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أشاع الزعماء الدينيين، وهم الفريسيون، األآاذيب عن يسوع،             
وهم . وحاول البعض منهم قتله، وهم لم يؤمنوا بأنه هو ابن اهللا    

لم يقبلوه، بالرغم                         من أنه صنع المعجزات،        
التي أثبت من  

 خاللها أنه  
. هو ابن اهللا 



وفي أحد األيام عبر يسوع بحر الجليل، ويبدو أنه أراد أن                 
يستريح قليال، حيث أن الناس آانت حوله باستمرار، ولقد         

وجدته جموع الناس وهي تعلم  
 أن يسوع يعمل المعجزات     
 العظيمة، لذلك أرادوا أن      

. يكونوا دائما معه 



وصعد يسوع مع تالميذه إلى جبل وجلس ُيّعِلم،       
 وحل وقت. وحضر إليه جمع آبير من الناس     

.العشاء ويبدو أن الناس آانت جائعة جدا    



: فرفع يسوع عينيه ونظر إلى الجمع الكثير، وقال لفيلبس       
ولم يكن في ذلك الوقت  " من أين نبتاع خبزا ليأآل هؤالء؟    "
فماذا آان ينوي يسوع عمله؟ . قريب " سوبر مارآت" 



أنه سوف  : " أجابه فيلبس 
ُيكلف مبلغا آبيرا من  

المال، لكي يشبع هذا الجمع         
ولم يكن مع يسوع  . "  الكثير 

.وتالميذه الكثير من المال   



قال له واحد من تالميذه، 
وهو أندراوس أخو سمعان     

هنا غالم معه : " بطرس
خمسة أرغفة شعير     

." وسمكتان



، لم يكن أندراوس يتخيل أن    " ولكن ما هذا لمثل هؤالء؟     "
وجبة خفيفة لشاب صغير يمكن أن تشبع الجمع الكثير، حتى          

.ولو آان الشاب مستعدا أن يعطي وجبته ليسوع     



فجلس الرجال وآان        " اجعلوا الناس يجلسون       :  " فقال يسوع
ولم ُيحسب عدد   ! عددهم خمسة آالف، يا للعجب خمسة آالف        

.النساء واألطفال الذين آانوا بصحبتهم     



البد وأن الشاب الصغير    . ثم أخذ يسوع األرغفة والسمكتين      
                                قد وثق في يسوع وهو لم يكن يعلم 
،                                لماذا يريد يسوع أن يأخذ منه وجبته   

ومن المحتمل أنه  .                                  وماذا سيفعل بها
لو أعطيته : "                                     فّكر في داخله قائال 

 يبقى                                                      وجبتي، فلن
، ."ء                                                           لي شي 
لى أي                                                          ولكنه ع
حوال                                                               األ  
عطاها                                                               أ
.ليسوع                                                                  



ثم صّلى يسوع وشكر اهللا   
على الخمسة أرغفة     

والسمكتين، نعم فلقد قال   
، وطلب  "شكرا  " يسوع هللا 

.منه أن يبارك الطعام 



وبعد أن صّلى يسوع قّطع  
األرغفة والسمكتين ووزع        

على التالميذ، والتالميذ     
أعطوا للناس الكثيرين     

الجالسين، ولقد رأى الناس         
آيف عمل يسوع المعجزة،      
فكل واحد أآل وشبع، ولكن    

األرغفة والسمكتان لم      
.تفرغ  



وبعدما شبع الجميع بقيت آمية آبيرة من الخبز والسمك، ثم         
اجمعوا الكسر الفاضلة لكي ال يضيع          : " قال يسوع لتالميذه  

، فجمعوا ومألوا اثنتي عشرة قفة من الكسر، التي      !" شيء
.فضلت عن اآلآلين  



 من وجبة صغيرة لشاب 5000في ذلك اليوم أشبع يسوع   
 شخص من  4000              صغير، وفي مرة أخرى أشبع       

