
ئسفراحن نا دا ئنغميسن
 

. ن-ترحاب ئسون ال غيفون، ن-رّبي سالم غرنخ ئسغادن د نا ! ئستما ئمزيغن د أيتما
ئغودان.  يوت ن-لوقت / ءيشت أگيدنخ تزريم رّبي ن-ت-ترئ سيدي أل

تمونت خف سوالن دا تسالم دجين ؤر نامي ئواليون ييتس ياد لكسيطا گ اتسغدم تدام
ياد لكسيطا التمون د تلشتابت هان يوت ئخلق. بنادم نا د رّبي سيدي ءينگر نا ئالن
غورون تلشتاب  ئرا مش ؤرتوجيد ءونا تسغدم. غا مي تصور خف ؤينا شان ديكس

ؤگار أوال تسعون حما أتفروم كون تدا أ ئدخ تال يوف مش غورون مشان
. تسغدم / تسالم مي نا

. تسغدم مي أتخمم گ ؤينا حما ترام نا لوقت گ لكسيطا أتسبديم تغيم
تال س ماس لكسيطا ئ تسغدم مك ءييف تزوري ! ئمسغدنخ ئعزين

تسغدم،  ووال نا-مي گ أتخممم تسبدادم حما أر لكسيطا لقرط س لقرط ئ أر تسغدم ن-ءوينا   فير
تموتم أد لموسيقى ئ تسلليم أداي كول ئعاون أتفروم أياد أكون سيدي رّبي تترم ئ

تصويرت. غر زگ تصويرت النتدو ئدخ تياض تصور غر

(1) تمزوروت غر تصويرت اندو وسا
ئللي.  ؤر ضنين شا ئسول نتا، غاس رّبي سيدي ئال تزوري
أسيد. ديكس ئگ نس. تنباط س دونيت  رّبي ئخلق داي

(گيض). س ييض اد ئسيد أيورحما ئگ واس، س أت سيدا تفوكت حما ئگا
الن كول!  ماگ خف ئتنباض أل رّبي ئمقور سيدي



دغي أندو غر تصويرت تس سنات (2)
رّبي. لشتاب ن-سيدي زگ تسالم دغي ئداد / تسغادم نامي دا أوال

نس،  أبريد اراخ ئسنعات ئگا، مايد خف د غيفس، ئسوال داخ أوال نس ئگان نا
ن-شيگان ن-لنبيا. ئوليون ديكس الن

أليگ  ئبضا  ئسنعات ماخ نس داخ لشتاب د الئتيري ميدن كول رّبي سيدي
ئعول مايد أللو ئسنعات أالخ حواء. تيعصا أدم د ئدخ شيگان ئتيري نا دا ميدن د

نس. س أبريد ميدن أد أغولن حما أتيگ
عيسى.  لينجيل ن-سيدنا د ضنين ن-لنبيا لشتوب ، زابور تورات، ئمون ديكس:  لشتاب-أد

شراض (3)  تس تصويرت
لبحر د د وشال ئگنا ئخلق نس ووال داي س اها ييلي ئلي وسكين ئ دا ئتيني رّبي سيدي

. الن لحوش س ماس د ئمررادن ئجضاض د د ئسلمان كول :زيكسن ئمودار ألتو س ومشيس ئخلق
كول! أد ئسكين رّبي سيدي ئخلق أس نس ووال س غاس هاتين

عنوگا. ئزيل يافتين ئخلق ؤينا ئعجباس رّبي سيدي



 (4) ربعا تس تصويرت
 : أشال أها ئگاس زگ أرياز أمزگرو رّبي ئخلق سيدي

أدام ئگاس أها تمطوط، ئخلق أدم ن- تغزدست زگ داي «أدم»،
كول. ئگا تنباط خف ؤينا ئوشاسن أها عنوگا، حوا أدم د رّبي سيدي ار ئتيري . «حوا» :

تشين زگ أد يادجتن زدغن داي أد ديكس ئعدالسن دجنت عنوگا.أها غر رّبي عزين حوا د أدم
زيكس تتان، ؤر نس أد أماس ئالن گ نا أسكلو غاس ن-دجنت كول ئسكال

عصونت. أها رّبي، ئ راي س گين أد رين ؤر حوا د أدم مشان
ئگا. سن نا دجنت زگ ئزعيتن أها ئنگراتسن تمونت ؤر تقيم لمعصيت رّبي ئحميل ئدخ ؤر داي

لموت! د أنيري لمعصيت دا تتاوي هاتين ئتتا. دا ؤر تمارا مش ؤر ئويت كول بنادم نا أس زگ

خمسا (5)  تس تصويرت
«هبيل».  وسين د أمزگرو «قابيل»  ئشيران / ن-ئفراخ سين أرون د حوا أدم

ئراراس ن-هابيل أها تمغروصت خف رّبي ئرضا ئدخ ن-گماس لحر قابيل» ئنغات داي»
ئگا. ؤينا خف رّبي ئعاقبت گ ئگر ئنغيت. گماس خف قابيل ئنهم نس يان واس توكي

