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ِة ، َطالََما أَنََّك َال تَ لََدْیَك الَحقُّ فِي نَُسخِ أَْو ِطباَعةِ : التَّْرخیصُ  .بِیعَُھاَھِذِه الِقصَّ



ِ ُكلَّ َشْيءٍ ُصْنَع  ُ عِ ! �َّ ُجَل ْنَدَما َخلََق �َّ الرَّ
َل ، آَدَم ، َعاَش فِي َجنَّ  َجتِِھ ِة َعْدَن َمَع َزوْ األَوَّ

ِ َكانُوا ُسعَداَء تََماًما بِ . َحّواءَ  طاَعِة �َّ
 . . .تَّى یَْوٍم واِحدٍ واِالْستِْمتاعِ بُِحُضوِرِه حَ 



َھْل :ةُ َحّواءَ الَحیَّ َسأَلُْت 
 ُ َل ِمْن  أَّال تَأْكُ قَاَل لََك �َّ
:  فَقَالَتْ ُكِلّ َشَجَرةٍ؟

ْن نَأُْكَل مِ یُْمِكنُنَا أَنْ "
ا َعَدا ُكِلّ فاِكَھٍة مَ 

، "الَمْوتُ ." واِحَدةً 
.ثُّ اْبتَسثُّبَن ال



َھْل : َحّواءَ الَحیَّةُ َسأَلُْت 
ُ أَ  ِمْن ّال تَأُْكلَ قَاَل لََك �َّ
:  قَالَتْ ُكِلّ َشَجَرةٍ؟ فَ 

ُكِلّ أُْكَل ِمنْ یُْمِكنُنَا أَْن نَ "
."  َدةً فاِكَھٍة َما َعَدا واحِ 

َھح َما َعَدا، اْبتَسِ "الَمْوُت 
ّواُء أََراَدْت حَ ". واِحَدةً 

.  شََّجَرةِ ثََمَرةَ تِْلَك ال
َكلَْت الَحیَِّة َوأَ اْستََمعَْت إِلَى

.بانِ م الثُّعْ . الثََّمرُ 



ِ ، قَاَدْت آَدمَ أَْن َعَصْیَت َحّواءُ بَْعَد   إِلَى �َّ
:  قُولَ  َعلَى آَدَم أَْن یَ َكانَ . أَْكِل الفاِكَھِة أَْیًضا

".َال ، لَْن أَْعصَي َكِلَمةَ �َِّ "



اَء ، َعِلم ِكالُھَما أَ  وا َكانُ . نَُّھَما ُعْریَانَْین ِعْنَدَما أَْخَطأ آَدَم َوَحوَّ
ِسِھم ویختبئون فِي یخیطون أَْوَراق التِّین فِي َمآِزر ویغطون أَْنفُ 

ْدَغال  .�َّ ِمن َمْحَضر اْإلِ



 ُ َكاَن . ِة  إلَى اْلَجنَّ فِي بُُروَدةِ اْلَمَساء َجاَء �َّ
اَء یَْعلَُم َما فَعَلَھُ آَدَم َوحَ  اللَّْوم أَْلقَى آَدم بِ . وَّ

اء  اء. َعلَى َحوَّ بِاللَّْوم َعلَى أَْلقَت َحوَّ
ُ تَعَ . الثُّْعبَان  نَةٌ األفعى َمْلعُو: "الَى قَاَل �َّ

آدم ، "." َدْت األطفالَواْلَمْرأَة تَتَأَلَّم إَذا َولَ 
ْألَْرض باألشواك ِألَنَّك أَْخَطأْت ، لُِعنَت ا

رق ِلْلُحُصولِ َسْوف تُتِْعب وتتع. والحسك 
." َعلَى َطعَاِمك الیومي



ُ آَدَم وَ أَْخَرَج  اَء ِمْن ا�َّ ْلَجنَِّة َحوَّ
ائِعَة  أخطأوا ، ِألَنَُّھم. الرَّ

! اْلُمْحیِياْنفََصلُوا َعْن �َِّ 



َصنَعَ . ا إلبعادھم ّ�ُ سیفًا ملتھبً َصنََع 
. اَء ِد ِآلَدَم َوَحوَّ ّ�ُ َمعَاِطف ِمْن اْلِجلْ 

