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ِة ، َطالََما أَنََّك َال تَ لََدْیَك الَحقُّ فِي نَُسخِ أَْو ِطباَعةِ : التَّْرخیصُ  .بِیعَُھاَھِذِه الِقصَّ



زمن بعید ، أرسل هللا المالك منذ 
جبرائیل إلى عذراء یھودیة شابة 

سیكون: "قال لھا. حلوة تدعى مریم
دعى سیُ . لدیك ابن وتدعو اسمھ یسوع

".سیملك إلى األبد. العليابن 



َسأَْلت " َذا ؟ كیف یُْمِكُن أَْن یَُكوَن ھَ "
" . أَْي رجللم أَُكن َمعَ . "الفَتَاة المدھشة 

ْفل َسیَأْتِ أَْخبَر اْلَمالِك َمْریََم أَن ي ِمْن الّطِ
 ِ ي لَْن یَُكوَن ُھنَاكَ . �َّ .أَب بَِشرَّ



یََم َمالِك َمرْ أَْخبََر الْ ثُمَّ 
ا ةُ َعّمھَ أَن إلیصابات اْبنَ 
فالً فِي َكانَت تُْنِجب ط

 َھِذهِ َكانَتْ . شیخوختھا 
بَْعد .ُمْعِجَزة أیًضا 

ة ، َزاَرت فَتَْرة َوِجیزَ 
. یث َماِرّي أَِلیزابِ 
.عًا َسبَُّحوا �َّ مَ 



طوبة َمْریَم مخَكانَت 
َواج ِمْن رَ  ُمھُ ُجٍل اسْ ِللزَّ

وُسف َكان یُ . یُوُسف 
ِلَم أَنَّ حزینًا ِعْنَدَما عُ 

.  ِظر طفًال َمْریََم تَْنتَ 
 أَنَّ رجالً َكاَن یَْعتَِقدُ 

.آَخَر ُھَو اْألَبُ 



الحلم ، أخبر مالك هللا یوسف أن في 
كان على یوسف . ھذا الطفل ھو ابن هللا

.أن یساعد مریم في االعتناء بیسوع



قانون بسبب. كما أطاع قوانین بالده. وثق یوسف با� وأطاعھلقد 
جدید ، غادر ھو ومریم إلى 

رأسھما ، بیت مسقط 
، لدفع لحم 

.الضرائب



دَّةٌ ْستَعِ َماِرّي مُ َكانَت 
لَِكن . إلنجاب ِطْفلََھا
فَة ِجْد َغرْ ُجوِزیف لَْم یَ 
ُكّل . فِي أَّيِ َمَكان

.ةً تَِلئَ النزل َكانَْت ُممْ 



ھ والدتھ وضعت. ھناك ولد الطفل یسوع. جوزیف أخیًرا إسطبًال وجد 
یوضع فیھمذود ، وھو مكان في 

.طعام الحیوانات عادة



ظھر مالك هللا. الجوار ، كان الرعاة یحرسون قطعانھم النائمةفي 
اْلیَْومِ ُوِلَد لَك َھَذا .باألخبار الرائعةوأخبرھم 

َمِدینٍَة َداُود ُمَخلِّص فِي
ُھَو اْلَمِسیُح 

ّب  . الرَّ
ْفل َستَِجد  الّطِ

." فِي ِمْذَود یَْرقُد 



ظھر عدد أكبر من المالئكة الساطعة وفجأة 
العلي المجد � في: "هللا ویقولونیسبحون وھم

السالم األرض وعلى

والنوایا 
."للناسالحسنة 



ة بعد رؤی. الرعاة إلى اإلسطبلأسرع 
ما الطفل أخبروا الجمیع أنھم التقوا ب

.قالتھ المالئكة عن یسوع



ر أربعین یوًما ، أحضبعد 
یوسف ومریم یسوع إلى 

ھناك. الھیكل في أورشلیم
رجل اسمھ سمعان مدح هللا 

من أجل الطفل ، بینما 
شكرت حنة 

، العجوز 
الرب خادمة 
.األخرى



یَُسوع ُھَو ِكالَُھَما أَنَّ ُعِرف 
ِ ، اْلُمخْ  ِد ِلص اْلَمْوُعواْبُن �َّ

ى یُوُسف َضحَّ . بِِھ 
 َھِذِه ِھيَ َكانَتْ . ُعْصفوَرْین 
ُ التَّقَدَُّمة الَّتِي قَاَل َشِریعَة �َّ