رّبي. د ئبضان أيداخ لمعصيت ئدخ بنادم، ئتنيري أداي تيعصو رّبي داس



(6) ستا تس تصويرت
دونيت. ن-نسن عمرن وراو ن-ئسگاسن شيگان زرين ن-وراو ياضن. شيگان د حواء أدم يارو
موالنا  ئ ئتطيارس نس. ئفغ أبريد اها رّبي ئعصا لمعصيات. كوشا د نسن لوخيت تعدو  أها

ومان س دونيت سقومخ أد رّبي ديخ ئنا نسن. ئ لمعصيات لحد ئگ أد ييري بنادم، خف
نوح. سيدنا ئسم نس ئتگدن رّبي ؤرگاز ئال يون مشان خلقخ، نا كول ميدن خلوخ أد حما

أكسوات ؤغربو ئعديل ئدج أد ئنياس رّبي. أها غيفس ئرضا
. ئكا سيدنا نوح  زگ وامان د توتمين نسن وراونس د نس تمطوط د نتا ئفوكا أد حما

زگ لمعصيات نسن  ئتنهار ميدن أل نوِحِِِِِِِِِِِِ سيدنا ئكر داي دا ئعديل أغرابو.  شيگان ن-ئسگاسن
نوح ن-سيدنا ووال تيوين گ ؤر مشان ميدن رّبي، س غاتن ئوت ينا ؤ س ئعلماسن أها

أدغولن س-أبريد ن-رّبي. رين ؤر ئدخ تتصين غيفس أل قيمين

(7) تصويرت تس سبعا
ئديرن. أد حما د لبهايم لوحوش مگان گ ؤغرابو أگيدس ياسي أد سيدنا نوح ئ رّبي ئنا داي

  . لوحوش د لبهايم ن-ؤغرابو بال ن-ميدن جاج س تمنيا ئلين
تفلوت ن-ؤغرابو.  رّبي غيفسن ئقن أها

طيقسند  أها ييض ربعين د ربعين ن-واس أخاتار ؤمراس رّبي يان يوزند ووسان ن-سبعا  ضارت
كول. ن-ؤغربو برا خلون وينا النين كول أها دونيت ئ أليگ غمسن ن-وشال داون وامان زگ

أها ضاعنت.  رّبي، س  ئدخ ؤمنن نس ؤخام ايت د نوح سيدنا غاس ئراح ؤر



(8) تصويرت تس تمنيا
تاروا  يوك زگ إبراهيم ئگا وشال سيدنا نوح خف ن-سيدنا تعدو تروا ئسگاسن، داي زرين شيگان

نس تاروا ئسوعدو أد رّبي ئقاوالس ت-ئتضاع . أل رّبي أها ئتيرين ؤرگازنا دا يان ياد.ئگ
لبركا  رّبي گيناس»إسماعيل» ئگ ديكس ؤربا  يان سيدنا إبراهيم أخاتار تاروهاجرئ لگنس گين أل

أت-ئگ ئدا إبراهيم سيدنا ئ رّبي ئقاول ناس تضا مشان ن-وعرابن، ئباس ئگان أيد نتا
أربا گيناس»إسحاق» أها أرون رّبي ئقاول گ ؤينا سن ؤمنن وسيرن سارا. مغار ن-غاس ترو مميس د

تضا ن-وبدا! أگيدسن ، ئگ نس تاروا د لبركا نتا رّبي غا ئگ گ نا

تسعا (9) تس  تصويرت
أخاتارأرا سن لگنس نسن تگا تاروا تاغول يعقوب، ياروإسحاق إسحاق، سيدنا إبراهيم يارو

رّبي س ئتمن أل نتا أود موسى. نس ئسم نسن ئريو زگ ن-يعقوب» .يون «تاروا تينين
ئسيول. حما أداس عاري نيگ غر ئغراسد رّبي أل ت-ئتضاع.

ميدن. ئ ات ئسلمد شرع حما ئتواري خف ن-ؤزرونا تالوحين ئوشاس رّبي
شرع.  غيفسن تلوحين ئتواري أگيدس ياويد زگ عاري موسى ئضردسيدنا

نس. أبريد ئسنعات سن دا كول ميدن ئ ئداد ن-رّبي شرع-أد
 



عشرا (10) تس تصويرت
گين  رّبي ئرين أد ئسنعات سن دا كول، ئ ميدن ئزيل موسى سيدنا ئ رّبي ئوشا نا شرع

عبدن. تن ؤال ئدومام ؤر عديلن أها نتا، غاس ؤرتعبادن ووال ن-نس، س
ؤمالس  گ ن-واس يون گين باطل، ن-رّبي ؤسار بدرن ئسم أد أللو ئسنعتاسن

تن! ضاعن نس لولدين ئخصاصن أد وقرن وراو د رّبي، عبدن سگونفان ديكس أد
ميوالن، ؤر مش أود يوت د ؤر ئگان يوك أود د ؤر نقان، ميدن: أللو ئ شرع ئسنعات أل

وينسن. ئگين ؤر ؤينا گ ؤال ضمعن يوك، أود خف لباطل گران ؤال تاشرن، ؤر

حضاعش (11) تس تصويرت
ئغرص  أد لمعصيت أها ئفغ شرع ن-رّبي ئخصياس ئگان وونا موسى ن-سيدنا لوقت گ
أنسا ن-ؤمعصي  گ ئتوغراص دا أنوگوض ئتوغفر. أداس رّبي. حما ؤنوگوض ئ شان ئ

