
16
قَحلا حور

 يجْت ،تاغونْشلام مُكوزواحْي كرَب يشام 2 ،شورتَّعَت ام شاب يشلا داه مُكلَتلُق 1
 ال بآلا ال وفرَع ام رَطاخ يشلا داه وريدْيو 3 ،هللا ةدابْع اهبَسحَي مُكلَتقَي يللا نيو ةعاسلا
 شمُكلَتلُق ام ،ادكَه مُكلَتلُق يللاب ورّكَفتَت مُهتقَو يجْي يك شاب يشلا داه مُكلَتلُق حَّصَب 4 ،َيانأ
 مُكيف دَحاوو ،ينتَعْب يللا دنعل حَيار ينار كرُدو 5 ،مُكاعم تنُك رَطاخ لَّوألام يشلا داه
 حَّصَب 7 ،نَزْحلا مُكبلَق رَّمَع يشلا داه مُكلَتلُق يك حَّصَب 6 ؟حَيار كار نيو ينيسقَسْي ام
 ،مُكدنعل عيفَشلا شيجْي ام شحورْن ام ناكول رَطاخ ،حورْن ناكول مُكلريخ ،حَصلا مُكلَلوقْن
 يللاو ةّيِطْخلا صَخْي يللا يشلاب اينَدلا عَّنَقْي يجْي يكو 8 ،مُكلوهتَعبَن حورْن ناكول حَّصَب
 ام رَطاخ ةّيِطْخلا صَخْي يللاف ةهيج نم 9 ،ةبساحْملا صَخْي يللاو حالْصلا صَخْي
 امو بآلل حَيار ينار رَطاخ حالْصلا صَخْي يللاف ىرخأ ةهيج نم 10 ،َّيِب شونماي
 ام 12 ،هيلع مُكحَن اينَدلا داه ريمأ رَطاخ ةبساحْملا صَخْي يللافو 11 ،ينوفوشْت شوديزْت
 ،َوُه يجْي يك 13 ،مُهودفَّرَت شوردَّقَت ام كرُد حَّصَب ،مُكلمُهلوقْن فاّزَب تاجاح يدنع لاز
 عَمسَي شاو لَماك حَّصَب ،ودنع نم شرَدهَي ام رَطاخ ،قَحلا لَماكف مُكدَّوَڤْي ،قَحلا حور
 لَماك 15 ،مُكرَّبَخْيو يّنم يّدَي رَطاخ يندَّجَمْي َوُه 14 ،ارصَي حَيار شاوب مُكرَّبَخْيو ،رَدهَي
.مُكرَّبَخْيو يّنم يّدَي يللاب مُكلَتلُق ادَه ىلع ،يعَت بآلا ودنع شاو

ونمات ،كُرد
 ديمالَت يش ولاق 17 "ينوفوشْت ةّيِوْش دعَبموأ ،ينوفوشْت شوديزْت امو ةّيِوْش لازام 16
 ةّيِوْش دعَبموأ ،ينوفوشْت شوديزْت امو ةّيِوْش ،انلَلوقْي وهار شاو" :ضعَب مُهضعَبل وعَت
 ام ؟ةّيِوْش لازام لاق يك اهتَنعَم شاو" :ولاق 18 "؟بآلل حَيار ينار"و "؟ينوفوشْتو
 مُكار" :مُهلَلاقو هَويسقَسْي وّبَح يللاب عوسَي فَرْع 19 "رَدهَي وهار شاّمَلع نيفراع شانار
 ةّيِوْش دعَبموأ ،ينوفوشْت شوديزْت امو ةّيِوْش :تلُق شاو ضعَب مُكضعَب ويسقَسْت
 نيحيار ،حَرفَت اينَدلا حَّصَب وحّوَنْتو ويكبَت يللاب ،حَصلا حَصلا مكلَلوقْن 20 "؟ينوفوشْتو
 شاب اهتَعاس تَلصَو رَطاخ نَزحَت دَلوَت يك ارْملا v 21 ،حرَف يّلَوْي مُكنَزْح حَّصَب ونزَّحَت
 مَدانْب دازْن يللاب اهتَحرَف لاج ىلع ،ةّدَشلاع افشَت شديزْت ام ريغْص بيجْت يك حَّصَب ،دَلوَت
 دَحاو مُكتَحرَفو ،مُكبلَق حَرفَيو مُكفوشْن دَواعْن حَّصَب ،ىنازْح مُكار كرُد َموتنأو 22 ،اينَدلاف
 يللا يشلا ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن ،ولاو ىلع ينويسقَسْت ام مويلا كادَهفو 23 ،مكلاهيُّحَنْي ام



 ولانْت وبلَّطأ ،يمسآب يش ىّتَح وتبَلْط ام كرُدل ىّتَح 24 ،مُكلوهيطعَي يمسآب بآلام هوبلَّطَت
 رَدهَن شديزْن ام نيو ةعاسلا يجْت ،لاتْملاب مُكلوهتلُق يشلا داه 25 ،مُكحرَف لَمكَي شاب
 شمُكلوقْن امو يمسآب وبلَّطَت مويلا كادَهف 26 ،بآلاع ينانيع مُكرَّبَخْنو لاتْملاب مُكاعم
 وتنَمآو ينوتيّبَح رَطاخ ،مكُّبَحْي تادلاب َوُه بآلا رَطاخ 27 ،مُكلاج ىلع بآلل يّلَصْن يللاب
 حورْنو اينَدلا يّلَخْن دَواعْن ،اينَدلل تيجو بآلا دنع نم تجَرْخ 28 ،هللاام تجَرْخ يللاب
 ،لاتْم ىّتَح لوقْت كار امو ينانيع رَدهَت كار كرُد كاه" :وعَت ديمالتلا ولاق 29 "بآلل

 ونمان ادَه ىلع ،كيسقَسْي دَحاو شقَحسَت امو ،يش لُك فَرعَت يللاب انفَرْع انار كرُد 30
 نيو تاج ياهو ةعاسلا يجْت 32 ؟ونمات كرُد" :عوسَي مُهبَواج 31 "هللاام تجَرْخ يللاب
 وهار بآلا رَطاخ يدحَو شينار ام حَّصَب ،يدحَو ينويّلَخْتو وراد يف دَحاو لُك وعبرَزتَت
 ،وعجَستأ حَّصَب اينَدلاف ويناعْت نيحيار ،َّيِف مالَسلا مُكلَنوكْي شاب يشلا داه مُكلَتلُق 33 ،َياعم
 "اينَدلا تبَلْغ ينار


