقُرون.  ونِپّلاي قطيلِه ِدپلِشتايِه با{رخا دَشعرايِم ِول گاث

 ودإِيراي بِني إِسرائِيل ِدمَهِجهجيوا َبِثر پِلشتايِه ونِهبلاي َمَحل�تّاي  53وِول ِعقُرون.  
 وشِقل�ه داويذ رِيشا ِدپلِشتايا، وِكم ماثِيلِه لا{وِرشِلم وسپاِقيه ِكم دارِيلاي  54ديّاي.  

بِخيِمت�يه.

َحِرب     47474747....17171717ز
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 وكُد ِكم خازِيِله شاِول لداويذ ِدپِلطِله لَملُقويِه ِدپِلشتايا، ِميِره تا ا{ونير َسر ِجيش  55
 دي�ه: ”بِرد َمن إيلِه ا�ذ يالا يا ا{ونير؟“  وِميِره ا{ونير: ”بيخايِيلا گيانوخ يا َملكا دلا ِكِذن. 

 وكُد دإِيِره داويذ مِقطلا  57وِميِره َملكا ”مباِقر آيِت بِرد َمن إيلِه ا�ذ جَونقا.“    56
 وِميِره طالِيه  58پِلشتايا، ِكم شاِقل�ه ا{ونير وكَمِبيِره قاِمه دشاِول، ورِيشا ِدپِلشتايا بٕايِذيه.  

 شاِول: ”بِر دَمن إيِوت يا يالا؟“ ِميِره طالِيه داويذ:  ”بِرد ا{ودوخ إيشاي ِمن بِيث
لِحيم.“

18181818
ُخوروثا دداويذ وُيوناثانُخوروثا دداويذ وُيوناثانُخوروثا دداويذ وُيوناثانُخوروثا دداويذ وُيوناثان

ه دشاِول، گيانا دُيوناثان تِبيلا لِگيانا دداويذ، وِكم  1  وكُد مُكِمل�ه داويذ َمحِكيِثيه إِم�
  3وِكم شاِقل�ه شاِول با{و ُيوما، ولا ِكم شاِوقلِه تا ددائِر لِبيثا دبابِيه.   2بائِيلِه ُيوناثان. 

 وشِلخلِه  4وقِطيلاي ُيوناثان وداويذ ُقولا، مَسَبب دبائِيوالِه ُيوناثان تا داويذ ِخگيانِيه.  
ه دُجل�يه وِسيِپيه وقِشِتيه وَكماِره دواوا إِل�يه.   ُيوناثان َقبايا دِويوا إِل�يه وِكم ياِول�ه تا داويذ، إِم�

 وپالِطوا داويذ إِيكا ِدمشاِدروالِه شاِول. وغالِبوا.  وِكم ماِقملِه شاِول لُگورا ِدإواذا دَشر�ه  5
ينا دا{وِده دشاِول. يِنه دَعّما ُكل�ه، وَهم بٕاِ وشِپيِره داويذ بٕاِ

شاِول بِحسادا داويذشاِول بِحسادا داويذشاِول بِحسادا داويذشاِول بِحسادا داويذ
 وهِويلا كُد ثِيلاي بِعّدانا، ِددإِيراي داويذ مِقطلا ِدپلِشتايا پِلطلاي إِنِشه مُكّلاي  6

  7مذيناثا دإِسرائِيل بِزمارا وبِرقاذا لَملُقويِه دشاِول َملكا بَدپ�ه وپِصخوثا وَمِپثليوا.  
 وِخمِله ِجِگر  8ومُجِوبلاي إِنِشه َرَقذياثا وِميراي: قِطل�ه شاِول با�لپايِه، وداويذ بِربواثا. 

 دشاِول وِكم َمرالِه َكبيرا وإِقِله ِمن ا�ذ َمحِكيثا وِميِره: هِولّاي تا داويذ رِبواثا وطالي
ينا  9هِولّاي ا�لپِه، وگاها ِخرتا َهم دي�ه بِه دُهويا َملكوثا.   ومُشِريلِه شاِول بَرُقوبِه داويذ بٕاِ

بِشتا ِمن ا{و ُيوما.
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 وهِويلا مَبِثر ا{و ُيوما ثِيلا روحا بِشتا إِل�ه دشاِول ِمن ِگيِبه دا�لاها، ومُنِبيلِه بگاِوه  10
 ومِخيلِه شاِول َحربا  11دبِيِثيه، وداويذ عازِفوا بٕايِذيه كود يوم، وَحربا بٕايذا دشاِول.  

وِميِره: ”بماِخن�ه بداويذ بگودا، وخِظيِره داويذ مقاماه تِت�ي گاهاثا.
يه، وِمن شاِول ِفتلِه.   12  وِكم َمرِحقلِه  13وزِديلِه شاِول ِمن داويذ مِبه دَمريا ِويوا إِم�

 وداويذ ِويوا  14شاِول ِمن ِگيِبيه، وِكم آِوذلِه رِيشا دا�لپا، وٓاوو پالِطوا وٓاِوروا قاِمه دَعّما. 
يه.   وكُد خِزيِله شاِول ديلِه َفهيم َكبيرا زِديِله ِمن�يه.  15بُكّلاي ا{رخاثِيه َفهيم وَمريا إِم�

وُكّلاي إِسرائِيل وإيهوذا بٕاِيلي داويذ مَسَبب دٓاوو پالِطوا وآِوروا قاِميه.  16

داويذ بِگوارا ميَكلداويذ بِگوارا ميَكلداويذ بِگوارا ميَكلداويذ بِگوارا ميَكل
 وِميِره شاِول تا داويذ: ”ٓاذيلا براتي َربثا ِميراو بِه دياِونّا طالوخ َبختا. إِلّا هوي  17

 طالي َبَطل ومقاتِل بَشّراثا دَمريا.“ مبِه دشاِول ِميِره ”لا ُهويا بگاِويه إيذي، إِلّا ُهويا إيذا
 وِميِره داويذ تا شاِول: ”َمن إيِون آنا، وميلاي خايي، وميلا َعشيِره  18ِدپلِشتايِه.“ 

 وهِويلِه ُزونا لِهَولتا دِميراو براتا  19دبابي بگاِوه دبي إِسرائِيل تا دهاِون ِخثنا دَملكا؟“ 
دشاِول تا داويذ، وآيي پِشلا هِولتا تا َعدريِئيل مُحولاتايا َبختا. 

ينِه.   20   21وبٕاِيلا ميَكل براتا دشاِول لداويذ، وميِذيلاي تا شاِول، وشپِيِره َجواب بٕاِ
 وِميِره شاِول: ”بياِونّا طالِيه، وُهويا طالِيه َفّخا، وُهويا بگاِويه إيذا ِدپِلشتايِه.“  وِميِره شاِول

 وِقملِه شاِول لا{وِده: ”ِميِره  22تا داويذ بگاها دتِت�ي: ”پِيِشت طالي ِخثنا إِديو ُيوما؟“  
 إِمرو تا داويذ بِطشوا: وإِن عِجبِليلِه بگاووخ َملكا، وُكّلاي ا{وِده ِكم باءالوخ، َدها هوي

 وِميراي ا{وِده دشاِول تا داويذ ا�ن َتناياثا.  وِميِره داويذ: ”ُمو ُزورَتلا  23ِخثنا تا َملكا.“ 
يُنوُخن تا دپِيِشن ِخثنا تا َملكا، وآنا ديِون ُگورا ِمسِكينا وَمن كياِذيلي! “     24آذي بٕاِ

 وِميِره شاِول:  25وا{وِده دشاِول ِكم َميِذئيلِه وِميراي طالِيه: ”ِمخ ا�ن َتناياثا ِميِره داويذ.“  
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ه لا مُطهِره ِدپلِشتايِه تا دشاقِل ُطول   ح” هاَدخ ا�مروتُن تا داويذ لَگِبه َملكا َمهرا إِلّا إِم�
 وا{وِده داويذ  26دي�ه ِمن ِدشمان دَملكا. وشاِول مَتخِملوا ِدتلاقا داويذ بٕايذا ِدپِلشتايِه. 

 ميِذيلاي طالِيه ا�ن َتناياثا، وشِپيِره َجواب بٕاِينا دداويذ دهاِوه ِخثنا تا َملكا، ومَقم ما
ه گوِره.  27ِدمَتّمي ُيماثا،   ِقملِه داويذ وزِل�ه آوو وگوِره دي�ه، وقِطل�ه ِمن پِلشتايِه تِري إِم�

 وُمِثيِله داويذ لا مُطهِره دي�ه، وكَمقرولاي تا َملكا تا دپايِش ِخثنا تا َملكا، وهِول�ه شاِول
ه دداويذ وميَكل براتا دشاِول  28براتِيه ميَكل َبختا.   وخِزيلِه شاِول وإيِذيِله دَمريا ِويوا إِم�
 وُمِزدلِه گاها ِخرتا شاِول لِزداءا مقاِمه دداويذ وهِويلِه شاِول تا  29ِكم َبأيالِه تا داويذ.  

 وپلِطلاي َربّابي�ه ِدپلِشتايِه وهِويلا بآو ُزونا ِدپلِطلاي  30داويذ ِدشمان ُكّلاي ُيماثا. 
يه َكبيرا.  نِجحلِه داويذ بِش مُكّلاي ا{وِده دشاِول، وپِشِله مُيقرا ِشم�

19191919
شاِول مَجُروبِه تا دقاِطل داويذشاِول مَجُروبِه تا دقاِطل داويذشاِول مَجُروبِه تا دقاِطل داويذشاِول مَجُروبِه تا دقاِطل داويذ

 وِميِره شاِول تا ُيوناثان بُرونِيه وتا كُّلاي ا{وِديه تا دَقطلي داويذ.  وُيوناثان بُرونا  1
 وميِذيلِه ُيوناثان تا داويذ وِميِره: ” كيبِه شاِول بابي  2دشاِول بائِيوالِه تا داويذ َكبيرا. 

 وآنا  3دقاِطلّوخ، وَدها ُپوش شيار لِگيانوخ ِول مُخشكا، وإيتو بِسِتر ومطاشي گيانوخ. 
 بِه دَپلِطن وبِه دِقيِمن إِل�ه دِدپنا دبابي بَدشتا، آيِت دهاِوت بگاِويه، وآنا بَمحِكن َبَحس

 وُمحِكيلِه ُيوناثان إِل�ه دداويذ  4ديّوخ ِگيبِه دبابي وبخازِن ما بِه دهاِوه وبِه دَميِذئِنّوخ.  
 بُطوتا تا شاِول بابِيه وِميِره طالِيه:  ”لا حاِطه َملكا با{وِديه داويذ مَسَبب دلا حِطيلِه إِلّوخ

 ودرِيلِه گيانِيه بٕايِذيه، وقِطل�ه پلِشتايا وإِوذلِه َمريا  5ومبِه ِدعواِذيه طاِويلاي َكبيرا طالوخ. 
 َخلاص رابا تا كُّلاي بي إِسرائِيل وخِزيلوخ وپِصخلوخ، َدها تا َمها بحاِطت لِدّما َزكّايا

إِنتِقام     25252525....18181818ح
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 وشِميلِه شاِول بقالا دُيوناثان، وإيِميلِه شاِول وِميِره:  6وبِه دَقطِلت�ه لداويذ دلا َسَبب؟ 
 وقِريلِه ُيوناثان لداويذ وكَمخِويلِه ُكّلاي ا�ن َتناياثا،  7” بيخايِيِله َمريا لا كپايِش قطيلا“. 

ل وِمخِديِگه ومَقم ِمن�يه. وُمِثيلِه ُيوناثان لداويذ ِگيبِه دشاِول وهِويلِه ِگيِبيه ِمخِديِگه دتِم>
ه ِدپِلشتايِه، ومِخيلِه بگاواي مِخيثا  8  وبِريلا َشر�ه گاها ِخرتا، وپِلطلِه داويذ ومُقِتل�ه إِم�

  ِمن ِگيِبه دَمريا لشاِول وٓاوو ِويوا تيوا بِبيِثيهطوهِويلا روحا بِشتا   9َربثا وإرِقلاي مقاِميه.  
 وبٕاِيلِه شاِول تا دماِخه َحربا بداويذ  10وُرمِحيه بٕايِذيه، وداويذ ِويوا بِمخايا بعود قاِميه. 