! لمعصيت ئتيري دا ؤر د رّبي شرع، ئتفغ ؤر ئشتي أد حما
شيگان. تيوگرن نا  تمغروصت ئگا تمتارت خف أنوگوض-أد

تقبلنين.  وينا دنوب ئ ئغفر أد حما ن-نس ئخف س ديازن رّبي غا نا
نيرت خف د تمغروصت ئتوگين أغا نتا دونيت. غر لمسيح يزن سيدناعيسى أد رّبي ئعول

گ أوال-أد أرين أها ئنين ن-غا ن-لنبيا ييتس ئ أياد رّبي ئسنعت داي كول. ن-ميدن ن-دنوب
! ن-ميدن كول لمعصيات ئغفرن ن-غا ن-رّبي أنوگوض أگان واد غيفس: ئتوري لشتاب نس.



طناعش (12) تس تصويرت
«مريم»  نس ئسم غريوت ن-تعريمت لماالك نس رّبي يوزند تگا لعجب. عيسى ن-سيدنا ثالليت

 : «مريم» ئ لماالك ئناس يوسف. نس ن-ؤرگاز ئسم يون نا ئتوترن ئ
ؤرگاز »! أتگند د ترود بال تديد أد »

وشال،  ئگنا د ئخلقن نا نتا ئرا. أينا ئگ أد ئغي رّبي ئس «مريم» تسن
د ؤرگاز.  ؤرتگين مقار أتارو يادج أت يون ن-ووال ئغي س غاس

تگا. ن-رّبي لمعجزا أي روح زگ ن-لمسيح تالليت ن-رّبي. ووال س تامن داي
 : تورگيت ئناياس ن-لماالك گ يون غورس ئفغد ئجران ؤينا يوسف گ ئتخمام أل گ

عيسى  تگيماس  أربا أتارو تدا ن-رّبي، روح زگ تارو دا أتاولد مريم، هاتين تگد ؤر أد يوسف «أ
كول. لمالك ئنا يوسف أيناس ئگ ميدن كول». ئفوكان أغا نتا

تصويرت تس تلطاعش (13)
ن-نسن  تميزار غر أغولن أد ميدن ئ ئنا أبراح ؤگليد نا، ئسكر ؤسان گ داي

غيفسن ئالن.  نا ضريبا أها خلصن أد توحسبن حما
ئوضن  گ داي لحم» «بيت نسن تمدينت ؤديس غر س تال نتات د مريم د يوسف  ئدو
أنسا.  مگان دانين زگ ناد س ميدن تمدينت ئدخ تعمر غا نسين : ؤر ؤفين ماني گ



ئفغد  نا ييض گ داي «عيسى» مريم» ديكس» تارو أها ن-لكوري، يان عينن تنگرا غر
ئگران. ئناياسن:  نسن گ ؤحطون ؤللي أر نانسانين ن-ئمكساون ييتس غر ن-لماالك يون

أد ئفوكا ميدن كول».  رّبي ئستيث ن-ؤربا ئضاد ئلولد يون »
رّبي. تسباحن أل ئگنا أل سللولوين، گ ن-لمااليكا ؤرّبيع يون ئضهرد شوي

ئلوالن. نا تسلميا أناين أد حما لماالك ئنا سن نا انسا غر ؤرعاب د ؤفراح س ئمكساون أزلين داي
أنسا. مگان گ ميدن ئ أناين ؤينا د مي سالن أينا قيسن أها

ربعطاعش (14) تس تصويرت
 : ئناياخ عيسى ن-سيدنا تمزي خف ئدروسن شا ن-سيدي رّبي ئقيساخ لشتاب

. أتينغ يورزو أر أها نس تنباط خف ئگود أمقران، غا ئگين نا ؤربا يون ئلوال ئس ليگ ئسال ؤگليد 
«سيدنا عيسى» د نس تمطوط نتا د ئرول أد ئعلم أداس غر يوسف لماالك رّبي سيدي يازند

ن-ناصرا. اغولند غرتمدينت ؤينا فيرن غر مصر. تسلميا ئگا ئال
ؤسگاس،  ثناعش  عيسى سيدنا تال غر ليگ : رّبي ن-سيدي لشتاب أللو ئتني أالخ

ئبردان نسن أغولن ليگ . لقاعيدة أم عيدن أد لقدس غر نس لولدين ئمون د
ؤشابار. ئمون د ئس غالن ؤرت-زرين لقدس نتا گ ئقيمان

. رزون أت حما لقدس غر أغولند توفين، ؤر أنفا ديكس وتن نتا
غورسن ئسغاد ن-دين دا ن-ئسلمدن أماس گ ئقما رّبي تدارت ن-سيدي گ أفينثين

نس. تانزي د نس توسنا سالنين ئ وينا كول رعبن ئتسقسا. داي ءارتن
ميدن د رّبي سيدي تنزي، ئرضوغيفس لقد د گ عيسى سيدنا ئتمغور أر

رّبي. خف سيدي ميدن ئ ئساوال أل ئسفال ؤسگاس تالتين تال غورس گ
ئمغوراس وادور. ن-ميدن ئس شيگان أمن

