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مان وا أغ اخلقن؟ أودلیس أفوزار، الكالم نربي، یولس 
یات تیزي إغزیفن، . تاوسیت أنفَكانیوْول مامنكى 

 أمزواروسیدي ربي اخلق أرَكاز 
 .د إَكایس سیسم آدم                



سیدي ربي اخلق آدم غ وكال ندونیت لیغ یوزن  
یوفاد إغفني غ . ربي إمان غ آدم، یوزن إحیا

 .دایستینین تورتیتافولكین تورتیت 



ر  غلیغ أورتا یخلق ربي آدم، اخلق دونیت افولكین یاْعّمْ
تاسوریفت س تسوریفت، إخلق ربي . سلحوایج إحالن

 دإدغارن إفولكین، إجدیْكن لي دار الریحة إفولكین 
 .إغزیفنأخلیدج                      



د تیْزوا، داتمایال تیزمكت تیفراوین إْكضاض لي دار  
.إخلق كولو مایالنربي غ نِّْیت، . د إغاللن إسوشضن

     



أمزوارو، لیغ أورتا یخلق ربي غ 
 أبالیات، أوریلي تا كرا نیان 

 ال میّدْن و ال . ربيسیدي 
 .و ال تا كرالبالصت 

 ال تیفاوت و . والو
 ال و دا . تیالسال 

انیحالن   . ال ودا یجَّ
 أوریلي . إضَكام ال أسكَّاال 

 .إلما تیمسكرت. ربي بال أسنتيبال 



 اخلق ربي . غ أمزوارو
 .د وكالإَكنوان 



 .  د واكال تكَّاتین بال تاویدا
س إال غ إدراد   .  تیالَّ

 إساول غلوقتین 
 أفاد "ربي، 

 أتیلي غین
 ."تیفاوت 



إسّما ربي تیفاوت غ واس د . تّكاتین َكیس تیفاوت
د تادكَّات د زیك صباح إكاتین أس . غ ییضتیالس 

 .أمزوارو



یاوید سیدي ربي امان س اكاراون، ویسین، غ اس 
إالن د أسیف س أسنماال غیزدار نیكنوان، غاس ویس 

 .تزوا" اتباین دونیت تزوا: "انا ربيكراض، 



 إربي أوال نتا یوزند توكا د اجدیكن د اخلیدج 
 د تادكات د زك صباح كاتن . باین.ادباین    

 .كان اس ویس كوزغساد               



د ایور د , اوراني اخلق ربي تافوكت
إتران یاعتان ماش تایان اریزدار 

 د تادكات د زك صباح . استیاعدل
 .أس ویس كراضكان 



إل د إسلمان امنغاون 
 دیكضاضن كانتین مین 

.  غ تلكامت نربيدیقیمن 
,  غویس سموس اوسان

اسلم ابو سیف د یوكي 
تانھالت . سردین مزین

مي غزیفن إطارن د 
 .إكضاض أسرسر امزین



 ربي كولو إماناون ن یوكي 
افاد أیعمر أمان إسلمان 
كولو امانو د نوكال 

 نیكضاضن أفاد 
 غواكال د إل د استفلدن 
د تادكات د زیك إكنوان 

 .سموسغاسا ویس كان 



ایصوفغ : "اناد. داغاساول ربي . تیكیرا نغایان
امناون ن كولو  ... "واكال ویدا دار انفوس ادرن

ایمودار د ابخوشن د امحرورد توشكاد س 
.  وامانتكاتین غین إلو امقورن انزید ن . تودرت

 .اغوشافازاعضاض ازاغن د 



امدغ . د افكورن س اقالن. یوضانتاوكا  
 نیموداركولو اماناون . دیماشیونتصفریت 

 .ربي غاس لياخلقت 
 

 .د تادكات د زیك صباح اكا اس ویس صضیس



كىا . یاضنياس ویس صضیص، اسكر ربي كرا غ 
اكاتین . ابنادمكولو مایالن اوري یوجاد . یاسلید باھرا

.  ربيد اناد . اتاوالتنسامودار . غین تیرام غ غین
 دانتكا بنادم زند تاوالفت ناغ 

 ناّس ایك افاد . نكنيزند 
 إالن غكولشي مني غ 
 اخلق ربي . دونیت 

 بنادم ف تاوالفتنس 
 ن ف تاوالفت 

 .اخلقتربي 



غ : اساولد ربي د آدم
كولو اخلیدج ن تورتیت 

اما اخلیدج . داتشتات
اتوسان سوفولكي د كار 

اوركیس تشتات اشكو 
واس لي را كیس 

 .تشتات كیس رادیتمت



ادیلي ادم وحدوت سكراس اوریحلي  :د انا ربي
یوزند ربي كولو اكضاض د اقفوح إ . تاسمونت

 اخثات ایلي . اسماتن آدم كلتن. آدم
 والكین كر كولو . باھرااشوا 

 د اقفوح اوریكي امدوال اكضاض 
 .إ آدمیوسان 



یوزند ربي ادم غ یان ایدس 
امزن یان غ . اكوتن

د ازغا ربي االلھ اغزدیسنس 
اغزدیس لي مي نومز غ ادم 

 .تامغارت د  اوینتبد إ ادم



.  ؤساناخلق ربي كولو مایالن غ صضیص ن 
اوارنس ابارك ربي غ اس ریس ساّ د یودجت 

ادم د . غ تورتیت عدن. نوسونفواس 
 تامغارتنس حواء املیل س تومرت غ 

 ایكان ربي اكاتین . ربين طاعت 
 .اسمیدنس د امداكلنس. ربینس



 لیغ إخلق بري كولو ماْیالن 
 

 غ أوال نربي، أودلیس أفوزارلحدیث 
 

 غإالَّ 
 

 2-1اسلیغ

 ".تیفاوتن ووال نك دایاك أكسوم "
 130:119مزمور 



ي  تُّمِ



دغیتعاواد أدلیس ن أفوزار فربي لي أغ إخلقن د ولي 
 .أغ إران أتنیسان

 
لي مي , سبحانھ إسن إزد نسكر كرا لفعال إخشنربي 

و لكن سیدي , لعذاب ندنو باَكات الموت. إتسما ذنوب
سیدنا , ربي احباك باھرا اشكو یوزند إیویس األوحد

امیكاتین . افاد ایمت غ أنشا سلعذاب نذنوبنك, عیسى
إغ . اورید سیدنا عیسى سلحیاتنس ادو تكمینس الجنة

.  راستیسكر. تومنت سربي سقسات اداك اغفر ذنوبنك
 .ادیداس تزداغت ابدا, رادیاشك اَكیك احیو غیك



 :إني غیاد إربي, تومنت إزد ختاد تَكا نیتإغ 
 

ازد , اونمغ ایزد كیي ایَكان ربي, احنین اینو المسیح
غیك تعیشت , رایمت فذنوب اینولي كیي ایَكان ارَكاز 

,  حورما أشكید ستودرت إنو تغفرت إیي ذنوب إنو, داغ
 افاد اداري تیلي داغ لودرت نلجدید افاد أِدلیغ ْغتَمانك 

عاونیي غطاعتنك نتودرك د تودرت ن . یان واس أبدا
 .إیویك
 

 .أُدلیس ن أفوزار د ساول د ربي ُكد آسْغْر 
 16:3یوحنا  
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