 ِول گودا، وإِرقِله مقاِمه دشاِول وِكم ماِخيلا لَحربا بگودا.  وداويذ أِرقلِه وخِلصلِه با{و
لِيلِه. 
ه لِبيثا دداويذ لِنطارِيه ولِقطالِيه بِمُخشكا. وميِذيلا تا داويذ  11  ومُشِديِره شاِول إيزَگد�

  12ميَكل َبخِتيه وِميرا طالِيه: ”إِن لا مَخلِصت گيانوخ با�ذ لِيلِه َصپرا بِپيِشت قطيلا. 
 وشِقّلا ميَكل ترافيم وِكم َدريالِه  13 وزِل�ه بِٕاراقا وخِلصلِه.  يوِكم َمنِخثالِه ميَكل مِقنّا 

 ومُشِديِره شاِول  14بِشويثا ودرِيلا ِجّزا دُكوسا دإِّزا ُخوثِه دِريِشيه، وِكم َكسيالِه بَلِحيفا. 
ه، لِٕارايا دداويذ، وِميرا: ”إيلِه مريءا“.“   ومُشِديِره شاِول َقِصدي�ه دخازِيلِه  15إيزَگد�

ه  16لداويذ وِميِره: ”َمسقولِه لِگيبي ُشد هاِوه ِدريا بِشويثا تا دَقطِلن�ه.   وثِيلاي إيزَگد�
 وِميِره شاِول تا ميَكل تا َمها  17وإيُوولِه ترافيم بِشويثا وِجّزا دكُوسا دإِّزا ُخوثِه درِيِشيه. 

 هاَدخ ِكم َزغَلتّي، ومُشِديَرخ ِدشمان ديّي وِكم َخلَصت�ه؟ وِميرا ميَكل تا شاِول: ”ٓاوو
ِميِره طالي، مسايِبلي. قاي َقطِلن>خ. “

ل لَرمثا، وِكم ِميِذئلِه كُل ِمندي ِدإِوذلِه  18  وإِرقلِه داويذ وخِلصلِه وثِيِله لِگيبِه ِدشمو�
ل وتولاي بنايوث.   وميِذيلاي تا شاِول وِميراي طالِيه:  19بگاِويه شاِول، وزِل�ه آوو وشمو�

روحا ِدمَضر�ه     9999....19191919ط
مِشب>ك     12121212....19191919ي
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 ومُشِديِره شاِول َقِصدي�ه لِٕارايا داويذ وكُد خِزيلاي  20” ٓاَولِه داويذ بنايوث ديلا بَرمثا. 
ه دشاِول روحا دا�لاها، ل قايِموا رِيشا إِلّاي، وهِويلِه إيزَگد�  َجماعا ِدنوي�ه بَنُبوئِه، وشمو�

 وميِذيلاي تا شاِول، ومُشِديِره گاها ِخرتا َقِصدي�ه ِخن�ه وَهم آناي  21ومُنِبيلاي َهم آني.  
 وزِل�ه  22مُنِبيلاي، وميِذيلاي شاِول ومُشِديِره گاها دِطل>ث َقِصدي�ه، وَهم آناي مُنِبيلاي. 

ل وداويذ؟  َهم آوو لَرمثا ومِطيِله لِبيرا َربثا ديلا ِگيِبه دسيُكو ومُبِقيِره وِميِره: ”إِيَكلِه شمو�
 وزِل�ه تاما لنايوث ِدبَرمثا، وهِويلا َهم إِل�يه  23وِميراي طالِيه ”إيُوولِه بنايوث ِدبَرمثا.“ 

 وشِلخلِه َهم آوو ُجل�يه  24روحا دا�لاها، وزاوالِه ومنابِيوا ِول ِدمِطيلِه لنايوث ِدبَرمثا.  
ل، ونِپل�ه ُشلخايا ُكل�ه ا{و ُيوما وُكل�ه ا{و لِيِله مَسَبب آذي ِميراي ”َهم  ومُنِبيلِه قاِمه ِدشمو�

شاِول إيلِه بِيَنث نوي�ه؟“.

20202020
ُيوناثان بِطلابا مداويذ دهاِوه شيارُيوناثان بِطلابا مداويذ دهاِوه شيارُيوناثان بِطلابا مداويذ دهاِوه شيارُيوناثان بِطلابا مداويذ دهاِوه شيار

 وإِرقِله داويذ ِمن نايوث بَرمثا، وثِيلِه وِميِره قاِمه دُيوناثان:  ما أِوذلي؟ وميلِه گناهي؟  1
 وِميِره طالِيه ُيوناثان: ”حاشا إِلّوخ لا  2وميلا خطيثي قاِمه دبابوخ تا دطالِب گياني؟“ 

 كِميثِت!  إيُوولِه بابي لا كآِوذ ِمندي رابا َين ِمندي ُزورا ولا كگالِيلِه طالي.  وقاي مطاِشه
 وإيِميلِه طالِيه داويذ وِميِره: ”مَسَبب  3بابي ِمنّي ا�ذ ِمندي؟ لِيث هاَدخ ِمندي. “  

 ِدكياِذي بابوخ ِدخِزيلي َرحِمه بٕاِينوخ، وِميِره:  تا دلا ياِذي ُيوناثان بآذي دلا غابِن، إِلّا
وتا إيلا بِيني وبِيَنث ُموثا.“    وِميِره ُيوناثان تا  4بيخايِيِله َمريا وبيخايِيلا گيانوخ، خذا پس�

 وِميِره داويذ تا ُيوناثان: خزي، َصپرا  5داويذ ”ما دا�مرا گيانوخ بِه دا{وِذن طالوخ.“  
 ِريشا دَيرخالِه، وآنا إيتاوا َكتِون قاِمه دَملكا لٕايخالا، مَشدرِتّي تا دجاِهن بَدشتا ِول

 وإِن مباِقر بابوخ إِلّي، إيُمر طالِيه:  طلابا طِلبِله ِمنّي داويذ تا  6ُبرماِشه دُيوما ِدطلاثا. 
 إِن  7دزالِه لِبيث لِحيم ماثِيه مَسَبب ِدوحا كود شاتا كِپيشا أِوذتا تا كُّلا َعشيِرت�يه. 
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 هاَدخ آِمر:  َرندا، شلاَملِه تا ا{ودوخ. وإِن هاِوه دُهويا مَضر�ه طالِيه، إيُذو ِدكِمّلا بِشتا
ه دا{ودوخ، مَسَبب بَقولا دَمريا ُمبِيروخ ا{ودوخ إِّموخ. وإِن  8مِگيِبيه.   أُووذ ُطوتا ٓاذي إِم�

 وِميِره ُيوناثان:  حاشا إِلّوخ!  مَسَبب  9إِتّي گناها قُطولّي آيِت، وِگيبِه دبابوخ لا َنبِلتّي.  
 وِميِره  10دإِن إيذاءا َيِذن دَكملا بِشتا ِگيبِه دبابي، ودا�ثيا إِلّوخ، ُمو لا َكمِرنوالوخ؟ 

 وِميِره ُيوناثان  11داويذ تا ُيوناثان: ”ماني بَمخِويلي لِيكون بابوخ مجاِوبلوخ بِقشيوثا؟ 
تا داويذ: ”َهّيو دَپلُطخ لَدشتا، وپلِطلاي تَرَوثناي لَدشتا.

 وِميِره ُيوناثان تا داويذ:  ”يا َمريا ا�لاها دإِسرائِيل إِن لا َفحِصن�ه لبابي َصپرا ِمخ َدها  12
  13َين َبِثر دَصپرا، وإِن ُهويا ُطوتا تا داويذ، إِيگاها بِه ِدمَشدِرن إِلّوخ وبِه ِدمَخبِرنّوخ. 

 هاَدخ آِوذ َمريا تا ُيوناثان وهاَدخ ماِزد إِل�يه. وإِن َشِمن ِمن بابي بِشتا إِلّوخ، بِه دَكشِفن
ه دبابي.    14طالوخ وبِه ِدمَشدرِنّوخ تا دزالوخ بِشلاما، وهاِوه َمريا إِّموخ ِدخ ِدهِويلِه إِم�

 ولا َقِطت  15وإِن هاِون بيخايِه ُمو لا كا{وِذت إِّمي َرحِمه دَمريا تا دلا پِيِشن قطيلا؟ 
  16ُطوتوخ ِمن بِيثي ِول ا�َبد، وَهم لا َقِطتّا كُد مساِكر َمريا لِدشمان دداويذ مپاثا دا�را. 

ه دبِيثا دداويذ وِميِره:  ” ُشد َمريا شاقِل ُطول مِدشمانِه دداويذ.     17وقِطيلِه ُيوناثان َقولا إِم�
يثا ِدگيانِيه ِكم َبأَيوالِه.    18وُمِزدلِه ُيوناثان لُموماثِيه تا داويذ مبِه دكيِبيوالا مَسَبب بٕاِ

 وِميِره طالِيه ُيوناثان: ”َصپرا رِيشا دَيرخالِه مَبُقوِره مباِقر إِلّوخ، مبِه دُدكثوخ بِه دُهويا
 وبُيوما ِدطلاثا بَنخثِت َقلولا وبِه دآثِت لُدكثا ِدجِهيلوخ بگاواه، ُيوما  19سپِقتا. “ 

 وآنا بِه دماِخن طلاثا ِگيِره  20. كدشولا، وبِه دا�تِوت لِدپنا دِكيپا دإيزالا ِكيپا دَفُروقِه 
 وإِيگاها مَشدِرن ُغلاما وبِه دا�مِرن�ه:  21لِدپِنيه ِمخِديِگه ديِون بِمخايا تا دِقيِحن نيشان. 

 ’سي ومجاِمع ِگيِره.‘ وإِن ا�مِرن تا ُغلاما:  ’إيُوولاي ِگيِره لِدپنوخ ولَثَبر، شُقولّاي.‘  وَهّيو
 وإِن هاَدخ ا�مِرن  22آيِت إِلّي مَسَبب شلاَمِله طالوخ، ولِيِثن ِمندي إِلّوخ بيخايِيِله َمريا.  

 وبَمحِكيثا  23تا ُغلاما: ولا ِگيِره ِمنّوخ وزالِه، سي، مِبه دَمريا ِكم شاِديروخ. 

دإيزالا     19191919....20202020ك
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دُمحِكيَلن آنا وآيِت بگاِويه، ُشد هاِوه َمريا َسهذا بِيني وبِينوخ ِول ا�َبد.
  25 داويذ بَدشتا. وهِويلِه رِيشا دَيرخا وتولِه َملكا إِل�ه دِصفرا لٕايخالا.  لوطِشيلِه   24

 وتولِه َملكا بُدكِثيه ِمخ كُل ِعّدانا ِگيبِه دگودا، وِقملِه ُيوناثان وتولِه ا{ونير لِدپنا دشاِول،
وُدكثا دداويذ سپِقتا واوا. 

 ولا ِميِره شاِول چو ِمندي بآو ُيوما. مِبه دِميِره: ” كباِره خا ِمندي ِكم مانِعلِه،  26
 وهِويلا بُيوما ِدتِري درِيشا دَيرخا وُدكثا دداويذ  27كباِره دلِيلِه َنظيفا، ا�كيد لِيلِه نَظيفا.  

ل ولا إِديو  واوا سپِقتا، وِميِره شاِول تا ُيوناثان بُرونِيه: ”قاي لا ثِيلِه بِر دإيشاي لا تِم>
 ومجاِوبلِه ُيوناثان تا شاِول:  ” طلابا طِلبِله ِمنّي ُرخصا تا دزالِه لِبيث  28لِصفرا؟“ 

 وِميِره:  مشاِديري مبِه دإِت>ن ِدِوحثا دَعشيِره بگاِوه دماثا، وِكم ُموِصيلي  29لِحيم. 
 ا�ُخوني تا دَحضِرن، وَدها إِن خِزيلي َرحِمه بٕاِينوخ بِه دزالي وبخازِن ا�َخواثي مهاَدخ لا

ثِيِله لِصفرا دَملكا.
 وِخمِله ِجِگر دشاِول إِل�ه دُيوناثان وِميِره طالِيه: ”يا بِر ِدپِلمتا وَمُروذتا، ُمو آنا لا  30

 مَسَبب ماقا  31ِكِذن ِدمُگِبيلوخ بِر دإيشاي تا َمنَخپتوخ وتا َمنَخپتا دُشلخايوثا ديِّموخ؟ 
�را لا كَثبتِت لا آيِت ولا َملكوثوخ. وَدها بِه ِدمَشدِرن وبِه  دهاِوه بِرد إيشاي بيخايِه لا

 ومُجِوبلِه ُيوناثان وِميِره تا شاِول بابِيه: ”تا َمها بمايِث؟ ُمو  32دآرِن�ه مَسَبب دبِر دُموَثلِه. 
 وُمِرملِه شاِول َحربا إِل�يه تا دماِخيلِه وإيِذيلِه ُيوناثان ِدكِمّلا مِگيبِه دبابِيه  33ما أِوذلِه؟“ 

 وِقملِه ُيوناثان ِمن ِصفرا بِحمثا َربثا، ولا ِخل�ه ِميُخولتا بآو ُيوما آوا،  34لِقطلا داويذ.  
دِويوا تِري بِريشا دَيرخا، مَسَبب ِدغِبن�ه تا داويذ، مَسَبب دِكم َمنِخپلِه بابِيه.