 



(15) تس تصويرت
ئ ئضرغال،  ئزري ئرورا لمعجزات: أد ئگ لمسيح لجهد عيسى ئ سيدنا رّبي سيدي ئوشا

أمى  ومان خف ئدو أها ئمتين الن، ئسكر گ وونا ئسوفغ أدجنون زگ ئفوشال، د ئموضين ئجوجي
خمسا ن-توغرفين  غاس ن-ميدن الف ن-خمسا ؤگار ئسوتش ، وشال خف ئتدو دا

ميدن ئس تيد  ئ ن-لعجايب حما أد ئسنعث شيگان ئگا عيسى سيدنا . ن-ئسلمان سين د
! نتا مگان أم ئلي ؤر سنن ئس ميدن شا. ئگان ن-مايد تنباط رّبي أها ئوشاس سيدي ديوزن

سطاعش (16) تس تصويرت
 ، ن-ميدن ئس شيگان ن-لعجايب ، داي أمن شيگان عيسى سيدنا ئگا

. أحنين ئگا عيسى .سيدنا ئدا غر ماني داك تتفرن ت أل
ئعصي  ؤر دجين عيسى سيدنا . رّبي ن-سيدي أبريد ميدن ئموضين ، ئسنعت ئ ئجوجي

ئراراخ  رّبي ن-سيدي تيري أداخ ئسنعت حما ئداد رّبي. ئرا سيدي أينا غاس ئتگ أل
عيسى ن-سيدنا لحر ئنغاتن ئخاتارن ن-دين ن-ووداين ن-ييتس ال مشان نس أبريد س

نيتني ئمعصان. گان أود ئس أد قران ؤغا تيرين صلحن نيتني أگ ئد غاس غالن
سيدنا عيسى. يوزن أيد رّبي سيدي ئد أمن أد رين تاسا ؤر أسن تقور أها
. لمخزن غر صيوضنت أها لباطل غيفس. گرين غيفس مساسان داي



ؤقشاش،  خف زگ ؤزگار تاج يان گناس ئرزنت، ئعبان، كسناس ئعسكرين كرن
. غيفس سوفسن أل غيفس تطصين، أل

ديدا  ئسن ئس ئدخ كول! ئجران عيسى ئ ويناس سيدنا ئدعن
. ن-ميدن كول ن-دنوب نيرت خف ئگ تمغروصت أد

. ن-ميدن كول گ أنسا ئموت سيدنا عيسى

سبعطاعش (17)    تس تصويرت
ن-ؤطورق. ئحنين خف ئمسمير يناس ن-ؤطورق دز أنسا غر عيسى سيدنا ئعسكريين أوين

ئخاتارن. ئقطاطعين نقان أسار أمشيس نا، لوقت گ . ئموت أليگ ديس ئتوگل ئقيم
لموت! ئواتا خف ئگي شا ؤر نتا مشان ن-ئقطاطعين، سين عيسى د ئتوطورق سيدنا

لوقت. داك متا مشان نا لوقت گ ن-ميدن! ؤريد غاس ن-لمعصيات خف نيرت ئتوطورق
 . لمعصيات نسن توغفرن داسن نسن أنسا گ تمغروصت ئگا ئس يومن ييس وينا كول

. س ئدامن نس ن-ميدن كول ن-لمعصيات أتيگ ئوشا . وار لعيب أنوگوض أگان عيسى سيدنا
ن-لمال  تغرصا تنفاع تقيمي ال رّبي هاتين ؤر سيدي ئنا ؤياد خف

ترسليت. ئتمغروصت أگان عيسى سيدنا ئدخ



تمنطاعش (18)   تس تصويرت
ئموت سيدنا عيسى ئنضلت يون  ليگ زيكس. هنان تنغان أها ئس غالن ن-سيدنا عيسى إنضليبن
. ؤزرو أخاتار س يان ن-تنضلت قنن ئمي نس.أها ئخف ئسغا ئ نا گ تنضلت نس ئدجيون ؤمستفر

لگنازت لحنوض ئ أمسنت أداس حما زيك تيفاوت ن-توتمين ييتس دانت ويس شراض واس گ
عيسى سيدنا ئتوسكروري د أزرو ؤفان گ عنوگا داي رعبنت ن-ووداين . لقاعدا تگا ؤينا أم
: ناناسن لماليكا ن-ئد سين غورسن دفغن ليگ ؤگار رعبنت .أها جاج ن-تنضلت ؤر ئقيمي

! لموت زگ ئكر ئدا دا ؤر ئلي ئنگر ئمتين هاتين وونا ئدر تورزومت دا أليگ ماخ
 

تسعطاعش (19)  تس تصويرت
أسن، ئسيول نس غر ييتس زگ ئمحضرن ئفغد لموت زگ عيسى سيدنا مايد ئكر فيرن

يومن  ؤر وياد ئ ئسال ليگ نس«توما» ئسم ن-نس زگ ئمحضرن يون أگدسن، ئتش أها
أنايخ ؤر مش « ؤردا تمنخ : أها ئناياسن لموت سيدنا عيسى زگ ئكر ستيت ئد

