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سوميدوقين

 دنعل اج 2 ،دوهيلا سَيار ناك ،سوميدوقين ومساو نيّيسيِّرَفلام لَجارلا دَحاو ناك 1
 دَحاو رَطاخ ،هللا دنع نم ياج خيش َتنأ يللاب نيفراع انار ،يديس" :وللاقو ليللاف عوسَي
 :وللاقو عوسَي بَجاو 3 ".هاعم هللا شناكام اليإ ريدْت كار يللا تاراملا داه ريدْي رَدقَي ام
 ".هللا توكلَم فوشْي شرَدقَي ام ،قوفلام شدازنَي ام دَحاولا ناك ول :حَصلا حَصلا كَلوقْن"
 ةينات ةّرَم لُخدَي رَدقَي ؟رَمْعلاف ريبْك َوُهو لَجارلا دازنَي شافيك" :سوميدوقين وللاق 4
 شدازنَي ام دَحاولا ناك ول :حَصلا حَصلا كَلوقْن" :عوسَي بَجاو 5 "؟دازنَيو هاّمَي شرَكل
 دازْن يللاو ،تاد َوُه تادلام دازْن يللا 6 .هللا توكَلَمل لُخدَي شرَدقَي ام حورلاو املام
 حيرلا 8 ،قوفلام ودازنَت َموتنأ مَزال" :كَلتلُق يك شبَرغَتسَت ام 7 .حور َوُه حورلام
 ،حورْي نيو الَو يجْي نينم شفَرعَت ام حَّصَب ،وعَت توصلا عَمسَتو ،بَحْي نيو رَّفَصْي
 داه نوكْي رَدقَي شافيك" :وللاقو سوميدوقين بَواج 9 ."حورلام دازنَي نم لُك ادكَه
 كَلوقْن 11 ؟يشلا داه شفَرعَت امو ليئارسإ خيش َتنأ" :وللاقو عوسَي بَواج 10 "؟يشلا
 12 ،انتَداهش شولبَّقَت امو ،وفوشْن شاوب ودهَّشَنو ،وفرَّعَن شاو وردَّهَن ،حَصلا حَصلا
 مُكلَلوقْن ناكول ونمات نيحيار شافيك ،شونمات امو ضرألا عَت تاجاحلا مُكلَلوقْن
 14 ،ناسنإلا نبإ ،امْسلام طَبْه يللا ريغ نم امْسلل عَلْط ام دَحاو 13 ؟امْسلا عَت تاجاحلاع
 نَماي نم لُك شاب 15 ،ناسنإلا نبإ عَفرَّتَي مَزال ادكَه ،الْخلاف شَنْحلا ىسوم عَفْر اميكو
 نم لُك شاب ،ديحْولا ونْب اطْع ىّتَح ،اينَدلا هللا بَح ادكَه رَطاخ 16 .ةميادلا ةايْحلا لانْي هيب
 مَكاحْي شاب اينَدلل وديلْو شتَعْب ام هللاو 17 .ةميادلا ةايْحلا ولنوكْتو ،شعيضْي ام هيب نَماي
 ام يللا حَّصَب ،هيلع شمَكحَّتَي ام هيب نَماي يللا 18 .اينَدلا كَلسَت هيب شاب وتعَب ،اينَدلا
 رونلا ،مكُحلا َوُه ادَهو 19 .ديحَولا هللا نبإ مَسآب شنَمآ ام رَطاخ ،مَكاحْت وهار هيب شنَماي
 20 ،نيّيِنود وناك مُهلامْع رَطاخ ،رونلا ضوع يف مالْضلا وّبَح مَدآ ينْبو ،اينَدلل اج
 21 ،ولامْع شوفشَكنَي ام شاب رونلل شيجْي امو ،رونلا هَركَي ،رَشلا ريدْي نم لُك رَطاخ
.هللااف ورادْن رَطاخ ،ولامْع ونابْي شاب ،رونلل يجْي قَحلا ريدْي يللا حَّصَب

نون نيع يف ّانَحوي
 .سَّطَغْي ناكو مُهاعم ةّمَت دَعْقو ،ةّيِدوهَيلا ضرأل وعَت ديمالَتلاو عوسَي حار ،ادَه دعَب 22



 ةّمَت املا فاّزَب ناك رَطاخ ،ميلاس نم بيرْق ،نون نيع يف سَّطَغْي ينات اّنَحوي ناكو 23
 ديمالَتلا نيب ةردَه تارْص 25 .شسَبحَن ام لازام ناك اّنَحويو 24 ،وسّطَغتَي ويجْي وناكو
 واه ،خيش" :ولولاقو اّنَحوي دنَعل وحارو 26 ،ريهطَتلا رَمآ ىلع يدوهْي دَحاوو اّنَحوي عَت
 مُهار لَماكو سَّطَغْي وهار ،ولتدَهْش يللاو نُدرُألا داو عَت ىرخألا ةهيجلام كاعم ناك يللا
 شولتاطعَّتأ ام ّالَو ةجاح يّدَي مَدانْب شرَدقَي ام" :لاقو اّنَحوي بَواج 27 "هيل وحورْي
 يللا 29 .ولبَق لوسرَم انأ ،حيسَملا يشام انأ تلُق يللاب ودهَّشَت تادلاب َموتنأ 28 ،امْسلام
 فاّزَب حَرفَي ،ولعَمسَيو انْه نوكْي يللا سيرْعلا بيبْح حَّصَب ،سيرْعلا َوُه ةسورْعلا ودنع
 انأو رَبكَي َوُه مَزال 30 ،ةلماك يهارو َيه يدَه يتحرَفو ،سيرْعلا توص عَمسَي َوُهو
 ىلع رَدهَيو ضرألام َوُه ،ضرألام يللاو ؛لُكلا قوف َوُه ،قوفلام اج يللا 31 .صُقنَن
 ام دَحاوو ،عَمْسو فاش شاوب دَهشَي 32 ،لُكلا قوف َوُه ،امْسلام اج يللا .ضرألا باسْح
 مالْك لوقْي هللا وتعَب يللا 34 ،قَح هللا يللاب فرعَتسَي ،وتداهْش لَبقَي يللا 33 ،وتداهْش لَبقَي
 ،وّدَي يف يش لُك ولاطْعو نبإلا بَحْي بآلا 35 ،باسْحلاب حورلا شدَمْي ام هللا رَطاخ ،هللا

 شفوشْي ام ،نبإلاب نَماي شلَبقَي ام يللا حَّصَب ،ةمياد ةايْح ودنع ،نبإلاب نَماي يللا 36
 ."هللا بضَغ هيلع نوكْيو ةايْح