يه.   35   36وهِويلا بِمُخشكا، پِلطلِه ُيوناثان لَدشتا لَملُقويِه دداويذ، وُغلاما ُزورا إِم�
 وِميِره تا ُغلاِميه: ”إيُروق لُقوط ِگيِره دماِخن.“  وكُد ُغلاما أِرقلِه، آوو مِخيلِه ِگيرا وِكم

 وكُد مِطيلِه ُغلاما ِول ُدكثا دِگيرا ِدمِخيوالِه ُيوناثان، قِريلِه ُيوناثان َبِثر ُغلاما  37ماِفتلِه.  

مُطِشيلِه گيانِيه     24242424....20202020ل
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 وقِريلِه ُيوناثان َبِثر ُغلاما وِميِره:  ” إيُروق َقلولا لا  38وِميِره: ”ِگيرا ِمنّوخ وزالِه.“  
 ولا إيِذيلِه ُغلاما چو  39كالِت.“ ولِقطلِه ُغلاما دُيوناثان ِگيرا وِكم ماثِيلِه تا ستاِذيه. 

 وِكم ياِول�ه ُيوناثان َچك�ه دي�ه تا  40ِمندي. إِلّا ُيوناثان وداويذ ِكذيوا ا�ذ ِمندي بِخذاِذه.  
 ُغلاما زِل�ه، وداويذ ِقملِه مبارا  41ُغلاِميه وِميِره طالِيه: ”سي آيِت َمِبيراي لِمذيتا.“ 

 ِدلِتخ ونِپل�ه إِل�ه دَپثواثِيه إِل�ه دا�را، وسِغذلِه ِطل>ث گاهاثا ونِشقلِه كود خاء ِمنّاي لُخورِيه
 وِميِره ُيوناثان تا داويذ:  ”سي بِشلاما مبِه  42وپِخيلاي بِخذاِذه، وداويذ بِش ُمِزدلِه. 

 ِدتَرَوثَنن إيِميَلن بِشّما دَمريا وِميَرن: َمريا هاِوه بِيني وإِلّوخ، وبِين َزري وَزروخ ِول ا�َبد
وِقملِه وزِل�ه. وِقملِه ُيوناثان وثِيِله لِمذيتا.

21212121
داويذ ولُخما قُدشاداويذ ولُخما قُدشاداويذ ولُخما قُدشاداويذ ولُخما قُدشا

 وثِيِله داويذ لُنوب ِگيِبه دا�حيَمِلك َكهنا وزِديلِه ورئِل�ه ا�حيَمِلك وپِلطِله لَملُقويِه  1
 وِميِره  2دداويذ وِميِره طالِيه:  ”ميلا ٓاذي دثِيلوخ لُخوذوخ وچو ناشا لِيث إِّموخ؟“ 

 داويذ تا ا�حيَمِلك َكهنا: ”َملكا ِكم پاِقذلي َجواب وِميِره طالي: دناشا لا ياِذي ِمندي
يه بِخذا  دِكم َشدرِنّوخ ودِكمَپقِذنّوخ بگاِويه، وتا ُغلامواثا ديّي، ِكم َوعِدنّاي لِتفاقا إِم�

ش َتخراثا دلُخما بٕايذي، َين ِمندي  3ُدكثا.   وَدها ما إيث ُخوثِه دإيداثوخ؟ َهلّي َخم�
 ومُجِوبلِه َكهنا تا داويذ وِميِره طالِيه: َلت>ن ٓاخا لُخما ِشريا ُخوثِه دإيذي، إِلّا  4دإيثِن. 

 ومُجِوبلِه  5إيِثن لُخما دبِيث قُدشا، إِن إيلاي نطيِره إيالِه گيانِيه، وبِش َكِبر ِمن إِنِشه.  
ل وَقم ِمنّاه مُكد پِلطلاي،  داويذ تا َكهنا وِميِره طالِيه: إِنِشه إيلاي ُمِكلِيه ِمن>ن ِمن تِم>

 وهِول�ه  6إيُوولِه سپاقِه ديالِه ُزوِره َقّديِشيلاي وَهم إِديو ُيوما پِشلاي مُقدِشه بِسپاقِه. 
 طالِيه َكهنا لُخما مِبيث قُدشا، مَسَبب دلَثوا تاما لُخما شُووق ِمن لُخما دَپثواثا، دَمفيتيوا

مقاِمه دَمريا، لِدرايا لُخما َشخناوا، بُيوما دپايِشوا شقيلا. 
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يه ُدوءاغ  7  وإِثوا تاما خا ُگورا ِمن ا{وِده دشاِول، بآو ُيوما حميلا ِويوا قاِمه دَمريا، ِشم�
آُذومايا، رابا دَرعيِه دشاِول.

 وِميِره داويذ تا ا�حيَملِك: ”لِيث آخا ُخوثِه دإيذوخ ِسيپا َين َحربا، مَسَبب دَهم  8
 وِميِره  9ِسيپي وسلاحي لا ِكم َشقِلنّاي بٕايذي، مَسَبب دِويوا َجواب دَملكا مُقلِقلا؟“ 

 ، إيُوولِه خذيءا بَكّفيّا َبِثرمَكهنا: ” ِسيپا دگولياث پلِشتايا ِدقِطلّوخ بُگو َرُؤولا دإِيلا 
  إِن كيبِت دَشقِلت�ه شُقول�ه، مَسَبب دلِيث ِغير ِمن�يه آخا. “  وِميِره داويذ: ”لِيثندإُِپودا 

ِمخواثِيه، َهل�ه طالي.“

داويذ بِٕاراقا لگاثداويذ بِٕاراقا لگاثداويذ بِٕاراقا لگاثداويذ بِٕاراقا لگاث
  11وقِملِه داويذ وإِرقِله مقاِمه دشاِول با{و ُيوما وثِيلِه ِگيبِه دآخيش َملكا دگاث.    10

 وِميراي ا{وِده دآخيش طالِيه: ُمو لِيلِه آذي داويذ َملكا دا�را؟ ُمو لا تا ٓاذي َزمريوا وآني
 وِكم دارِيلاي داويذ آناي َتناياثا  12بِرقاذا وا�مريوا: ”قِطل�ه شاِول با�لپِه وداويذ بِربواثا؟“ 

 ومُبِدل�ه َعقِليه قاِميه وُمخِويلِه گيانِيه  13بِلب�يه، وزِديلِه َكبيرا مقاِمه دآخيش َملكا دگاث.  
يِنيه، وتولِه بَخرُبوِشه لِسُقوپثا دَطرا وپِشلِه  ديِله ِمخواثِه دِديوانا قاِميه وپِشِله مُرزلا بٕاِ

 وِميِره آخيش تا ا{وِديه:  ”كخاُزوتُن ٓاذي ُگورا ِشيذانا، تا َمها  14َمجُرويِه ريِريه لَدقِنيه. 
 ُمو سنيَقِون لِشيذانِه تا دماثُوتُن آذي ِدمِشيِذن قامي؟ ُمو آذي  15ِكم ماُثوتولِه لِگيبي؟“ 

بِه دآِور لِبيثي؟

22222222
داويذ بُگپّيثا دَعدولامداويذ بُگپّيثا دَعدولامداويذ بُگپّيثا دَعدولامداويذ بُگپّيثا دَعدولام

َرُؤولا ِدبِطمثا     9999....21212121م
َبِثر دَبدلا     9999....21212121ن
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 وزِل�ه داويذ ِمن تاما، ولجيِله لُگپّيثا دَعدولام.  وكُد شِميلاي ا�َخواثِيه وُكل�يه بِيثا  1
 وجِمعلاي ِگيِبيه كُل ُگورا دِويوا إيقا، وكُل دإِثوا إِل�يه  2دبابِيه، نِخثلاي ِگيِبيه تاما. 

يه َقرواِوه دا{ّما گوِره. ِدينا.  وكُل ُگورا دواوا گيانِيه َمِرتّا، وهِويلِه إِل�يه رِيشا، وهِويلاي إِم�
 وزِل�ه داويذ ِمن تاما لِمصپا دُموَءو وِميِره تا َملكا دُموَءو:  ” ُشد ا�توي بابي ويِّمي  3

وُخن ِول تا دَيِذن ما بِه دآِوذ إِّمي ا�لاها.   يه ِگيِبه دَملكا  4إِم�  وِكم شاِوقلاي بابِيه ويِم�
يه كُّلاي ُيماثا دِويوا داويذ بَقلعا.   وِميِره گاد نويّا تا داويذ ”لا  5دُموَءو وپِشلاي إِم�

 دحاَرث.سپِيِشت بَقلعا. سي، أُوور با�را دإيهوذا. “  وزِل�ه داويذ وإِويِره بَدحلا 

شاِول بِقطالا َكهِنه دنُوبشاِول بِقطالا َكهِنه دنُوبشاِول بِقطالا َكهِنه دنُوبشاِول بِقطالا َكهِنه دنُوب

يه. وشاِول ِويوا تيواعوشِميلِه شاِول دداويذ پِشلِه إيذيءا   6  ، وآوو گوِره دواوا إِم�
 وِميِره  7بِگَوع ُخوثِه دإيلانا دلُوزا بَرمثا وُرمِحيه بٕايِذيه، وكُّلاي ا{وِديه َحمليوا ِگيِبيه. 

 شاِول تا ا{وِده دواوا حميلِه ِگيِبيه: ” شموؤو يا بِنيامينايِه، ُمو بِه دياِول بِر دإيشاي ا�راثا
 مبِه ِدعِصيلُوُخن  8وَكرمانِه؟ وقاي ُمو تا ُكل�وُخن بِه دآِوذلُوُخن َربّابي�ه دا�لپايِه ودإِّمايِه؟ 

ه دبِرد إيشاي، ولِيث دَمرالِه ِمن�وُخن  كُل�وُخن إِلّي، ولِيث دكاِشف طالي بَوعدا ِدبُروني إِم�
  9إِلّي وكاِشف طالي، مَسَبب دُمِقملِه بُروني إِلّي وتا ا{ودي َكمينا ِمخِديِگه دإِديو؟“  

 ومُجِوبلِه ُدوءاغ آُذومايا، وآوو ِويوا قيما إِل�ه دا{وِده دشاِول وِميِره:  ”ِكم خازِن�ه لِبر دإيشاي
 وطِلبِله طالِيه ِمن َمريا، وزّواِده هِول�ه طالِيه،  10دثِيِله لِگيبِه دا�حيَمِلك بِر دا�حيطوب.  

وِسيپا دگولياث پِلشتايا هِول�ه طالِيه.
 ومُشِديِره َملكا لِقرايا دا�حيَمِلك بِر دا�حيطوب َكهنا، وُكل�ه بِيثا دبابِيه َكهنِه دواوا  11

 وِميِره شاِول:  ”شُمو يا بِر دا�حيطوب، وِميِره:  12بُنوب، وثِيلاي كُّلاي ِگيِبه دَملكا.  

غابا     5555....22222222س
كشيفا     6666....22222222ع
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 وِميِره طالِيه شاِول ” تا َمها زِغل�وُخن إِلّي آيِت وبِر دإيشاي  13” إيُوولِه آنا يا ماري.“  
 كُد هِولّوخ طالِيه لُخما وِسيپا وطِلبلوخ طالِيه ِمن ا�لاها تا دَمقيِمت إِلّي َكمينا ِمخِديِگه

 ومُجِوبلِه ا�حيَمِلك تا َملكا وِميِره: ”ماني مُكّلاي ا{ودوخ إيِله ِمخواثِه  14دإِديو؟“ 
 قاي إِديو ُيوما  15دداويذ ا�مين وِخثنا دَملكا، ورِيشا دنَطاِره ديّوخ، ومُيقرا بِبيثوخ؟ 

 مُشِريلي لِطلابا طالِيه ِمن ا�لاها! حاشا إِلّي، دتاِهملي َملكا َين دتاِهم ُكل�يه بِيثا دبابي،
 وِميِره َملكا:  ”ُموثا بِميِثت  16مَسَبب دلا إيِذيلِه ا{ودوخ بُكل�ه ا�ذ ِمندي، ُزورا َين رابا.“  

يل ِمن�يه  17يا ا�حيَمِلك آيِت وكُل�ه بِيثا دبابوخ.   وِميِره َملكا تا ا�راقِه دواوا قيِمه لٕاِ
ه دداويذ إيلا، ومَسَبب دإيِذيلاي  ”خظورو وَقطلولاي َكهِنه دَمريا، مَسَبب دإيذاي إِم�

 ديلِه أريقا ولا كِشفلاي طالي.“ ولا عِجبلِيلاي ا{وِده دَملكا دَپشطي إيذاي وَممطاي َزَرر
 وِميِره َملكا تا ُدوءاغ: ”خُظور آيِت وهُجوم لَكهنِه.“ وخِظيِره ُدوءاغ  18لَكهِنه دَمريا. 

