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نِْجيل ن ِسيِذيْثنغ  َسى لَْمِسيحِعيْ  ْ�ٕ�ِ
 

 
 

 ُيْوَحن�ان اَر�ُسْول  َڒاَثاِويس ثْ  َثْبَرات

 ْڒُمْوِمِنينَغار 
ْوَرا ِويس  نِْجيل ا�و ِعْشِرين خْمَساس�  ن ْ�ٕ�ِ

 

 (س ْثَماِزيْغث ن اَر�يف)
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نِْجيل  ن ِسيِذيْثنغ ِعْيَسى لَْمِسيح ْ�ٕ�ِ

 

 ُيْوَحن�ان اَر�ُسْول  ِويس ْثَڒاَثا َثْبَرات
 ْڒُمْوِمنِينَغار 

ْوَرا ِويس  نِْجيل ا�و ِعْشِرين خْمَساس�  ن ْ�ٕ�ِ
 

 (س ْثَمازِيْغث ن ا�ر�يف)
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 ْڒُمْوِمنِينَغار  ُيْوَحن�ان اَر�ُسْول  ِويس ْثَڒاَثا َثْبَرات

 ر�يف)(س ْثَمازِيْغث ن اَ 
 ، لتمازيغت الريفيوحنا الثالثة رسالة

La Troisième Épître de Jean, en Tamazight du Rif 
La Tercera Epístola de Juan, en Tamazight del Rif 

The Third Epistle of John, in Rif Tamazight 
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Č č ُؤْتْشَما ْتش sœur, 
sister, أخت 

P p پِيُرو پ le Pérou, 
Peru, 
 بيرو

G g ار�وݣَ  ݣ tabac, التبغ, 
tobacco 

Ȓ ȓ ڒْبَدا ڒ toujour, 
 still ,ذائما

Ǧ ǧ ْدِجيڒث ْدج nuit, night, 
 ليلة

Ẓ ẓ ئِِژي )ژ( ژ bile, النكد 

 
********** 

 2019 فبراير الطبعة األولى:
  www.abridnarrif.com يطلب من :

***** 
Première Édition: Février 2019 

Pour le commander Commandes / For orders / Para pedidos: 
Voir: www.abridnarrif.com 

********** 
www.awarnarebbi.net 

********** 
 

Droit d'auteur © 2019 



ُسْول اَرَّ ن اثَا َ ثْ ِویس ثَْبَرات
ْڒُمْوِمنِین َغار یُْوَحنَّا

َما ْلُمقَّدِ

يُنو ُؤَما آي 2 لَْحِقيَقا. ِذي يِعيّزن َخاِفي إِي وني َغاُيْوس إِ َثْبَرات-ا َتاِريغ اَْمَغار، ذ نش 1 ِذي1 ْمِليح ثْدِجيذ َواِمي نّش صاحث ثِيِڒي اََغارك ْڒِخير يّسْقَسا اََخاك ْتَژاْدِجيغ يِعيّزن،

لَْحِقيَقا خ َخاك شْهذن َواْوَماثن ن ڒْبَعاض ُؤِسين د َواِمي اَطاس َفْرحغ نش ِميْنِزي 3 نّش. َڒْعَمر

زمرغ َوار َواطاس س اَطاس َفّرْحغ 4 لَْحِقيَقا. ِذي نِْيَشان ثݣْورذ َعاذ شك َماّمش ذ َذايش إِي

لَْحِقيَقا. ن وْبِريذ خ نِْيَشان ݣْورن يُنو َثاْرَوا تْسِڒيغ ْخِمي ْرنِيغ اَذ

َواخا اَْوَماثن-ا ْحَساب َ ْع نّش لْمْجُهْود تݣّذ َواِمي تقث َذايش شك يِعيّزن، يُنو ُؤَما آي 5

تݣّذ اذ نّش. ڒْمِحّبث خ ْجَماعث إِ زاث َذانِيَتا َخاك شْهذن 6 يَبرانِْيين.ب ذ َغارك َتاسن-د نِْثِني

ْتَواّسكّن-د يِْيَنا 7 اربي. يتْحَذاَجا ِمين ْحَساب َ ْع نْسن وْبِريذ خ َخاسن ْثذبارذ مَڒا َعاوذ ْمِليح

َمانَاَيا س 8 اربي. َشا يذفارن َوار يِني زݣ لُْمَعاَونَا ُبو عن جّمْ َوار ُيْوْعَڒان، ني يسم ْحَساب َ ْع

لَْحِقيَقا. ْحَساب َ ْع َواَياْوَيا اَك نْخذم ا َباش يِْيَنا اَم اَْوَماثن-ا نَْعاون ا ُبد َ او يْتخصا

ِدیُْوتِْریف خ أَشثِْشي

يتْعِجيب-اَس نتا َڒاحقاش نّغ سْلَطا إِ ِدُيْوْتِريف ُيْوِݣي َولَِكن ْجَماعث إِ َواَواڒ ن يّجن ُؤِريغ 9

ن َواَواڒ س يساَواڒ نتا يتّݣ ِمين فْضحغ اذ نش، ُؤِسيغ-د مَڒا َمانَاَيا س 10 اَمْزَواُرو. ذ يِيِڒي اَذ

ن ْثُجَماع َغار َراحن اَذ َباش ُؤْمَغار-ا ن ْجَماعث ِزي يْتَواّسكّن د إِي َواْوَماثن ن َشان يِڒين اَذ اْوَماثن-ا ب1 .5

ْڒُمْوِمِنين. عن شّجْ اََذاْيسْنت ثن حّدْ اََذاْيسْنت ْڒُمْوِمِنين
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يْسبدا َواْوَماثن س يْترحاب اَذ يَتاِݣي نتا َمانَايني، س َشا يْقِنيع َوار نّغ. ضذ يْحِڒين َوار ثُْوبْوْهِڒَيا

ْجَماعث. ِزي َخاسن يَتاّزڒ زاْيسن يْترحابن يِني ذ ُؤَڒا

اَصْبَحان. ذ يْدَجان ِمين قلّد ، اَعفان؛ ذ يْدَجان ِمين َشا د ْتق َوار يِعيّزن، يُنو ُؤَما آي 11

يْتِويِڒي َوار نتا اَعفان ذ يْدَجان ِمين يتݣّن وني اربي؛ ِزي نتا اَصْبَحان ذ يْدَجان ِمين يتݣّن وني

س َخاس ْثشّهذ لَْحِقيَقا ذ ُؤَڒا َواخا يْوَذان َقاع ْمِليح َخاس ذن شّهْ ِديِميْتِرُيْوس اما 12 اربي. َشا

صح. ذ نشين نّغ ْشَهاذث بلي نم ثّسْ كنيو او نّغ ْشَهاذث ذ َواخا نْرنِي اَخاس نّس. يِيخف

َ ثْبَرات-أ ن ْلِختَام

ْسِتيلُو س َشا َتاِريغ ثِيذ َذاش َوار ْحسن َولَِكن اَِريغ َغا د َذاش من اَطاس َعاذ ئِْتِغيَما-ٱيِي 13

وغْمُبْوب. ذݣ اَغْمُبْوب نسيوڒ ا ڒْخّدني ذْغَيا ْژرغ اَش ْتمنيغ ، 14 مخ. ّسْ ذ

س يّجن كُڒ َحاَبا ّصْ خ َخاسن سْدجم َحاَبا. ّصْ ْسَڒام ْتَساواضن-اَش-د ڒْهَنا. يِيِڒي اَغارك

نّس. يِيسم
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