. « ديكسن! ئنو أضاض گخ أها ن-نس إفسن گ ن-ئمسمير ئخبا
ئفاسن گ ئخبا توما يناي ليگ «توما» أگيدسن ييلي نس ئمحضرن أللوغر ئفغد عيسى سيدنا

تنايد،  ئدخ ئ تومند شگين » عيسى: سيدنا ئناياس أها يومن. عيسى ن-سيدنا ئضارن د
. « يناين أها ؤري ن-وينا يومنن أيعريت



عشرين (20) تس تصويرت
زگ لموت.  نس تنكرا فير ميدن عيسىغر سيدنا ئتفغ ربعين  ن-واس أيد-ارد

ئدر. ئس شيگان، أها ئسينن أناينت
خف ديدا. ئشمل لخدمت نا س-ئگنا. أد يغول حما تيوضاس لوقت

ئلين كول نسن داي كول. انسا أينا ئگا مگان گ ميدن أد قيسن ئ دون أد ئوصا ويس ئثتفارن
تسنتالسنت.  ن-تسگنيوت يوت تاسيت ئگنا،  س ئتالي أر تراعان ديكس أل

داتاويت س-ئگنا يولين نا عيسى «سيدنا : ناناسن غورسن سين  ن-لمااليكا فغند شوي،
نا-ييس  ميدن ئ أنسا ئسوجيد أد ئگنا گ دغي يولي. ئالن يغول ئمشينا واس أد ئقنتن يان

غر رّبي» ئتاوين نا أبريد ئگان أيد عيسى سيدنا هاتين تفارنت. أها يومن

ؤعشرين (21) واحد تس تصويرت
؟  عيسى سيدنا أليگ ئتوطورق  ماخ

عيسى سيدنا نخ. لمعصيات خف نواتا زگ جهنام نا ئفوكا أداخ حما  ئتوطورق
ئبضان د رّبي. ناخ ياسي لمعصيت حما أد ئموت ؤر دجين ئگي شان لمعصيت.

ن-رّبي  أنوگوض سيدنا عيسى ئگا ئس سشتاين الخ ن-ؤطورق ئحنيگن



عيسى سيدنا س نامن أداي نخ. نيرت خف ئموت لعيب، وار
الخ  ئتغفار. لمعصيت، رّبي ئ نحيد بريد ن-رّبي : سا نغول أها

ئنگراخ أگيدس. تيلي تامونت ن-رّبي أراو ئتگا د الخ عيسى سيدنا

عشرين (22) ؤ تناين تس تصويرت
ن-لقيسات  ئقيس شيگان وشال خف عيسى سيدنا ئسول ليگ

ن-رّبي. أبريد ميدن ئ ئسنعث أد حما
ن-إبردان: سين الن عيسى ئس ئسلمداخ سيدنا

دا ئتاوين غر جهنام  نا أموساع ن-لمعصيت ؤبريد گ تدون دا كول ميدن
رّبي. ئتيري أينا ؤردا أل نتگا أدام زگ ئباتنخ نكوساد لمعصيت نخ كول ئدخ

أنقمور ؤبريد أموساع ندو گ ؤبريد-اد أنفغ زگ ئخصاياخ عيسى داخ ئتيني سيدنا مشان
نس، زگ لمعصيات ئتوبن ديكس ئتدوغاس وونا ؤر دا مشان غر دجنت. ئتاوين نا دا

نس. دنوب خف عيسى سيدنا ئتوطورق ئس يامن
: تنيماس زگ ؤوالون-نون سيوالتاس ئ رّبي ئعزين! ئمسغدنخ

ئمعصي  گيخ ئس قراخ داتاش تصفيد. دات أها تمقورد رّبي! شگ سيدي «أ
نك. ئديرخ اد حما ن-ؤطورق ئحنيگن خف عيسى سيدنا ئموت ئس تامنخ أر

نش، أراو زگ د يوك ئنو، تگديي ؤول تسزديگد أد تترخ زيك دا
متخ،   أداي گ دجنت أگيذش ن-سيدنا عيسى، عيشخ أبريد تفارخ أد نكين ريخ

أمين». رّبي أ تانميرت



عشرين (23)  ؤ تالتا تصويرت تس
ئلس. نغد  لگنس، نغد گان زگ تقبيلت ماتا ميدن كول داك ئ ئترحاب دا عيسى سيدنا

نسن كيف ؤال لقعيدا واوال نسن ئگي گان أراو ن-رّبي مقار ؤر نسن كول تاغولن  دا ئس امنن أداي
عيسى، سيدنا ئسمونتن نسن كول ن-رّبي، أخام : ؤخام يان زگ گان نسن كول كيف،

دجنت. غر نائتاوين أنقمور ؤبريد گ ئلين أها

ربعا ؤعشرين (24)  تصويرت تس
ئمساوال. أگيدس ئرا عيسى سيدنا غر نس»نيقوديموس»، ئسم ن-شرع ئداد يون ؤسلماد يون ييض

ن-رّبي  ؤخام زگ أديگ ئران وونا ئناياس:»هاتين شا ئسكين ئسرعابن. عيسى ئناياس سيدنا
نكشم أداي مشان تتارون لولدين نس دا يوك كو ضنين، لمرت ئالل أد إخصاياس