 آُذومايا وهِجملِه لَكهنِه، وقِطل�ه بآو ُيوما َخمشا وتمانا گوِره دواوا لويِشه إُِپودا دِكت>ن. 
 ومِخيلِه نُوب مذيتا دَكهنِه بِكّما دِسيپا:  گوِره وإِنِشه ويالِه ُزوِره، وَمياِصه، وُتوِره  19

وخَمرانِه وا{ربا بِكّما دِسيپا.
يه آويثار، وإِرقلِه ِگيِبه دداويذ.  20  وخِلصلِه خا بُرونا تا ا�حيَمِلك بِر دا�حيطوب ِشم�
 وِميِره داويذ تا  22وميِذيلِه آويثار تا داويذ، دِكم قاِطّلاي شاِول لَكهِنه دَمريا.   21

 آويثار: ” إيِذيلي بآو ُيوما، دتاما ِويوا ُدوءاغ آُذومايا، بِه دِميِذئ تا شاِول، وآنا پِشلي
 َهيّو وإيتو إِّمي لا َزِدت، مَسَبب ماني  23ُمصِوج بگاِوه دُموثا دكُل گيانا دبِيثا دبابوخ. 

دكيِبه دقاِطل ِدگياني ببائِه كيِبه دقاِطل گيانوخ، وآيِت ِگيبي پِيِشت نطيرا با�مينوثا.

23232323
داويذ مَخلُوِصه مذيتا ِدقعيلاداويذ مَخلُوِصه مذيتا ِدقعيلاداويذ مَخلُوِصه مذيتا ِدقعيلاداويذ مَخلُوِصه مذيتا ِدقعيلا

 وميِذيلاي تا داويذ وِميراي: ”إيُوولاي پلِشتايِه بَقُتولِه بِقعيلا، وإيلاي بِنهابا ُبدراثا.  1
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 وطِلبِله داويذ ِمن َمريا وِميِره:  ” زالي وماِخن پِلشتايِه آني؟“ وِميِره َمريا تا داويذ:  ”سي  2
 وِميراي گوِره دداويذ طالِيه: ”إيُوولِه ا�خني ٓاخا  3ومخي لِپِلشتايِه ومخالِص قعيلا.  

ه َدرقُل ِصپ�ه  بٕايهوذا إيُوخ زديئِه، ماقا بِش َكبيرا بَزُدخ دزالَن لِقعيلا لِٕاواِذه دَشر�
 وُمِزدلِه داويذ گاها ِخرتا بِطلابا ما�لاها وِكم جاِوبِله َمريا وِميِره طالِيه: ”قو  4ِدپلِشتايِه؟“ 

 وزِلّاي داويذ وگوِره دي�ه  5نُخوث لِقعيلا مَسَبب َدها بِه ِدمَسلِمنّاي پِلشتايِه لٕايذوخ.“ 
ه ِدپلِشتايِه وشِقّلاي قِنيانِه ديّاي وِكم ماخالاي مِخيثا َربثا،  لِقعيلا، ومُقِتّلاي إِم�

ومُخِلصِله داويذ لَعماِره ِدقعيلا.
  7وهِويلا كُد أِرقلِه آويثار بِرد ا�حيَمِلك ِگيِبه دداويذ لِقعيلا، نِخثلِه وبٕايِذيه إُِپودا.    6

 وميِذيلاي تا شاِول، دداويذ ثِيِله لِقعيلا وِميِره شاِول: ” ِكم سالِملِه ا�لاها بٕايذي، مَسَبب
 وقِريلِه شاِول تا ُكل�ه َعّما  8داويذ پِشلِه حبيسا گيانِيه بِٕاَورتِيه لِمذيتا دإِتّا َدرِگه وُدوِره.“  

يه.   وكُد إيِذيلِه داويذ ِدخِشل�ه  9لَشر�ه، ولِنخاثا لِقعيلا لِٕارايا دداويذ وگوِره ديلاي إِم�
 وِميِره داويذ: ” يا َمريا ا�لاها  10شاِول إِل�يه بِشتا ِميِره تا ٓاويثار َكهنا َمقرو طالي إُِپودا 

  11دإِسرائِيل شماءا شِميلِه ا{ودوخ دكيبِه شاِول تا دآثِه لِقعيلا تا دخارو لِمذيتا مَسبابي.  
 ِميِذئلي بِه ِدمَسلميلي َمَرواثا ِدقعيلا بٕايِذيه؟ وبِه دناِخث شاِول ِدخ دَشميلِه ا{ودوخ؟ يا

 وِميِره داويذ:   12َمريا ا�لاها دإِسرائِيل، َمخوي تا ا{ودوخ. وِميِره َمريا ”بِه دناِخث.“  
ه دگوِره ديّي بٕايذا دشاِول؟ وِميِره َمريا ”مَسلميلوخ.“    13” مَسلميلي َمَرواثا ِدقعيلا إِم�

ه گوِره، وپِلطلاي ِمن قعيلا، وإرِقلاي ِمن ُدكثا يه ِمخ إِشتا إِم�  وِقملِه داويذ وگوِره دواوا إِم�
 وتولِه  14لُدكثا.  وميِذيلاي تا شاِول ِدإِرقِله داويذ ِمقعيلا وپِشلِه شاِول دلا إيزالا َبثِريه. 

  وتولِه بطورا بَبّريّا دزيف، وِجل�ه إِل�يه شاِول ُكّلاي ُيماثا، ولا ِكمثداويذ بَبّريّا بُگپّا 
سالِملِه ا�لاها بٕايِذيه. 

شاِول مَهجُهوِجه داويذشاِول مَهجُهوِجه داويذشاِول مَهجُهوِجه داويذشاِول مَهجُهوِجه داويذ

ُگّپا َيعني ِمصروث     14141414....23232323ث
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 وخِزيلِه داويذ ِدپِلطلِه شاِول لِجيالا گيانِيه، وداويذ ِويوا بُگو هورِيش َبّريّا دزيف.  15
  17 صوقِملِه ُيوناثان بِر دشاِول وزِل�ه ِگيبِه دداويذ بُگو هورِيش، وإِريلِه إيِذيه با�لاها   16

 وِميِره طالِيه: ”لا َزِدت مَسَبب لا كهاِويبا إِلّوخ إيذا دشاِول بابي وآيِت بَحكِمت
سرائِيل، وآنا بِه دهاِون إِّموخ ِدتِري. وَهم شاِول بابي كياِذي دهاَدخ إيلا.     18لٕاِ

وُمِقملاي تَرَوثناي َوِعد قاِمه دَمريا.  وپِشلِه داويذ بُگو هورِيش، وُيوناثان زِل�ه لِبيِثيه.
 وِسقلاي زيپايِه لِگيبِه دشاِول لِگَوع وِميراي طالِيه: ”إيُوولِه داويذ ِچهيا ِگيَبن  19

 وَدها ِمخِديِگه دكُل َشهِوه  20بَگب�ه بَدحلا بِتّلا دَحخيلا ديلا مبارا دَيمنِه دا�شيُمون.  
 وِميِره شاِول: ”مباِرخلُوُخن  21ِدگيانوخ نُخوث إِل>ن، وا�خني مَسلُمخلِه بٕايذا دَملكا.  

 ُسو وَهم ما�كدو، وهاِوه دَيذوتُن، وخاُزوتُن ُدكِثيه، إِيكا  22َمريا ِدرِحملُوُخن إِلّي. 
 خُزو  23دُهويا ا�قِليه، وماني ِكم خاِزيلِه تاما، مِبه دپِشلاي ميِره طالي: ُحلتاَنلِه َكبيرا. 

 وهاِوه دَيذوتُن كُّلاي ُدكانِه ديِله ِچهيا بگاواي، ودؤورو لِگيبي لَمثُبوتِيه، وبِه دآثِن
وُخن، إِن إيلِه با�را، بِجيلِن إِل�يه آنا بُكّلاي با�لپايِه دإيهوذا.   وِقملاي وزِلّاي لزيف  24إِم�

قاِمه دشاِول.
 وزِل�ه شاِول  25 مبارا دا�شيُمون. قوداويذ وگوِره دي�ه واوا بَبّريّا دماُعون، بعاراوا 

 وگورِيه بِجيالا لداويذ، وميِذيلاي تا داويذ ونِخثِله لِكيپا وتولِه بَبّريّا دماُعون، وشِميلِه
 وشاِول ِويوا بِرخاشا بِدپنا دطورا ِمن ا�ذ  26شاِول ومُهجِهجلِه َبِثر داويذ بَبّريّا دماُعون.  

 بارا، وداويذ وگورِه دي�ه بآو بارا ِخنّا.  وداويذ ِويوا بِٕاراقا َقلولا مقاِمه دشاِول، وشاِول
 وثِيلِه خاء إيزَگّدا لِگيبِه  27وگوِره دي�ه بِخظارا واوا َخِوذرانا دداويذ وخورِيه تا دآرالاي. 

ُمقِويِله ِهيمانوثِيه با�لاها     16161616....23232323ص
َدشتا     24242424....23232323ق

Draft April 14 2014 //// We welcome your comments. Write to: chaldean_ot_comments@yahoo.com



�را   ودإِيِره شاِول ِمن  28. ردشاِول وِميِره طالِيه: سي َقلولا مَسَبب ِدپلِشتايِه هِجملاي لا
ه ِدپِلشتايِه، ومآذي َسَبب پِشلا قريثا إِي ُدكثا، ِكيپا ه إِم�  نپالا َبِثر داويذ وزِل�ه لِٕاواذا دَشر�

وِسقِله داويذ ِمن تاما وتولِه بُگپّا دِعين ِگدي.   29دَفُروقِه.  

24242424
داويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِولداويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِولداويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِولداويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِول

 وهِويلا كُد دإِيِره شاِول ِمن َبِثر پِلشتايِه ميِذيلاي طالِيه وِميراي:  ”إيُوولِه داويذ بُگو  1
 وشِقل�ه شاِول طلاثا ا�لپِه گوِره مُگبِيه ِمن ُكل�ه إِسرائِيل وزِل�ه بِجيالا  2َبّريّا دِعين ِگدي.  

  دا{ربا ديلا با{رخا،شوثِيِله لُكوَتن   3لداويذ وگوِره دي�ه إِل�ه دِكيِپه دطورا دإِز�ه دَبّريّا.  
  وداويذ وگوِره دي�ه واوا بُگّپيثاتوتاما إِثوا ُگپّيثا، وإِويِره شاِول لُگپّيثا تا ِدمكاِسه ا�قلاثِيه 

 ِميراي گوِره دداويذ طالِيه:  آذيلِه ُيوما دِميِره طالوخ َمريا: آذيلِه ُيوما دِميِره  4لَبثرا تيِوه.  
 طالوخ َمريا ”إيُوولِه آنا بِه ِدمَسلِمن ِدشمان ديّوخ بٕايداثوخ، أُووذ طالِيه خِديِگه ديلا

 ِمن َبِثر  5َرنِده بٕاِينوخ.“ وِقملِه داويذ وقِطيِله ِشپ�ولا دُجبّا دشاِول ِهيدي ِهيدي بِطشوا.  
 وِميِره  6ِدخ مُپشِمن�ه داويذ وِكم چاِخسلِه َضمير دي�ه مبِه ِدقِطيِله ِشپ�ولا دُجبّا دشاِول.  