ولما رأى  .                    سبعة أرغفة والقليل من السمك       
                    الناس البسطاء هذه المعجزة لم يغضبوا مثلما        

ى                                            فعل الفريسيون، بل عل   
إن هذا هو   :  "                                            العكس قالوا 

بي اآلتي                                                      بالحقيقة الن  
، فهم!" م                                                       إلى العال  

يسوع                                                        عرفوا أن 
الذي                                                      هو الُمخلص،     
مة اهللا                                                    تنبأت عنه آل
.ة                                                          المقدس   



 شخص  5000يسوع ُيشبع   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   
يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

6إنجيل يوحنا  

" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم



يسوع ُيشبع    
 شخص5000

الكتاب المقدس لألطفال     
يقدم



آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوريست و الزاريوس   

هيئها لين دورآسين
Translated by Aziz Saad, www.arabic-club.de

انتاج هيئة جينيسيس للبحث     
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

هيئة جينيسيس للنشر       2009 ©
. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          : اتفاقية االستخدام    



أشاع الزعماء الدينيين، وهم الفريسيون، األآاذيب عن يسوع،             
وهم . وحاول البعض منهم قتله، وهم لم يؤمنوا بأنه هو ابن اهللا    

لم يقبلوه، بالرغم                         من أنه صنع المعجزات،        
التي أثبت من  

 خاللها أنه  
. هو ابن اهللا 



وفي أحد األيام عبر يسوع بحر الجليل، ويبدو أنه أراد أن                 
يستريح قليال، حيث أن الناس آانت حوله باستمرار، ولقد         

وجدته جموع الناس وهي تعلم  
 أن يسوع يعمل المعجزات     
 العظيمة، لذلك أرادوا أن      

. يكونوا دائما معه 



وصعد يسوع مع تالميذه إلى جبل وجلس ُيّعِلم،       
 وحل وقت. وحضر إليه جمع آبير من الناس     

.العشاء ويبدو أن الناس آانت جائعة جدا    



: فرفع يسوع عينيه ونظر إلى الجمع الكثير، وقال لفيلبس       
ولم يكن في ذلك الوقت  " من أين نبتاع خبزا ليأآل هؤالء؟    "
فماذا آان ينوي يسوع عمله؟ . قريب " سوبر مارآت" 



أنه سوف  : " أجابه فيلبس 
ُيكلف مبلغا آبيرا من  

المال، لكي يشبع هذا الجمع         
ولم يكن مع يسوع  . "  الكثير 

.وتالميذه الكثير من المال   



قال له واحد من تالميذه، 
وهو أندراوس أخو سمعان     

هنا غالم معه : " بطرس
خمسة أرغفة شعير     

." وسمكتان



، لم يكن أندراوس يتخيل أن    " ولكن ما هذا لمثل هؤالء؟     "
وجبة خفيفة لشاب صغير يمكن أن تشبع الجمع الكثير، حتى          

.ولو آان الشاب مستعدا أن يعطي وجبته ليسوع     



فجلس الرجال وآان        " اجعلوا الناس يجلسون       :  " فقال يسوع
ولم ُيحسب عدد   ! عددهم خمسة آالف، يا للعجب خمسة آالف        

.النساء واألطفال الذين آانوا بصحبتهم     



البد وأن الشاب الصغير    . ثم أخذ يسوع األرغفة والسمكتين      
                                قد وثق في يسوع وهو لم يكن يعلم 
،                                لماذا يريد يسوع أن يأخذ منه وجبته   

ومن المحتمل أنه  .                                  وماذا سيفعل بها
لو أعطيته : "                                     فّكر في داخله قائال 

 يبقى                                                      وجبتي، فلن
، ."ء                                                           لي شي 
لى أي                                                          ولكنه ع
حوال                                                               األ  
عطاها                                                               أ
.ليسوع                                                                  