ُ الْ  ُجلُود ؟ِمْن أَْیَن أََخَذ �َّ



ا ل ، قَابِیل ،. َء َمَع اْلَوْقِت ، َولََدت َعائِلَة ِآلَدَم َوَحوَّ َكان ابنھما اْألَوَّ
َوَذات یَْوم أَْحَضر قایین .َوَكان ابنھما الثَّانِي َھابِیل َراِعیًا . بستانیًا 

ِ بَْعُض الخضروات َكَھِدیَّة  َرافَة یل بعًضا ِمْن أَْفَضِل خِ َجْلب َھابِ . ِ�َّ
ُ مسروًرا بِعَِطیَّ . ِ�َّ َكَھِدیَّة  .ة َھابِیل َكاَن �َّ



. ة قایین لَم یُسر �َّ بِعَِطیَّ 
َ لَ . َغِضب قَابِیل ِجد�ا  :  قَاَل ِكنَّ �َّ

َواب أَ  ل ؟فََال تُْقبَ إَذا فَعَْلت الصَّ



ٍق فِي َوْقِت الَحِ .یَْذَھْب َغِضب قایین لَْم 
!َوقَتَلَھ-فِي اْلَمْیَدان َھاِجم َھابِیل



" وك َھابِیل ؟ أین أَخُ . "�َّ لقایین تََكلَّم 
ا َحاِرٌس ھل أَنَ " . "ال أعرف: "َكَذب قَابِیل 

َعلَى نَْزع قُْدَرتِھِ َعاقَب �َّ قایین بِ " أَِخي ؟ 
َراَعِة َوَجعَلَھ تائًھا  .الّزِ



بّ فََخَرج  جً . قایین ِمْن لَُدْن الرَّ ا ِمْن َكاَن ُمتََزّوِ
اَء  َوُسْرعاَن َما .وا َعائِلَة لَقَد رب. اْبنِِھ آَدَم َوَحوَّ

.ي أَسََّسَھا اُده اْلَمِدینَِة الَّتِ َمَألَ أَْحفَاٌد قَابِیل َوأَْحفَ 



ت َعائِلَة آَدَم ُغُضوِن َذِلَك ، نَمَ فِي 
اَء بُِسْرَعة  اِم ، ي تِْلَك اْألَیَّ فِ . َوَحوَّ

.ْوِم یٍر ِمْن اْلیَ َعاش النَّاس أَْطَول بَِكثِ 



اء ، ُولد اْبنَِھا ِسیث ، قَالَتِعْنَدَما  أعطاني "َحوَّ
ً . "�َّ شیثًا ِلتَِحّل َمَحّل ھابیل َكان ِسیث رجالً تقیا

.ثِیُرون ُسنَّةٌ َولََدْیھ أَْطفَال كَ 912َعاش 



ر في العالم ، أصبح الناس أشراًرا أكث
رر أخیًرا ، ق. فأكثر كلما تبع جیل آخر

. ر ائِم َوالطُّیُوُكّل اْلبَھَ .هللا تدمیر البشریة و
ُ ِألَنَّھُ ُخِلَق ا ْنَساَن آَسف �َّ َرُجٍل َولَِكن. ْإلِ

َ َواِحٍد  . . . أَْرَضى �َّ



كان نوح من نسل . كان ھذا الرجل نوًحا
لم أبنائھ كما عهللامشى مع . شیث باًرا وبریئًا
ام اآلن خطط هللا الستخد. الثالثة طاعة هللا

غریبةبطریقة نوح 
!للغایةوممیزة 



ُجلِ ُحْزِن بِدایَةُ  الرَّ

ِ ، الِكتابُ  ةٌ ِمْن َكِلَمِة �َّ  الُمقَدَُّس ،قِصَّ

فِيَمْوجوٌد 

6-3تكوین 

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.الذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفھالرائع إلھنا عن 

ھو یئة عقاب الخط. هللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیھا خطیئةیعلم 
لیموت ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل ابنھ الوحید ، یسوع ،الموت 

یتھ في بإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . على صلیب ویعاقب على خطایاك
یأتي س! ذلكسیفعل إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خطایاك ، ! السماء

.ویعیش فیك اآلن ، وستعیش معھ إلى األبد

:كنت تؤمن أن ھذه ھي الحقیقة ، فقل ھذا �إذا 

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً یموت من أجل خطایاي ،
، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. واآلن أنت تعیش مرة أخرى

حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذات یوم أذھب ألكون معك
.آمین. ساعدني على طاعتك والعیش من أجلك كطفل لك. إلى األبد

16:3جون ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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