يه: ” حاشا إِلّي ِمن َمريا دا{وِذن آذي شولا بِستاذي تا مشيحا  داويذ تا گوِره دواوا إِم�
 ومُچِخسِله داويذ لگوِره  7دَمريا، تا دَپشِطن إيذي إِل�يه، مَسَبب ِدمشيَحِله دَمريا. “  

يه با�ن َتناياثا ولا ِكم شاِوقلاي لِقياما لشاِول. وشاِول ِقمِله ِمن ُگپّيثا وزِل�ه  دواوا إِم�

لِبلاد     27272727....23232323ر
لُدكثا دا{ربا     3333....24242424ش

تا دقاِضه حاِجت�يه     3333....24242424ت
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با{رِخيه.
 وِقمِله داويذ مَبِثر ِدخ وپِلطِله ِمن ُگپّيثا وقِريلِه َبِثر شاِول وِميِره: ” ستاذي َملكا. “  8

�را وسِغذلِه.    وِميِره داويذ تا شاِول: ”قاي  9وكُد پِثل�ه شاِول لَبثِريه، نِپل�ه داويذ لپاثِيه لا
تّوخ؟   إيُوولِه خِزيلاي إِيناثوخ  10كَشِمت َتناياثا دناِشه دَكمري: إيُوولِه داويذ كيِبه مَضر�

 إِديو ُيوما ِدخ ِكم سالِملوخ َمريا بٕايداثي بُگپّيثا، وِميراي طالي تا دَقطِلنّوخ، إِلّا ِحن�ه لِبّي
 وُخور يا  11إِلّوخ وِميري: لا كَپشِطنّا إيذي لِستاذي، مَسَبب ِدمشيَحِله دَمريا آوو.  

 بابي وخزي إيُوولِه ِشپ�ولا دُجّبا ديّوخ بٕايذي. مَسَبب كُد قِصلي ِشپ�ولا دُجّبا ديّوخ ولا
 ِكم َقطِلنّوخ، إيُذو وخزي دلِيث بٕايذي بِشتا وگناها، ولا مُتعِديلي إِلّوخ، وآيِت إيِوت

  َمريا بِيني وبِينوخ، وشاِقل�ه َحّقي ِمنّوخ. وإيذي لااشارِع   12بِصيادا گياني تا دَشقِلتّا. 
 ِدخ ديِله ميرا بَمثلِه دَقمايِه: ِمن َرشيِعه بِه دپالِط ُرشعا، وإيذي لا ُهويا  13َپشطا إِلّوخ. 

 َبِثر ماني پِلطِله َملكا دإِسرائِيل؟ وَبثِره َمن ِكم َهِجهِجت؟ َبثِره َكلبا ميثا!  14بگاووخ. 
  وشارِع بِيني وبِينوخ، وخازِه وشاِرع َشرعي،بهاِوه َمريا َشِرعدار   15وَبِثر خاء پِرِطينا! 

وشاقِل َحّقي مٕايداثوخ.“
 اي يذٓا هِليٕا خولاق” :ِلواش ِهرِيم ،ِلواش ات اثاياَنت ن�ا اراميٕا ذيواد هِلصِلخ دُكو  16

 هِبم يِّنم ِتَوقّيَدز شِب” :ذيواد ات ِهرِيمو  17 .هِلِيخپو هيِلاق ِلواش هِلِمُرمو “؟ذيواد ينُورب
 خولِذوِٕاد امُوي ويدِٕا خولِيوُخم تِيٓاو  18 .اتشِب خوِّنَرپ ِمك انٓاو ،اتُوط يِّتَرپ ِمك تِيٓاد

 نامِشد ارُوگ هِزاخ دُكو  19 .يّتِلَطق ِمك الو خوذٕياب ايَرم يلمِلاس ِمكد هِبم ،اتُوط يلاط
 .امُوي ويدِٕا يلاط خولِذوِٕاد اتُوط يَلَدبم ايَرم خوليِراپو ؟اتُوط اخر{اب ِهرِيداشم اموخ ،ه�يد

 وإيمي  21وَدها إيِذيلي دآيِت بِه دهاِوت َملكا وبِه دقِيما بٕايذوخ َملكوثا دإِسرائِيل.   20

دايِن     11111111....24242424ا
َديّانا     15151515....24242424ب
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  22طالي، َدها بَمريا، دلا مَسكِرت�ه َزري مَبثري، ولا مَسكِرت ِشّمي مِبيثا دبابي.“ 
يه ِسقلاي لَگبّا. وإيِميلِه داويذ تا شاِول.  وزِل�ه شاِول لِبيِثيه، وداويذ وگوِره دواوا إِم�

25252525
ل لُموثا ِدشمو� لُموثا ِدشمو� لُموثا ِدشمو� ُموثا ِدشمو�

ل، وجِمعلاي كُّلاي إِسرائِيل، وإِوذلاي طالِيه َتعِزي�ه وِكم قُوريلِه بِبيِثيه  1  وِمثلِه شمو�
بَرمثا. 

داويذ وناوال وا�ويِغيلداويذ وناوال وا�ويِغيلداويذ وناوال وا�ويِغيلداويذ وناوال وا�ويِغيل
 وإِثوا خاء ُگورا بماُعون، وشولِيه ِويوا بَكِرملا،  2وِقملِه داويذ ونِخثِله لَبّريّا دپاران.  

  3وُگورا رابا ِويوا َكبيرا، وإِثوالِه ا{ربا طلاثا ا�لپِه، وا�لپا إِز�ه، وِويوا بِقياصا ا{ربِيه بَكِرملا. 
 وِشّما دُگورا ناوال وِشّما دَبخِتيه ا�ويِغيل وا�ذ َبختا ُهونانيثا واوا َكبيرا وَشِپرتا واوا بِحزوا

 وشِميلِه داويذ  4وبَقِومتا، إِلّا ُگورا ِقشيا ِويوا وَمر شولِه بيِشه وِويوا ِمن ا{وَجغ دكالاو. 
 ومُشِديِره داويذ إِسرا جَونِقه، وِميِره داويذ تا جَونِقه  5بَبّريّا، دناوال إيلِه بِقياصا ا{ربِيه.  

 وإِمرو طالِيه هاَدخ:  خايوخ  6” إِسقو لَكِرملا وُسو ِگيِبه دناوال مَبقرو بِشلاِميه بِشّمي. 
 وَدها  7هاواي َيريِخه وهاِوت بِشلاما آيِت وبِيثوخ، وكُل ما دإِتّوخ هاِوه بِشلاما.  

 شِميلي دإِتّوخ َقياِصه دا{ربا.  كُد واوا َرعيِه ديّوخ إِم>ن لا ِكم َممُطخلاي َزَرر ولا
 مباِقر لا{ودوخ وبَمخوالوخ، وَدها خازاي  8ِضعِليلاي ِمندي كُّلاي ُيماثا دواوا بَكِرملا. 

 جَونِقه َرحِمه بٕاِينوخ، مَسَبب دإِل�ه دُيوما طاوا ثِيَلن، وَهل ِمندي دعاِجبلوخ تا ا{وِده ديّوخ
وتا بُرونوخ داويذ.

 وثِيلاي جَونِقه دداويذ وِميراي تا ناوال كُّلاي ا�ن َتناياثا بِشّما دداويذ، وسِپيراي.  9
 ومُجِوبلِه ناوال وِميِره تا ا{وِده دداويذ: "َمن إيِله داويذ؟ وَمن إيلِه بِرد إيشاي؟ إِديو  10

 َشقِلن لُخمي ومايي ونِخرا  11ُيوما ِزدلاي ا{وِده ديلاي ِعصيِه كُد خاء مقاِمه ِدستاِذيه. 
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 ودإِيراي جَونِقه  12ِدنخاري تا َقياصي وياِونّاي تا گوِره لا ِكِذن ِمن إِيَكلاي؟ ". 
 وِميِره داويذ تا گوِره  13دداويذ لا{رخاي ثِيلاي وميِذيلاي تا داويذ ُكّلاي ا�ن َتناياثا. 

يه: ”إِسرو كود خاء ِمن�وُخن ِسيِپيه“ وِسيراي كود خاء ِمنّاي ِسيِپيه وَهم داويذ  دواوا إِم�
ه پِشلاي ِگيِبه ِدسپاقِه.  ه گوِره، وتِري إِم� ِسيِره ِسيِپيه، وِسقلاي َبِثر داويذ خِديِگه دا�ربا إِم�

ه  14  وتا ا�ويِغيل َبختا دناوال ميِذيلِه خاء يالا ِمن جَونِقه وِميِره: ”مُشِديِره داويذ إيزَگد�
 وگوِره طاِوه واوا طالَن َكبيرا، لا ِكم  15ِمن َبّريّا تا مَبُروِخه تا ستاَذن، ولِوخلِه بگاِويه. 

يه ُكد ُوخوا بَدشتا.   شورا  16َممطالَن َزَرر ولا ِضعِليَلن ِمندي ُكّلاي ُيماثا ِدرِخشَلن إِم�
يه بَمرُؤويِه ا{ربا.   وَدها إيُذو وخزي  17هِويلاي طالَن بِليلِه وُيوما، ُكّلاي ُيماثا دُوخوا إِم�

 ما بِه دا{وِذت، مَسَبب ِدكِمّلا بِشتا لِستاَذن، ولُكل�يه بِيِثيه، وٓاوو بُرونا لِه ِدبِليَعل لا كاثِه
يه. َمحُكويِه إِم�

ه َتخراثا دلُخما وتِري ِزق�ه َخمرا، وَخمشا پاِره  18  ومُقلِقّلا ا�ويِغيل، وشِقّلا تِري إِم�
ه َتخراثا دتِينا، وِكم َدريالاي ه ُقِطيپِه ا�بيِشه وتِري إِم� ش ُعلِبه ِخط�ه ِقليِه وتِري إِم�  ُمِثبتِه وَخم�

 وِميرا تا جَونِقه ديّاه: ” رخوشو قامي.  ِول آنا بِه دا�ثَين َبثُروُخن.“ وتا  19لِخَمرانِه. 
 وكُد آيي واوا ركوتا لِخمارا وبِنخاثا بِشپ�ولا دطورا، داويذ  20ناوال ُگوراه لا ميِذيلا. 

يه بِنخاثا واوا لَملُقوياه وتِفقلاي بگاواه.   وِميِره داويذ: ”بُدگلِه ِكم  21وگوِره دواوا إِم�
 نَطروخلاي بگاِوه دَبّريّا، ولا ُمِضعَلن ِمندي مُكل ما دإِثوالِه وِكم پارِيلي بِشتا مَبَدل

 هاَدخ آِوذ َمريا تا ِدشمانِه دداويذ وهاَدخ مازِد إِل�يه إِن ُشوِقن ِمندي دإِت�ه ُمِثبتا  22ُطوتا. 
ِول بِيهرا ِدمُخشكا ولِمندي ديِله ُمثِبتا لگودا. “ 

 وكُد خِزيلا ا�ويِغيل لداويذ مُقلِقّلا ونِخثلا ِمخمارا، ونِپّلا قاِمه دداويذ لَپثواثاه،  23
�را.  �قلاثِيه وِميرا:  ”ستاذي إِلّي حاِسبلِه ٓاذي گناها. وشُووق  24وسِغذلا قاِميه لا  ونِپّلا لا

متوخ.  متوخ دَمِحكيا قاموخ. وشُمو لَتناياثا دَخد>  لا دارِت بالا لا�ذ ُگورا بيشا  25َخد>
متوخ لا يه، وآنا َخد> يه وَرَزل�ت�يه إِم� يه هاَدخ إيلِه، ناوال ِشم�  ناوال مَسَبب ِمخِديِگه دِشم�
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 وَدها يا ستاذي، بيخايِيِله َمريا، وبيخايِيلا  26خِزيلي لِجَونِقه ِدمُشِديِره ستاذي. 
 گيانوخ، لا ِكم شاِوقلوخ َمريا دَقرِوت لِدّما، ودَشقلِت ُطول ديّوخ بٕايذوخ، وَدها ُشد

 وَدها ٓاذي  27هاواي ِدشمان ديّوخ ِمخِديِگه دناوال، وا�ن دكيباي بِشتا تا ستاذي.  
متوخ تا ستاذي ُشد پِيشا هِولتا تا جَونِقه ديلاي بِرخاشا َبِثر ستاذي.  ُبِركثا دُمثِيلا َخد>

متوخ، مَسَبب ِدإواذا بِه دآِوذ َمريا تا ستاذي بِيثا ا�مين، مَسَبب  28  وشُووقلِه گناها تا َخد>
 وِقملِه  29َشّراثا دَمريا ستاذي بِه ِدمقاتِل، وبِشتا لا پِشلا خزيثا بگاووخ ُكّلاي ُيماثوخ. 

ه  ُگورا تا ِدمَهجِهجلوخ ودطالِب گيانوخ، وهِويلا گيانا ِدستاذي قِطرا قطيرا بخايِه إِم�
 وبِه دهاِوه كُد  30دَمريا ا�لاهوخ، وگيانا دِدشمان ديّوخ بِه دماِخيلا َمريا بَكّفا دِمقراِعه. 