ثم صّلى يسوع وشكر اهللا   
على الخمسة أرغفة     

والسمكتين، نعم فلقد قال   
، وطلب  "شكرا  " يسوع هللا 

.منه أن يبارك الطعام 



وبعد أن صّلى يسوع قّطع  
األرغفة والسمكتين ووزع        

على التالميذ، والتالميذ     
أعطوا للناس الكثيرين     

الجالسين، ولقد رأى الناس         
آيف عمل يسوع المعجزة،      
فكل واحد أآل وشبع، ولكن    

األرغفة والسمكتان لم      
.تفرغ  



وبعدما شبع الجميع بقيت آمية آبيرة من الخبز والسمك، ثم         
اجمعوا الكسر الفاضلة لكي ال يضيع          : " قال يسوع لتالميذه  

، فجمعوا ومألوا اثنتي عشرة قفة من الكسر، التي      !" شيء
.فضلت عن اآلآلين  



 من وجبة صغيرة لشاب 5000في ذلك اليوم أشبع يسوع   
 شخص من  4000              صغير، وفي مرة أخرى أشبع       

ولما رأى  .                    سبعة أرغفة والقليل من السمك       
                    الناس البسطاء هذه المعجزة لم يغضبوا مثلما        

ى                                            فعل الفريسيون، بل عل   
إن هذا هو   :  "                                            العكس قالوا 

بي اآلتي                                                      بالحقيقة الن  
، فهم!" م                                                       إلى العال  

يسوع                                                        عرفوا أن 
الذي                                                      هو الُمخلص،     
مة اهللا                                                    تنبأت عنه آل
.ة                                                          المقدس   



 شخص  5000يسوع ُيشبع   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   
يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

6إنجيل يوحنا  

" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 



51 60

النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي،       

لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم



��������������

����	
��

�����������������������

����

������� �!��������"#���$%&�'(

�������)�*+,�����-.

��'(�/�0&�1���

���$%&�2�34�

��'����"

5��

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Aziz Saad Edward Hughes

�������������������'6�7�89:���;�<��������"#��'<<-�����=�6*�����&

����$!�>��2-(�?,�����#@#

$%A����-(B������"#�

�'����"�

5���

Arabic

2

60

                                                1

�����������	
��������������������������	����������������������������������� !"�#�$��%&'������(��)�*��

Ruth Klassen Janie Forest
51



�� C<(3D�'(��@�#�$���>

�����;,�E��4&��#�F�%&��"#

��G������$,(��3��-"

������<,��H��F&�H��4

;���E#���

�������I�!<����>#���<J������+���K�L��M%#�$<-<6�������N�N��

�����O=PB"�Q9A<���*�4����%�'�&�'(��1N�'�����#

���/>����R�8���/9F(����E��7��>�

�O$!�6������S�-��;9��8�N�

�����������������;&�T�F&�$%&�#���#��Q<!+����U���������6���:���@&�1N#

������������#��F����E��$��@�/%9��-���;&�V<@��3<!>�W�����

���!,D�1"#��-������X�$D�X#�

�����)�*+,����Q�,�������;&�

������;&��#T�F&�R�C���H�<M,���

�$,(��Y�T���%����

������O=PB"�QJ����C"�(�'��#������;&�Q<
����#�F�%&�'�������

�����������<J������+������D�;&�'�����<Z.�����H�<�4�H�X#

��������<��$��X#�1G,��;&���,��(������;9���#�K�@�

�I�!<N�$�X&�������[!����\�E�$%&

���1���������'(���<�9�Z!�(

��������<J������+����C"����������

��������(�'�����#

����<J���� C<(3D#

������'(�

���������]!,̂���I!X#�Q�X�K�L� C<(3D��(�������,.#

������-���'(��<�9���X�$<�L��_@#��/>#�Q@#��

��������������������������-���;&�#���#�=�,��

������������������������X�H,YX�/%9��

                                 6

                                     8

                                               5

                                               7

                                    4                                                3
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