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  ا��ر�	 ا�د	�	 ا��

  ا��ف ا�ول ا��دادى

  ا���ل ا�درا
� ا�ول

  

  إ��"�ر ا��ط	  وا�و�د �����ص

"رت ا��آدم و�واء��د�� ���ف و�	 ' &%دا �%�و�$�� و�
�ط�$�� و

��0د	ن ���ط	 وا.�س ا��"ري ��, ��را��ط	 &, ا�و�و+�ت �  

  إ��"�ر ا��ط	

�5
�ن إ�, �"ورة ا�"	ط�ن و�ن ا���3 ��, إ��"�ر ا��إ
��2 ا_١ ط	
  )١٥-١: �٤ك(�7ل �7		ن ��	 ھ��	ل

  أو �%د� ھ��	ل و��7$� �	��� �م 	%�ل ذ�	� �7		ن)ذ�	�(�ظر ' إ�, 7ر��ن

�دم �7ول '  �ذ�	�� إ+��ظ �ن أ�	 و��ن 
�ب  ھ��	ل &, و�دل �� 	��ر
  ���س ا�رأس و��رد ��, '


Aل ' �7		ن &, �ب ���ذا إ+�ظت و�ذره �ن ا����دي &, ا��%د -٢
    و�ذر �7		ن �ن ا�و7وع &, �ط	 أ�ري �"0 .وا��راھ	

  &%�م �7		ن ��, أ�وة و��7 ذات 	وم ��ن �7		ن وھ��	ل ��0 &, ا��%ل -٣


Aل ' �7		ن أ	ن ھ��	ل أ�وك &%�ل 5 أ��م أ��رس أ�� ��,  

  :ا�رب ��7 

  .ض �
��ك��0ون ا�ر -١

  و. ا5رض  ��إ�ك �ظل ھ�ر�� �  -٢

 5 ,��  ���رخ �7		ن إن �%و��, أ�ظم �ن أن ����ل &�Aط�ه ' �
  )���0ھ� ھ�رب(	ؤذ	 أ�د و��ش &, أرض �ود



  ا�و�د �����ص

إ�, ' $  ط	 وا��ط	 +	ر ��دودة �5$� �و.ورث .�	2 أ���ءآدم ا��
+	ر ا���دود وا��ط	 ���0ھ� أن ا�5
�ن ا���ر ان 	�رك ' وا�5���ل 

  �ن ' 	�0, �وت 

  ا��	�ج ا��"ر	  ا�, ا����ص

  :ا��"ر	  &, ا��	�ج ا�,

  .  و	�د	$م �ن ا��ط	 ��%ذ 	�%ذھم -١

٢-   .�.دد 	.دد ط�	0 ا�5
�ن ا��, أ&
د�$� ا��ط	

  .�2 إ3ر �طوا� ��3ل ���ت �	�ة ا��
	J ��3ل ��, ��  -٣

  ا�%د	ما�و�د �����ص &, ا�0$د

١- JKا�ذ��  

  .و�د ' ��.�ءا����ص ��0ض ا���ء ا5و�	ن �3ل إ�راھ	م-٢  

�K
  :ا�

  �� ا5��3 ا��, �دل ��, إ��"�ر ا��ط	 ��ذ �دا	 ا���0م؟ ١س

  .�7ل �7		ن ��	 ھ��	ل١ ج

  ل �  '؟��ذا �7 ھل �ذر ' �7		ن �7ل ��7  ��	  ھ��	ل؟٢س

 وإ�	ك إ"�	�7$�   �7ل ' �  إن  �7ل ' �%�		ن ��د ا���ب ٢جMرا� �ط	

�%�ل ذ�	��ك ��
  &�0ت �

  ��ذا ���ت ����ج ا��"ر	  ����ص �ن ا��ط	؟ ٣س

  ا�, ����ج ا��"ر	 ٣ج

  ���ص -١

 ��%ذ -٢

  ��3ل -٣