سرائِيل.    لا  31آِوذ َمريا تا ستاذي ِمخِديِگه دما دِميِره ِمن ُطوتا إِلّوخ وپاِقذلوخ مَدبرانا لٕاِ
 ُهويا آذي تا َخجلِه وتا تَعستا دلِبّا ِدستاذي لِشپاخا دِدّما بَبلاش، َين شقالا دطُول تا

متوخ. گيانوخ. وكُد آِوذ ُطوتا َمريا تا ستاذي، تخورو لَخد>
 وِميِره داويذ تا ا�ويِغيل: ” بريَخِله َمريا ا�لاها دإِسرائِيل دِكم شاِديَرخ إِديو ُيوما  32

  بِدّما.گبِرخَتلا ِحِخمَثخ، وبِرخَتَوت ِدكَمنِعتّي إِديو ُيوما لِٕاوارا   33لا{رخي. 
 إِلّا بيخايِيِله َمريا ا�لاها دإِسرائِيل دِكم  34ومُخِلصَلخ إيداثي ِمشقالا دُطول تا گياني.  

 مانِعلي دلا َممِطن طاَلخ َزَرر، إِلّا هِويَلخ مُقلَقلتا وثيثا لَملُقويي، لا كپايِشوا شويقا ُگورا
 وشِقل�ه داويذ ِمن إيداثاه ِمندي دُمِثيلا طالِيه  35 بيخايِه تا ناوال ِول دباِهروا مُخشكا. د

وِميِره طالاه: ”إيُسوق لِبيَثخ بِشلاما، خزي، ِدشِميلي بقاَلخ، وشِقلّي پاثا طالَخ.“
 وثِيلا ا�ويِغيل ِگيبِه دناوال، وخِزيلا ِدإِوذلاي ِگيِبيه بِبيِثيه خذا عزيما دَملكا. وناوال  36

 لِب�يه ِويوا پصيخا َكبيرا، وآوو َروايا ِويوا َكبيرا، ولا ِكم َميِذآلِه چو ِمندي ُزورا َين رابا ِول

لِشپاخا دِدّما     33333333....25252525گ
َتيانا بگودا     34343434....25252525د
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 وهِويلا كُد بِهيرا وِكم فايِكِله َخمرا، ِكم َميِذآلِه َبخِتيه بِمندي ِدبِريلِه، وِمثلِه  37ِدبِهيرا.  
 وهِويلا مَبِثر إِسرا ُيماثا مِخيِله َمريا لناوال  38لِب�يه بَگِويِثيه، وهِويِله ِمخِديِگه دِكيپا. 

 وكُد شِميِله داويذ دِمثلِه ناوال ِميِره:  ”بريَخِله َمريا ِدشِرعلِه َشرِعيه دلُوِميه  39وِمثلِه.  
 لٕايداثا دناوال وا{وِديه ِكم مانِعِله ِمن بِشتا، وبِشتا دناوال ُمِديرالِه َمريا بِريِشيه. ومُشِديِره

ه دا�ويِغيل تا دشاِقّلا طالِيه َبختا.    وثِيلاي ا{وِده دداويذ ِگيبِه  40داويذ وُمحِكيلِه إِم�
  41دا�ويِغيل لَكِرملا وِميراي طالاه: ”داويذ ِكم شاِديَرن إِل>خ تا دَشقلُخَلخ طالِيه َبختا.  
متوخ تا ِخدِمتّا ِدمَخل�ولِه ا�قلاثا دا{وِده  وقِملا وسِغذلا لَپثواثاه إِل�ه دا�را وِميرا: ” ولا َخد>

 ومُقلِقّلا وِقملا ا�ويِغيل وركولا لِخمارا وَخم�ش خماثا َرخشيوا قاماه وزِلّا  42ِدستاذي.  
ه دقاِصدي�ه دداويذ وهِويلا طالِيه َبختا. إِم�

 وشاِول هِولوالِه  44وشِقل�ه داويذ ا�حينعام ِمن إيَزرِعيل، وهِويلاي طالِيه تِت�ي إِنِشه.   43
لميَكل براتِيه َبختا دداويذ تا َپلطي بِر دَلِيش ديِله ِمن َگليم.

26262626
داويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِول گاها دتِت�يداويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِول گاها دتِت�يداويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِول گاها دتِت�يداويذ مَخلُوِصه گيانا دشاِول گاها دتِت�ي

 وثِيلاي زيپايِه ِگيبِه دشاِول لِگَوع وِميراي: ”إيُوولِه داويذ ِچهيا بِتّلا دَحخيلا َبرقُل  1
يه طلاثا ا�لِپه گوِره مُگبِيه دإِسرائِيل  2دا�شيُمون.   وِقملِه شاِول ونِخثِله لَبّريّا دزيف وإِم�

 وشِريلِه شاِول بِتّلا دَحخيلا َبرُقل دا�شيُمون، وداويذ ِويوا  3لِجيالا لداويذ بَبّريّا دزيف. 
 ومُشِديِره داويذ مَجّسانِه وإيِذيلاي  4تيوا بَبّريّا وكُد خِزيلِه دشاِول ثِيِله لَبثِريه لَبّريّا. 

 وِقملِه داويذ وثِيِله لُدكثا دِويوا شاِول نخيثا بگاواه وخِزيلِه  5مَحّقا دثِيلِه شاِول َبثِريه.  
 داويذ لُدكثا ِددِمخلِه بگاواه شاِول وا{ونير بِر دنير رِيشا ِجيش دي�ه. وشاِول ِويوا دميخا

بگاِوه ِدمَعسِكر وَعّما ِشريا َخِوذرانِيه.
 ومُجِوبلِه داويذ وِميِره تا ا�حيَمِلك حيثايا، وتا ا�ويَشي بِرد صوريّا ا�ُخونا دُيّواو وِميِره:  6
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  7” ماني بناِخث إِّمي لِگيبِه دشاِول بِمَعسِكر؟“ وِميِره ا�ويَشي:  ” آنا بَنخِثن إِّموخ. “  
 وثِيلِه داويذ وا�ويَشي ِگيِبه دَعّما بِليِله، ومُعِجبلاي ِدخِزيلاي شاِول دميخا بگاِوه

�را ِگيبِه درِيِشيه، وا{ونير وَعّما دميِخه َخِوذرانِيه.   وِميِره  8ِدمَعسِكر، وُرمِحيه دريثا لا
 ا�ويَشي تا داويذ: ”مُسِلملِه إِديو ُيوما ا�لاها ِدشمان ديّوخ بٕايذوخ. شُووقلي َدها دماِخن�ه

 وِميِره داويذ تا ا�ويَشي: ”لا مَهلِكت�ه مَسَبب لِيث  9بُرمحا وبا�را خذا گاها ولا كتانِن�ه.“  
 وِميِره داويذ ”بيخايِيِله َمريا، إِلّا َمريا  10ماني دپاِشط إيِذيه لِمشيحا دَمريا وپايِش مُبرا.  

ه پايِش ِمخيا ومايِث.   حاشا إِلّي ِمن َمريا تا  11ماِخيلِه َين ُيوِميه آثِه ومايِث، َين بَشر�
 دَپشِطن إيذي لِمشيحا دَمريا!  َدها شُقول ُرمحا ديلا ِگيبِه درِيِشيه وَشربا دمايا ودزالَن.“

 وشِقل�ه داويذ ُرمحا وَشربا دمايا مِگيبِه درِيشا دشاِول وزِلّاي، ناشا لا ِكم خازِيلاي  12
 ولا إيِذيلاي، ولا رئِشلِه إِلّاي چو خاء، مَسَبب دُكّلاي واوا دميِخه وِشنِثيه دَمريا نِپلتا

إِلّاي. 
 وقِريلِه داويذ لَعّما وا{ونير بِر  14وعبِيِره داويذ وحِمل�ه لِريشا دطورا مَرحوقا َكبيرا.    13

 دنير وِميِره: ”لا ِكمُجوبِت ا{ونير؟“ ومُجِوبلِه ا{ونير وِميِره:  ”َمن إيِوت ِدكقارِت لَملكا؟“
 وِميِره داويذ تا ا{ونير:  ”ُمو لِيَوت ُگورا؟ وَمن إيِله ِمخواثوخ بٕاِسرائِيل؟ قاي لا  15

 لا أِوذلوخ  16نِطيروخ لِستاذوخ َملكا؟ مبِه دثِيِله خاء ِمن َعّما دقاِطل�ه لِستاذوخ َملكا؟ 
 َرندا ا�ذ ِمندي، بيخايِيِله َمريا، يالِه دُموثا ُووتُن ا�ختو، دلا نِطيُروُخن لِستاُذوُخن، لِمشيحا

دَمريا. َدها خزي ِكيلا ُرمحا دَملكا وَشربا دمايا دواوا ِگيبِه درِيِشيه.
 وإيِذيلِه شاِول قالا دداويذ وِميِره:  ”قالوخ إيلِه يا بُروني داويذ؟“ وِميِره داويذ:   17

 وِميِره داويذ: ” تا َمها ستاذي ِكم َهجِهج َبِثر دا{وِديه؟  18”قالي لِه يا ستاذي َملكا.“  
 وَدها شاِمي ستاذي َملكا َتناياثا دا{وِديه:  إِن َمريا  19ما أِوذلي، وميلا بِشتا ديلا بٕايذي؟ 

 ِكم جالِجلوخ بگاوي، بِه دَمِقرُوخ ُقربانا. وإِن بِنيناشا ليِطيلاي قاِمه دَمريا! مَسَبب دِكم
 وَدها لا ناپِل  20َطرذيلاي دلا طاپِن بَيرتوثا دَمريا، بيمارا: سي پلُوخ تا ا�لاِهه ِخن�ه. 

�را قاِمه دپاثا دَمريا، مَسَبب ِدپِلطِله َملكا دإِسرائِيل لِجيالا َبثِره دخاء پِرِطينا!  ِدّمي لا
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ِمخِديِگه دَهجَهجتا دَققوانا بطوِره!“
 وِميِره شاِول:  ”حِطيلي دُؤور يا بُروني داويذ لَپ�ش َممِطن َزَرر إِلّوخ گاها ِخرتا مبِه  21

  22دپِشلا مُيَقرتا گياني بٕاِينوخ إِديو ُيوما، وإِوذلي ا�حَمقوثا وغلِطلي َكبيرا َكبيرا. 
 وَمريا  23ومُجِوبلِه داويذ وِميِره: ”إيُوولا َحربا دَملكا، ُشد آثِه خاء ِمن جَونِقه وشاِقّلا. 

 َمِدر تا ُگورا َزّديقوثِيه وِهيمانوثِيه، مبِه دِكم سالِملوخ إِديو ُيوما َمريا لٕايداثي، ولا
 وِدخ ِدرِويلا گيانوخ إِديو ُيوما بٕاِيني، هاَدخ  24عِجبِليلي لِپشاطا إيذي لِمشيحا دَمريا.  

ينا دَمريا، وآوو مخالِصلي مُكل ا{وقانا.   وِميِره شاِول تا داويذ:  25ُرويا گياني بٕاِ
 ” بريَخِوت يا بُروني داويذ، َهم أواذا أِوذلوخ، َهم غلابا غِلبلوخ.“ وزِل�ه داويذ با{رِخيه

وَهم شاِول دإِيِره لُدكِثيه.

27272727
داويذ بِٕاراقا ِگيِبه ِدپِلشتايِهداويذ بِٕاراقا ِگيِبه ِدپِلشتايِهداويذ بِٕاراقا ِگيِبه ِدپِلشتايِهداويذ بِٕاراقا ِگيِبه ِدپِلشتايِه

 وِميِره داويذ بِلب�يه:  ”َدها إِن نَپلِن خا ُيوما بٕايداثا دشاِول، بِه دَهلِكن، لِيث بِش  1
 ُطوتا طالي إِلّا بِه ِدمَخلِصن گياني وبزالي لا�را ِدپِلشتايِه، وبجاِهه شاِول لِجيالا إِلّي گاها

 وِقملِه داويذ ونِخثلِه آوو وإِشتا  2ِخرتا بُكّلاي تخوِمه دإِسرائِيل. وبَخلِصن مٕايداثِيه.“ 
يه، وزِل�ه ِگيِبه دٓاخيش بِر دَمُعوك َملكا دگاث.  ه گوِره دواوا إِم� ه  3إِم�  وتولِه داويذ إِم�

 دآخيش بگاث آوو وگوِره دي�ه وكود خاء وبِيِثيه، داويذ وتِت�ي إِنِشه دي�ه ا�حينعام دِمن
 وميِذيلاي تا شاِول ِدإِرقلِه داويذ لگاث ولا  4إيَزرِعيل وا�ويِغيل َبختا دناوال َكِرملِيثا.  