تيسنات. لمرت ن-رّبي أمي-د نلوال أخام
روح، تيسنات زگ ئد صاحت زگ تالليت تمزواروت

ن-رّبي روح مشان ن-نخ، ئخفاو أنبدل ن-تيغي ؤر نوكني
نتفارت. سيدنا عيسى س نامن أداي تودرت توجديت يكا داخ

ن-رّبي. ؤجديدن ميدن نگ نغول



خمسا ؤعشرين  (25) تصويرت تس
ن-رّبي.  روح يازن أداسند نس ئمحضرن ئ ئگنا، ئقاوالسن س عيسى سيدنا يولي ن-ماگ ذاث

ن-يعقوب، ن-واراو لعيد يان ييوض ن-ووسان، عشر(10) س ن-ماگ يولي ضارت
عيدن، أد حما لقدس غر تمازيرت مگان زگ دانين ناد

ن-رّبي  روح ئرسد شوي وانسا. يان گ نسن كول مونن عيسى ن-سيدنا ئمحضر أود ديس ئلين
ن-رّبي.  روح س نسن كول توعمرن اها عيسى. سيدنا ئقاول ؤينا سن أم غيفسن

لقدس غر ديدان نا ن-يعقوب أراو رعبن أها نسن. ئگين وين واوال ؤر ساوالن س أل قيمن داي
ووال نس  س ساوالن دا عيسى ن-سيدنا ئمحضرن ئ دا ئتسال يوك ديكسن كو ئدخ

تامنين ستيت  وينا گ ييلي أسكين مگان ئ ئغي ن-رّبي رّبي. روح ئگا نا لعجايب خف
نس. أد ضاعن أوال ئسعاون سيدنا عيسى أرتن س

ستا ؤعشرين (26)  تصويرت تس
تللست.  گ يون ئتدون شان أم ئگا عيسى، سيدنا س يومن ؤر وونا

ناس ئتاناي. ئدخ ؤرغورس أسيد لمعصيت، گ ياتوي تفشيت توتيت أها
. ئطعنان ؤبريد گ ن-واس گ ألماس ئتدون يون ئگا أم عيسى سيدنا س يومن ئد وونا
. تللست» گ ئدي ؤسار فارن ئ وونا ن-دونيت أگان أسيد «نكين ئنا : عيسى سيدنا

. نس أبريد ئسنعت أداسن حما يومن ييس وينا ئ نس روح ياكا دا رّبي سيدي



سبعا ؤعشرين (27) تصويرت تس
اوال ن-سيدي رّبي  ئضاع أد ئران ؤجديد، نا ن-بنادم يان ئگا عيسى سيدنا س يومن وونا

ئخصاياس عيسى سيدنا س يومن وونا نس. لمعصيات ئغفر أس ئدخ ئتحماد أل-ت
ئحالل.  نغد تحرگا توكرظا، لقحوب، ؤر ئحلين،أم ئتيري أينا ؤر

ئزيلن. أينا تگان أر ئخان ئ وونا أد حيدن ئمومن حما ئ ئسعاوان دا ن-رّبي روح

تمنيا ؤعشرين (28) تصويرت تس
تمطوط نس، ئتيري أد أرگاز ن-رّبي. أبريد ؤخام شان ئتفار أداي دا

ن-سيدي رّبي.  لوصيث أگان تاد نس: أرگاز توقار اد تمطوط د
ضاعنت. رّبي سيدي أد ئرين واراو نسن ئ سلمادن أر أل تمعاون ئنگراتسن أها

ئرا موالنا. أينا تگين تزالن أل دا عيسى سيدنا س ئتامن نا دا أخام



تسعا ؤعشرين (29) تصويرت تس
نسن،  ئنضليبن أود كول ميدن أد ئرين نس ئ ئمحضرن ئسلمد عيسى سيدنا

ضنيني. نغد دين شان لگنس ئگا زگ شا مقار ئخصا وونا-مي أنعاون كول نخ ئخصاياخ
ضنيني، ن-تمدينت يوت غر يون ن-ؤرگاز ئدا ئناياسن: «ئال ن-لقيست، ئقيس يوت
تودرت.  د لموت ئنگر زرينث دون كشظنث، ئرزينت أها گ ؤبريد عرضناس ئخوان

ئتورستن ن-وونا زگ ئنضليبن يان ن-ؤرگاز ئگان ؤبريد نا زگ داي ئزري
ئجي  غا ئقيم أرد ئ ونسا ناگ يترساون ئصيوط ئ أسفار ئگاس تاسا گ ئسنغيت أها

ئگا». ؤيناس خف أتيگ ئتير ؤراس أها
أد. ؤرگاز ئگا ؤينا أم لخير أنگ ئخصاياخ ئتيني عيسىداخ سيدنا

تالتين (30) تس تصويرت
شيطان، ن- ئسكين تگين أر كان سيدنا عيسى س ؤومن ن-مايد دات ن-ميدن ييتس

عيسى ؤراس ئخصا  سيدنا مشان وونا يومن س تامن گ ئمكاشفن د تحرگا. أل
ودجنون.  س يامن ن-شيطان ؤبريد گ أد ئدو

نتگد زيكسن، ؤر د ودجنون أها شياطن ئسكين گانين وين د أنبضو ئخصياخ ئمومن نكني
ئحضو.  أداخ نتر غا أمي نتا كول، يوگرتن رّبي  ئدخ