اِء إْحَضاُرَھا أَْن َعلَى اْلفُقَرَ 
ِعْنَدَما قَِدُموا 

جدیًدا مولوًدا 
ّب  .ِللرَّ



ع نَّ یَُسوِكالَُھَما أَ ُعِرف 
، ِ اْلُمْخِلصُھَو اْبُن �َّ
یُوُسف .اْلَمْوُعوِد بِِھ 

ى ُعْصفورَ  . ْین َضحَّ

َمة  التَّقَدُّ َھِذِه ِھيَ َكانَْت 
ُ الَّتِي قَاَل َشرِ   أَْن یعَة �َّ
ا  إْحَضاُرھَ َعلَى اْلفُقََراءِ 

ولوًدا ِعْنَدَما قَِدُموا م
ّب  .جدیًدا ِللرَّ



الملك ھیرود عن سمع 
طلب منھم أن . المجوس

یخبروه عندما وجدوا 
: قال ھیرودس. یسوع

.  "أرید أن أعبده أیًضا"
أراد . لكنھ كان یكذب

.عھیرودس أن یقتل یسو



ِل اِء إلَى اْلَمْنزِ النَّْجم اْلُحَكمَ قَاد 
د َحْیث َعاشَ  ت َمْریَم اْلُمَحّدِ
فْ  ِغیرِ َویُوُسف َمع الّطِ . ِل الصَّ
ةِ ، أَْعَطى َراِكعًا فِي اْلِعبَادَ 

ةٌ َھَدایَا ُغْنیَ اْلُمَسافُِرون یَُسوع
.ر ِمْن الذََّھِب َواْلِعطْ 



هللا الحكماء من العودة إلىحذر 
.غضب ھیرودس. منازلھم سراً 

، عاقدة العزم على تدمیر یسوع
فال قتل الحاكم الشریر جمیع األط

.الصغار في بیت لحم



تَِطْع أَنْ ھیرودس لَْم یَسْ لَِكن 
َحذَّر یُوُسفَ ! یُْؤِذَي اْبُن �َِّ 

ذ َمْریَم ویسوعفِي اْلَمنَاِم ، فَأَخَ 
.ي ِمْصٍر إلَى بَّرِ اْألََماُن فِ 



،َمات ھیرودسِعْنَدَما 
ْریَممَ أَْحَضر یُوُسف 

.ِمْن ِمْصرَ ویسوع 

ةْلَدةٍ النَّاِصرَ بَ َكانُوا یَِعیُشوَن فِي 
ِغیَرة ، بِاْلقُْربِ  .ِلیل ِمْن بَْحٍر اْلجَ الصَّ



والدة یسوع

ِ ، الِكتاُب ا ةٌ ِمْن َكِلَمِة �َّ لُمقَدَُّس ،قِصَّ

َمْوجوٌد فِي

2-1، لوقا 2-1ماثیو 

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.الذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفھالرائع إلھنا عن 

ھو یئة عقاب الخط. هللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیھا خطیئةیعلم 
لیموت ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل ابنھ الوحید ، یسوع ،الموت 

یتھ في بإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . على صلیب ویعاقب على خطایاك
یأتي س! ذلكسیفعل إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خطایاك ، ! السماء

.ویعیش فیك اآلن ، وستعیش معھ إلى األبد

:كنت تؤمن أن ھذه ھي الحقیقة ، فقل ھذا �إذا 

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً یموت من أجل خطایاي ،
، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. واآلن أنت تعیش مرة أخرى

حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذات یوم أذھب ألكون معك
.آمین. ساعدني على طاعتك والعیش من أجلك كطفل لك. إلى األبد

16:3جون ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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