ُمِزدلِه گاها ِخرتا ِمجيالا إِل�يه. 
 وِميِره داويذ تا آخيش: ”إِن خِزيلي َرحِمه بٕاِينوخ ُشد ياوي طالي ُدكثا، بِخذا ِمن  5

 وِكم ياِول�ه  6َمثواثا دَبّريّا، وبِه دا�تِون تاما، ولا آتو ا{ودوخ بگاِوه دماثا دَملكوثا إِّموخ؟“  
  7آخيش با{و ُيوما، ِصقَلغ، مَسَبب آذي هِويلا ِصقَلغ تا َملِكه دإيهوذا ِول إِديو ُيوما. 
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وهِويِله ِمنيانا دُيماثا دتولِه داويذ با�را ِدپِلشتايِه شاتا وا�ربا َيرِخه.
 وِسقلاي داويذ وگوِره دي�ه، ورِخشلاي إِل�ه ِدگُشورايِه وَگرزايِه وإِل�ه ِدعمالِيقايِه.  8

 وهِجملِه داويذ  9مَسَبب آني واوا َعماِره دا�را دِمن ا�َبد، بِٕاَورتوخ لشور وِول ا�را دِمِصر. 
�را ولا شِوقلِه بيخايِه ُگورا َين َبختا، وشِقل�ه ا{ربا وُتوِره وخَمرانِه وُگملِه وُجل�ه ودإِيِره  لا

 وِميِره آخيش:  لماني هِجملُوخون با�ذ ُيوما؟ ِميِره داويذ: إِل�ه  10وثِيلِه لِگيِبه دآخيش. 
 لا ُگورا ولا َبختا شِوقلِه داويذ  11دنََگب دإيهوذا نََگب ديَرحِميلايِه، نََگب دِقينايِه. 

 بيخايِه، دلا آثاي لگاث وا�مري: ” هاَدخ أِوذلِه داويذ، وهاَدخ وياوا عاِدت�يه كُّلاي ُيماثا
 وآخيش مِهيِمنوا لداويذ وآِمروا: ” مِبه ِدشِوقلِه گيانِيه  12دُزونا ِدعِميِره با�را ِدپلِشتايِه. 

دپِيشا سنيثا ِگيِبه دَعّما دي�ه إِسرائِيل، بِه دپايِش ا{ودا طالي ِول ا�َبد.

28282828
شاِول وَپَثختا دفال بَعين ُدورشاِول وَپَثختا دفال بَعين ُدورشاِول وَپَثختا دفال بَعين ُدورشاِول وَپَثختا دفال بَعين ُدور

ه تا ِدمَقتلي إِسرائِيل، وِميِره  1  وهِويلا بآناي ُيماثا، جِمعلاي پِلشتايِه جيوش ديّاي لَشر�
 آخيش تا داويذ: ” إيذاءا هاِوه دَيِذت إِّمي بِه دَپلِطت لِجيش، آيِت وگوِره ديلاي إِّموخ.

 وِميِره داويذ تا آخيش: ”مَسَبب آذي آيِت بِه دَيِذت ِمندي دبِه دآِوذ ا{ودوخ.“ وِميِره  2
آخيش تا داويذ ” ومَسَبب آذي نَُطورا بِه دا{وِذنّوخ لِريشي كُّلاي ُيماثا.

ل وإِوذلاي طالِيه َتعِزي�ه ُكل�يه إِسرائِيل وِكم قُوريلِه بَرمثا مذيِتيه. وشاِول  3  وِمثلِه شمو�
 وجِمعلاي پِلشتايِه وثِيلاي وشِريلاي بُشونَم  4طِرذوالِه فالچي�ه، وَيذائِه ِمن ا�را. 

 وكُد خِزيلِه شاِول ِجيش ِدپلِشتايِه  5ومُجِمعلِه شاِول كُل�يه إِسرائِيل وشِريلاي بِگلُبوع. 
 وطِلبلِه شاِول ِمن َمريا، ولا ِكم جاِوبِله َمريا لا بُخلِمه ولا  6زِديلِه ورئِل�ه لِب�يه َكبيرا.  

 وِميِره شاِول تا ا{وِده دي�ه: ” جولو طالي َبختا ِدكَپثخا فال، وبِه  7بأوريم ولا بِنوي�ه. 
 دزالي لِگيباه وبَطلِبن ِمنّاه.“ ِميراي طالِيه ا{وِديه: ”إيُوولِه إيث خذا َبختا ِدكَپثخا فال
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بَعين ُدور.“ 
يه، وثِيلاي ِگيبِه  8  ومُشخِلپلِه شاِول گيانِيه ولِوشِله ُجل�ه ِخن�ه، وزِل�ه آوو وتِري گوِره إِم�

 ِميرا  9دَبختا بِليلِه.  وِميِره طالاه:  ”پثُوخلي فال، وُموِسق طالي ماني دا�مِرن طاَلخ.  
 طالِيه إِي َبختا: ”إيُوولِه ِكِذت ِمندي ِدإِوذلِه شاِول، ِدطِرذلِه فالچي�ه وَيذائِه ِمن ا�را.  تا

 وإيِميلِه طالاه شاِول بَمريا وِميِره:  ”بيخايِيلِه  10َمها كيبِت ِدمِصيِدتّا گياني لَمُموثي؟ 
 وِميرا َبختا:  ”ماني َمسَقنّوخ؟“  ِميِره  11َمريا، دلا كباِره طاَلخ گناها بآذي شولا.“  

ل ُموِسق طالي.“  دلا بقالا علُويا وِميرا َبختا  12” لِشمو� ل، مُعد�  وكُد خِزيلا َبختا لِشمو�
 وِميِره طالاه َملكا: ”لا َزِدت، ما  13تا شاِول: ” تا َمها ِكم َزغَلتّي، وآيِت شاِول؟“  

 وِميِره طالاه:  14خِزيَلخ؟“ وِميرا َبختا تا شاِول:  ”ا�لاِهه خِزيلي دَكسقي ِمن ا�را. “ 
 ” ميِله ِشكِليه؟“  وِميرا: ”ُگورا ساوا ديلِه بيساقا، وإيِله مُكسيا بُجبّا.  وإيِذيلِه شاِول ديلِه

ل، ونِپل�ه لپاثِيه لا�را وسِغذلِه. شمو�
ل تا شاِول: ”تا َمها ِكم َمئيِقتّي لُموُسوقي؟ وِميِره شاِول: ”إِقلي َكبيرا،  15  وِميِره شمو�

 پِلشتايِه إيلاي مَقُتولِه إِّمي، وَمريا ِفتِله ِمنّي، وَلپ�ش ِكم جاِوبلي، لا بٕايذا ِدنوي�ه، ولا
ل:  ”تا َمها ِكم  16بُخلِمه كَطلَبن�ه، وِكم قارِنّوخ تا دَمخِوتوالي ما ا{وِذن.“   وِميِره شمو�

 وإِوذلِه َمريا طالِيه ِدخ دِميِره بٕايذي.  17َبقِرتّي، وَمريا ِفتِله ِمنّوخ، وپِشِله ِدشمان ديّوخ؟ 
 مِبه دلا شِميلوخ بقالا  18وِجقِله َمريا َملكوثا ِمن إيذوخ وِكم ياِولّا تا َقريووخ داويذ.  

 دَمريا، ولا أِوذلوخ ِحمثا دِجِگر دي�ه بِعمالِيق. َدها أِوذلِه َمريا ٓاذي شولا بگاووخ، إِديو
 وبِه ِدمساپِه َمريا َهم إِسرائِيل إِّموخ بٕايذا ِدپلِشتايِه، وَصپرا آيِت ويالوخ بِه  19ُيوما. 

دهاُووتُن إِّمي. وَهم ِجيش دإِسرائِيل بِه ِدمساپِيِله َمريا بٕايذا ِدپلِشتايِه.
ل. وَهم ِخيلا لَپ�شوا  20 �را وزِديلِه َكبيرا ِمن َتناياثا ِدشمو�  ومُقلِقل�ه شاِول ونِپل�ه لپاثِيه لا

 وثِيلا إِي َبختا  21بگاِويه مَسَبب دُكل�يه ا{و ُيوما وُكل�ه ا{و لِيلِه لا ِويوا خيلا ِميُخولتا.  
متوخ لقالوخ ودرِيلي  ِگيبِه دشاِول وخِزيلا ِدزِديلِه َكبيرا، وِميرا طالِيه ”إيُوولِه شِميلا َخد>
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 وَدها شُمو َهم آيِت بقالا  22گياني بٕايذي، وشِميلي َتناياثوخ دِميروخ طالي.  
متوخ، بِه دَدرَين قاموخ ِقّصا لُخما وإيُخول، تا دهاِوه بگاووخ ِخيلا، مَسَبب  دَخد>

 لا عِجبِليلِه، وِميِره طالاه ”لا َكخلِن.“ وطِلبلاي ِمن�يه ا{وِده دي�ه  23دزيلِت با{رخا. “  
 وَبختا إِثوالا خا َشرخا  24وَهم إِي َبختا، وشِميلِه بقالاي وِقمِله ِمن ا�را وتولِه بِشويثا.  

 وُمقرولا قاِمه  25 بِبيثا، ومُقلِقّلا وِكم نَخرالِه وشِقّلا َقمخا ولِشلا وإيِپيلا َپطيرا. همُدبرا 
دشاِول وقاِمه دا{وِده دي�ه وِخّلاي وِقملاي ورِخشلاي با{و لِيلِه.

29292929
پِلشتايِه بِرفاضا داويذپِلشتايِه بِرفاضا داويذپِلشتايِه بِرفاضا داويذپِلشتايِه بِرفاضا داويذ

 وجِمعلاي پِلشتايِه ُكّلاي جيوش ديّاي بآپاق.  وإِسرائِيل واوا ِشريِه بعيِن دإيَزرِعيل.   1
ه  2 يه ِفيتيوا بَخِريثا إِم� �لپايِه، وداويذ وگوِره دواوا إِم� ّمايِه ولا  ورِيشانِه ِدپِلشتايِه ِفيتيوا بٕاِ

 وِميراي َربّابي�ه ِدپلِشتايِه: ”َمن إيلاي آني ِعيورايِه.  وِميِره آخيش تا َربّابي�ه  3دآخيش. 
 ِدپلِشتايِه ”ُمو لِيلِه آذي داويذ ا{ودا دشاِول َملكا دإِسرائِيل دِويوا ِگيبي ا�ن ُيماثا وا�ن ِشن�ه،

 وجِگيراي ِمن�يه َربّابي�ه  4ولا خِزيلي بگاِويه ِمندي ِمن ُيوما دثِيِله لِگيبي ِول إِديو ُيوما؟“ 
 ِدپلِشتايِه، وِميراي طالِيه َربّابي�ه ِدپِلشتايِه: ”مپالِطلِه ُگورا وزالِه لُدكِثيه دِكم دارِت�ه تاما،

ه.  بَمها بِه دَمرِضه ٓاذي ِدستاِذيه؟ إِلّا ه.  ولا هاِوه طالَن ِدشمان بَشر�  ولا ناِخث إِم>ن لَشر�
  طالِيه بناثا دإِسرائِيل بِرقاذاوُمو لِيلِه ٓاذي ا{و داويذ دَمِپثليوا   5إِن بِريشا دا�ن گوِره؟ 

ُمِقشطا     24242424....28282828ه
َزمريوا     5555....29292929و
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؟“زوا�مريوا: قِطل�ه شاِول با�لپِه وداويذ بِربواثا 
 وقِريلِه آخيش لداويذ وِميِره طالِيه:  ” بيخايِيِله َمريا ديِوت َعَدل، وطاَوِوت بٕاِيني  6

 بِٕاواروخ وبِپلاطوخ إِّمي بِجيش، ولا خِزيلي بگاووخ مَضر�ه، ِمن ُيوما دثِيلوخ لِگيَبن ِول
ينا دا�َغوات لِيِوت طاوا.   وَدها دُؤور وسي بِشلاما، ولا ا{وِذت مَضر�ه  7إِديو ُيوما، إِلّا بٕاِ

ينا دا�َغوات ِدپِلشتايِه.   ِميِره داويذ تا آخيش: ”ما أِوذلي وما خِزيلوخ ما{ودوخ مُيوما  8بٕاِ
 ومُجِوبلِه  9ِدهِويلي قاموخ ِول إِديو ُيوما، إِلّا بِه دزالي ومَقتلِن ِدشمان ِدستاذي َملكا.“  

 آخيش وِميِره تا داويذ: ”ِكِذن ديِوت طاوا بٕاِيني ِمخ َملاخا دا�لاها. إِلّا َربّابي�ه ِدپِلشتايِه
ه دا{وِده ِدستاذوخ دثِيلاي  10ِميراي لا آثِه إِم>ن آذي تا َشر�ه.   وَدها َهيّو بِمُخشكا، إِم�

�را ِدپِلشتايِه،  11إِّموخ، ودَبهرا إِل�وُخن وُسو.    وِقملِه داويذ وگوِره دي�ه مَقَدمتا لٕايزالا لا
وپِلشتايِه ِسقلاي لٕايَزرِعيل.