واحد ؤتالتين (31) تصويرت تس
لعواري أود ئكوراف د ئصندال گ يون ن-ؤرگاز ديكس ودجنون، أرئگان ئال

س ئزرا. نس ئخف ئكات أل ئالن، أها ديكس نا ودجنون ئدخ ؤوعرن تتامژن دا ؤر
گ  زيكس أها فغن فغن.  زيكس أد نا ئ ودجنون ئناسن أرگاز أد لمسيح عيسى ياناي سيدنا ليگ

ئگا سيدنا عيسى. أيناس ميدن ئ ئتقيس أر ئدو أها ودجنون زگ أنسا. ئفوكا ؤرياز
زيكسن. ن-ميدن شيگان ئفوكا أها ودجنون خف تنباط تخاتارت غورس عيسى تال سيدنا

تنيال نس.  زگ ضنين أد ژالين ئمومن زگ ئتر ودجنون، ديگون تهوالن دا وونا
زيكسن. ئفوكا أت عيسى سيدنا ئ ئتراس

يوحطون. داخ نا ن-رّبي روح ئتيلي غورنخ دا نتضاع أر عيسى سيدنا نتيري دا مش

ثناين ؤتالتين (32) تصويرت تس
عيسى. سيدنا تتفارن ؤر حما ن-رّبي أراو ئغوو أد غاس نس لهم ؤرئگي شيطان

شراب، لفلوس،ئعبان، س ئتغوو أراخ نس ئ-وبريد ئسوفغاخ أها رّبي سيدي أنتو ئتيري دا شيطان
ئد  نغال أها ، ئسكين نا سيدي رّبي ئفن غورنخ أد ئرا شيطان ضنين. ئسكين شيگان د لگرو،

رّبي. ن-سيدي ئ-وبريد ئسوفغ أداخ ئتيري دا بويحالل ئگا هاتين شيطان ئسفرحن. أيداخ نيهني
نتفارت.  عيسى لمسيح سيدنا س نامن أداي شيطان، نرو أ إسعاوان الخ ن-رّبي روح مشان



(33) ؤتالتين تالتا تصويرت تس
زگ  يوسان تيد يومزأينا يون ن-ؤعريم ئال » : لقيست-اد ئقيس سيدنا عيسى

تدارت. زگ ئفغ ئدر. ئسول مغار ن-ئباس تكاسوت
ئحلين ئگ شيگان ن-لمعصيات. لمعيشت ؤر گ كول ئباس ئوشا ئزلع أيناس ئدو

مايد ئتشا. أود ؤمتراو ؤر يوفي أم يغول ئگا غر ئدا، نا تمازيرت گ بوهيوف ئكر داي
ئباس غر يغول نا ئگا. لمعصيات خف تگراژت داي

ئرحباس. ئسامحاس عنوگا ئباس ئتيري دات ئدخ  أها ئسامح. ئتر أداس زيكس أد
ن-نخ. ؤالون انتوب زگ ئخصياخ لمعصيت شان نگ أداي تسنعات لقيست-أد داخ

نخ  خف نيرت ئموت عيسى سيدنا د رّبي سيدي ئتيري ئدخ داخ  داي
غورس. ناغول أد ئرحباخ رّبي سيدي ئتغفار داخ

ربعا ؤتالتين (34) تصويرت تس
ئ سيدي رّبي أد ژالين ئخصاصن شا ؟ تن ياغ أداي ن-سيدي رّبي أراو تگان مايدا

ئرا.  مش ئجوجي أتن رّبي سيدي ئغي امن ئس لمسيح. أها ن-سيدنا عيسى س ئسم أتن ئجوجي حما
نغد أموضين ئجوجي أد ئغين نا رّبي سيدي خف أدعوالن مشان تمشاشفن د تحرگا خف تعوالن ؤر

أينا داخ  ييسين رّبي داخ ئتيري سيدي هاتين ئجوجين. نات أسفار ياف أد ئسعاون تيد
نتگد. زيكس ئخصا أد ؤراخ مي خف أينا شيطان زگ أراخ يوحطو كول ئتاغن

ن-ؤژير. لوقات گ لمان ئوش أداخ حما أگيدنخ ئال عيسى سيدنا



خمسا ؤتالتين (35) تصويرت تس
؟ فير ن-لموت ئجرون مشان مغاخ وأس. يان أنمث ندا نسن ئس كول نخ

نس أدئزدغ  ئدا روح ؤمومن، يان ئمث أداي » الخ ئتني: ن-سيدي رّبي لشاب
ؤراخ أها مشردول. گ تغيمان نس ؤر د لهل ئ مدوكال نس ئخصا دجنت، د سيدنا عيسىگ

نخ، لمعصيات زگ ئفوكاخ أها رّبي سيدي ئتيري الخ ئس نسن نكني ئدخ لموت زگ أنگد ئخصا
ؤر سيدنا عيسى ؤمين س وينا ؤر نخ، ئد خف نيرت ئموتن نا لمسيح عيسى سيدنا س نومن ئدخ
ن-رّبي». أبريد رين ؤر ئدخ جهنام دون غر فير ن-لموت دان أد ن-وبدا تودرت غورسن أتيلي تدي