30303030
إِنِشه دداويذ پِشلاي مُيسِرهإِنِشه دداويذ پِشلاي مُيسِرهإِنِشه دداويذ پِشلاي مُيسِرهإِنِشه دداويذ پِشلاي مُيسِره

 َبگَند ه�لِٕا ِهميجه اوِيو هِياقيِلامع ،اثالِطد امُويب َغلِقصل ه�يد هِروگو ذيواد هِليِث دُكو  1
 اوثِٕاد ِنم لُكو ِهشنِٕا يالاوِرُسيمو  2 .ارونب اليذَقم ِمكو َغلِقص يالِيخمو ،َغلِقصد ه�لِٕاو

  3 .ياخر{اب ياّلِزو ،ياليلَقش ِمكو ،ياِّنم ءاخ ال يّاِلطق الو ،هِبارو هِرُوز ،هاواگب
 اواو ياثانبو يانُونبو ياشنِٕاو ارونب اتَذُقم اليد هِلِيزخو اتيذمِل ه�يد هِروگو ذيواد ِهرِيوٕاو

  5 .اياخپ ات الِيخ ياواگب اوش�پَلد ِلو ،يالِيخپو يالاق ّاَمعو ذيواد هِلِمُرمو  4 .ِهرُسيم
 .ايالِمَرك لاواند اتَخب لِيغيو�او ،لِيعَرزيٕا ِنمد ماعنيح�ا ِهرُسيم يالشِپ ذيوادد ِهشنِٕا ي�تِتو

يِله دراِجمِله مَسَبب دِمثلا گيانا دُكل�ه َعّما إِل�ه  6  وإِقلِه داويذ َكبيرا مَسَبب دَعّما بٕاِ

إِسرا ا�لِپه     5555....29292929ز
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ِدبُنوناي وبناثاي، وإِريلِه داويذ بَمريا ا�لاِهيه.
 وِميِره داويذ تا آويثار َكهنا بِر دا�حيَملِك ”َمقرو طالي إُِپودا.“ وُمقرولِه آويثار إُِپودا تا  7

 وطِلبِله داويذ ِمن َمريا وِميِره:  ”مَهِجهِجن َبِثر آني َمِشلخانِه وماِطنّاي؟ ِميِره  8داويذ. 
 وزِل�ه داويذ  9طالِيه ”مَهجِهج َبثراي، مَسَبب َقلولا بِه دماِطتّاي وبِه ِدمَخلِصت لِمُيسِره. 

يه وثِيلاي ِول َرُؤولا ِدبُسور وا�ن دلا زِلّاي پِشلاي تاما.  ه گوِره دواوا إِم�   10آوو وإِشتا إِم�
ه گوِره پِشوالاي تاما مبِه ِدجِهيوالاي ولا ه گوِره دي�ه، وتِري إِم�  وزِل�ه داويذ آوو وا�ربا إِم�

هِول�يباي دَعبري َرُؤولا ِدبُسور.
 وخِزيلاي ُگورا ِمصرايا بَدشتا وِكم ماثالِه ِگيبِه دداويذ، وِكم ياويِله لُخما وِخل�ه  11

 وِكم ياويلِه قِطعا دتِينِه وتِري قُِطيپِه دا�بيِشه، وِخل�ه ودإِيرا گيانِيه  12وِكم َمشتالِه مايا. 
 وِميِره  13إِل�يه، مَسَبب ِدطلاثا ُيماثا وطلاثا لِيَلواثا لا ِويوا خيلا لُخما ولا ِشتيا مايا. 

 طالِيه داويذ ”لَمن كَتبِت؟“ ”وِميكا ثِيلوخ؟“  ِميِره آنا جَونقا ِمصراَيِون، وآنا ا{ودا ِون
  14 ٓاذي ُيوما ِدطلاثا.  حدُگورا عمالِيقايا وِكم سايِبلي ستاذي مَسَبب ديِون مريءا 

 وا�خني نِهبَلن نََگب دبِلاد دَكريتايِه وإِل�ه ِدلِتيخ دبي إيهوذا ِولِتيخ دكالاو وُمِقذَلن ِصقَلغ
 ؟ ِميِره طالِيه إيمي طالي با�لاهاطِميِره طالِيه داويذ بَمنِخِثتّي إِل�ه دا�ن َمِشلخانِه   15بنورا. 

دلا َقطِلتّي ولا مَسلِمتّي بٕايذا ِدستاذي، وآنا بَمِنخِثنّوخ لُدكثا دا�ن َمِشلخانِه.

داويذ بِسحاقا عمالِيقايِهداويذ بِسحاقا عمالِيقايِهداويذ بِسحاقا عمالِيقايِهداويذ بِسحاقا عمالِيقايِه
 وِكم َمنِخثلِه وإِلّا خِزيلِه ديلاي پريِسه لپاثا دكُّلاه ا�را، بيخالا وبِشتايا وبِرقاذا  16

 وِكم  17مَسَبب ِدنِهبلاي كُّلاه إِي نَهبتا َربثا ِمن ا�را ِدپلِشتايِه وِمن ا�را دإيهوذا. 
ه  ماِخيلاي داويذ مُكد خِشكلِه ُيوما ِول گِنيثا دُيوما دَبثِريه ولا خِلصِله ِمنّاي إِلّا ا�ربا إِم�

لاَسخ     13131313....30303030ح
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 ومُخِلصلِه داويذ لُكل ما ِدشِقّلاي عمالِيقايِه  18جَونِقه ِدركولاي لُگملِه وإِرقلاي.  
 ولا ِضعِله ِمنّاي چو ِمندي لا ُزورا ولا رابا، ولا بُنونِه ولا  19ومُخِلصلِه تِت�ي إِنِشيه.  

 بناثا ولا سَلبتا، وچو ِمندي ِمن كُل ما ِدشِقّلاي طالاي، إِلّا كُل ِمندي ِكم َمدإِيِره
 وشِقل�ه داويذ ا{ربا وُتوِره، وِكم نَبليلاي لقاما قاِمه دقِنيانِه ِخن�ه وِميراي:   20داويذ. 

” ٓاذيلا سَلبتا دداويذ.“
ه گوِره ِدجِهيوالاي بيزالا َبِثر داويذ سپاقِه وكَمِدريوالاي  21  وثِيلِه داويذ ِگيِبه ِدتِري إِم�

يه، وقرولِه داويذ لَعّما  با{رخا ِدبُسور. وپِلطلاي لَملُقويِه دداويذ وَملُقويِه دَعّما دِويوا إِم�
ه دداويذ وِميراي:  22ومُسِلملِه إِلّاي.    ومُجِوبلاي گوِره بيِشه وَعوالِه، گوِره دزِلوالاي إِم�

 مبِه دلا ثِيلاي إِم>ن، ولا كياُوخلاي ِمن سَلبتا ِدمُخِلصَلن چو ِمندي. ُشد شاقِل ُكل
 وِميِره داويذ لا ا{وذوُتن هاَدخ ا�َخواثي مَسَبب  23ُگورا ِمنّاي لَبخِتيه وليالِيه، وزالاي.“  

 وماني  24ِدهِول�ه َمريا طالَن وِكم ناِطيَرن ومُسِلملِه بٕايداَثن َمِشلخانِه دثِيلاي إِل>ن. 
تّا دآوا ه إيلا خواثِه دِحص� تّا دماني ِدكناِخث لَشر�  بشاِميلُوُخن لآذي ِمندي؟ مَسَبب دِحص�

 وهِويلا ِمن ا{و ُيوما وَبثِريه ِكم دارِيلا داويذ  25دكاتو ِگيِبه ِدسپاقِه، بِخذاِذه كَبلي.“ 
لآذي قانُونا ودينا وآذي تا إِسرائِيل ِول إِديو ُيوما.

 وكُد ثِيِله داويذ لِصقَلغ، مُشِديِره ِمن سَلبتا تا ساِوه دإيهوذا دواوا خورِيه وِميِره:  26
 ومُشِديِره تا بِيث إِيل وتا راُموث  27آذيلا طالُوُخن ُبِركثا ِمن سَلبتا دِدشمان دَمريا.“ 

 وتا ا�ن ديلاي بِعُروعير، وتا ا�ن ديلاي ب[سبموث]، وتا  28نََگب وتا ا�ن ديلاي بَيتّير. 
 وتا ا�ن ديلاي براكيل، وتا ا�ن ديلاي بِمذيناثا ديَرحِميلايِه وتا  29ا�ن ديلاي بٕاِِشتُموع.  

 وتا ا�ن ديلاي بَحرما، وتا ا�ن ديلاي بُبور عاشان، وتا ا�ن  30ا�ن ديلاي بِمذيناثا دِقينايِه.  
 وتا ا�ن ديلاي بِحبُرون وتا ُكّلاي ُدكانِه ِدرِخشلِه تاما داويذ وگورِه  31ديلاي بَعتّاك.  

دي�ه.
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ُموثا دشاِولُموثا دشاِولُموثا دشاِولُموثا دشاِول
ه دبي إِسرائِيل، وإرِقلاي گوِره دإِسرائِيل مقاِمه ِدپِلشتايِه  1  پِلشتايِه واوا مَقُتولِه إِم�

 وهِجملاي پِلشتايِه بُكل�ه ِخيلاي َبِثر شاِول  2ونِپّلاي قطيلِه بگاِوه دطورا دِگلُبوع.  
 وإيِقيرا َشر�ه  3وبُنونِيه، وقِطّلاي پِلشتايِه لُيوناثان وآويناداو ولَملكيُشوع بُنونِه دشاِول. 

 وِميِره  4لشاِول وِكم َجرحيلِه َرمايِه َمخايِه بِقشتاثا وپِشلِه جريحا َكبيرا ِمن َرمايِه دِگيِره.  
 شاِول تا َطآنا ِدسلاح دي�ه: ”شُموط ِسيپوخ وخُروزلِه بگاوي، دلا آثاي آني لا مُطهِره
 وَخرزيلي، وَمِسخري بگاوي، ولا عِجبِليِله َطآنا ِدسلاِحيه، مِبه ِدزِديلِه َكبيرا، وشِقل�ه

 وكُد خِزيِله َطآنا ِدسلاِحيه دِمثلِه شاِول، َهم ٓاوو نِپل�ه لِسيِپيه  5شاِول لِسيپا ونِپل�ه إِل�يه. 
يه.   وِمثلِه شاِول، وطلاثا بُنونِيه، وَطآنا ِدسلاِحيه وَهم كُّلاي گوِره دي�ه با{و  6وِمثلِه إِم�

 وكُد خِزيلاي گوِره دإِسرائِيل دواوا با{و بارا دَرُؤولا، وا�ن دواوا با{و بارا  7ُيوما بِخذاِذه. 
 دا{رُدن، ِدإرِقلاي گوِره دإِسرائِيل، ودِمثلِه شاِول وبُنونِيه، شِوقلاي مذيناثا وإرِقلاي وثِيلاي

پِلشتايِه وتولاي بگاواي.
 وِديَرث ُيوما ثِيلاي پِلشتايِه لِمَشلُوِخه ِدقطيلِه وخِزيلاي شاِول وطلاثا بُنونِيه نپيلِه  8

 وقِطيلاي ِريِشيه وشِقّلاي سلاِحيه ومُشِديراي لِمَبُشورِه با�را ِدپِلشتايِه  9بطورا دِگلُبوع. 
 ودرِيلاي سلاح دي�ه بِبيثا دَعشتاُروت،  10وبُكل بارا، وبِبيثا دَصَنِمه ديّاي وبَعّما.  
 وكُد شِميلاي َعماِره دياِويش ِگلعاد  11وُگشِميه ِكم َمِثبتيلِه بشورا دبِيث شان. 

 وِقملِه كُل ُگورا َمر ِخيلا وزِلّاي كُل�ه لِيلِه  12لِمندي ِدإِوذلاي پِلشتايِه بشاِول. 
 وشِقّلاي َپغرا دشاِول وَپغِره ِدبُنونِيه ِمن شورا دبِيث شان وِكم ماثالاي لياِويش وِكم

 وشِقّلاي َگرماي وِكم ُقوريلاي ُخوثِه دإيلانا دِشيِذه ديلا دياِويش،  13َمقذيلاي تاما. 
وِصملاي ُشوءا ُيماثا. 
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