ستا ؤتالتين (36) تصويرت تس
شان لحاشت ياضن.  أديس/أعديس. د ئمجان، ئفاسن، الن ئضار، ن-بنادم صاحت گ

ن-سغاد، ئس نترعا، ئمجان ال ئسن أللن دا يوت ن-لخدمت. تگا دا لحاشت گ صاحت كو داي
يون زيكسن، مك يوغ شا كول ئنگراتسن، نتتا.داخدمن أل ئس ن-ساوال ئس دا أقمو

نسن دا تگين كول ئمومن داخ ئتيني: سيدي رّبي شا. ئتاغ ت دا كول صاحت
دا تامنين نا ميدن «لكنيسا» كول «لكنيسا». تينين دا نامي ن-صاحت أم ئشت/يوت

ن-لكنيسا. أگان ئخف لمسيح عيسى سيدنا تتفارن. أل عيسى لمسيح سيدنا س
رّبي  ن-سيدي ن-لشتاب ئگ أم ؤسلمد غا نا لخدمت أمومن كو ئ يكا دا رّبي سيدي



ضنيني. لخدمت نغد شان تفالحت نغد نغد أسنوي رّبي س ئسمغوران نا تمديازين نغد
أتمغور»لكنيسا». حما نس لخدمت ئگ أد ئخصاص يوك كو

لكنيسا. ؤرتوحيل ئنگراتنخ حما نمعاوان أها أ نمييري ئوصاخ لمسيح عيسى سيدنا

سبعا ؤتالتين (37) تصويرت تس
رّبي. سيدي أدعبدن حما ئنگراتسن أد تمگرون ئخصاسن لمسيح عيسى سيدنا ئمومن س كول

رّبي. ئتمجادن نا دا تمديازين تينين أر تژاالن، أر ن-رّبي، لشتاب تغران دا مونن أداي
رّبي. ئ غين مي أينا وشين أد أللو ئخصاصن أها

ن-سيدنا عيسى لمسيح، ؤر نتتو لموت الخ ئتوصا  سيدي رّبي
ن-وضيل. ومان د أغروم ئنگراتنخ نشار أها

سكتويان  ن-وضيل داخ ئد أمان نخ، خف نيرت ئتوابين نا نس صاحت داخ ئسكتويا اغروم
لمعصيات. زگ أداخ ئسزديگ حما ن-ؤطورق ئحناين ئنغلين خف نا نس ئدمن

ياغول. نس ال د لموت أس غا نشتي ئمشيد



تمنيا ؤتالتين (38) تصويرت تس
ئسمون أد حما أد ئدو ئدا ياد. ؤينا ئقاول أم ئگنا زگ لمهويت خف يغول أد عيسى سيدنا ئقانن
أبدا. أگيدس قيمين س ئگنا ياويتن أها درنين ؤال وينا  سول موتنين وينا ال يومن كول ييس وينا

ئحاسب. ئدا أتن د رّبي وشال خف ئزري أتن ؤمنين ئدا ؤر ئس وينا ئد
. نعاينت أنوجيد، أها ئخصاخ مشان ديغول أغا نسين ملمي ؤر نكني

تسعا ؤتالتين (39) تصويرت تس
س  يومن ن-وونا تودرت گ لغلت ئزيل يكا دا ن-رّبي ئگا روح أيد ئزيلن لغلت يكان ؤسكلو نا أم
نس.  ئشضحان أگان كوني د ديليت ترسليت أگان نكين «هاتين ئنا: عيسى سيدنا . عيسى سيدنا

ن-لغلت». شيگان أتاروم تدام ذيگون أمزخ أها تومزم ذيگي مك
أگيدسن،  نزيل أها كول ميدن داخ ئسعاوان أنيري نا ديگنخ ئالن رّبي ن-سيدي روح

نخ ئخفاون نتباض گ أر المين، ديگنخ ييلي صبر، د لهنا غورنخ ييلي أنفرح ئسعاوان أراخ
تيلي تينومغرت. ئخان، ؤر ديگنخ أينا ؤر نتگا

عيسى ن-سيدنا ئمستفار تويباين أها توسغوسن. دا لغلت يكان ؤغا ئشطحان نا
رّبي. سمغوران س دا ؤياد ئزيل س نا لغلت أد گين ئخصاسن



ربعين  (40) تس  تصويرت
كول  ميدن غر دون يمحضرن نس أد ئ ئنا عيسى لمسيح سيدنا

نسن. توغفرن لمعصيات أداسن  غيفس، حما زيلنن صيوضن ئنغميسن أداسن
عيسى لمسيح؟ سيدنا ليمان س ئگان مايد سين ؤر ن-ميدن شيگان
ئتوطورق، ئس يامن عيسى سيدنا س ئتامن دا وونا ئگات أمسيحي
ووال نس س أر ئتگ شراض ويس واس گ زگ لموت ئكر ئمت أها

جهنام.  زگ أت ئفوكا حما نس ن-لمعصيات خف نيرت ئموت ئس يامن
لمسيح . عيسى أنتفار سيدنا د لجهد حما تنزي أراخ يكا ئسعاوان ن-سيدي رّبي داخ روح
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