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1 برأسية   برأ   هللا   إيّا   الّسموات   وإيّا   األرض :     ١     واألرض   كانت   مشوهة   ومبطلة   وظلمة  

  عىل-وجه   الهاوية   وروح   هللا   مرفرفة   عىل-وجه   المياه :     ٢   
 

ً   ويبدل   هللا   بين   الّنور   وبين    ويأمر   هللا   ليكن-نور   فيكون-نور :    ٣    ويرأى   هللا   إيّا-الّنور   كى-طّتبا
ً    ولظلمة   قرأ   ليالً   ويكون-غروب   ويكون-فجر   يوم   أحد :     ٥   2 الّظلمة :     ٤     ويقرأ   هللا   لنور   يوما

  
3 ويأمر   هللا   ليكون   رقيع    بوسط   المياه   ويكون   مبادل   بين   مياه   لمياه :     ٦     ويغشى   هللا  

 إيّا-الرّقيع   ويبدل   بين   المياه   الّذين   تحت   لرقيع   وبين   المياه   الّذين   عىل   لرقيع   فيكون-كأن :     ٧  
 ويقرأ   هللا   لرقيع   سماءً   ويكون-غروب   ويكون-فجر   يوم   ثانى :     ٨  

 
 ويأمر   هللا   إجمعوا   المياه   تحت   الّسموات   إىل-مقام   أحد   ويرية   اليابسة   فيكون-كأن :     ٩     ويقرأ  

   ١٠     : ً ً   ولمقوه   المياه   قرأ   يموما    ويرأى   هللا   كى-طّيبا 4  هللا   |   ليابسة   أرضا

ً   جعول   ثمر   لجنسه   الّذى   ً   ثمرا ً   غضا ً   زرعا ً   مزروعا ً   عشبا  ويأمر   هللا   إدسة   األرض   حشيشا
ً   لجنسه   ً   زرعا ً   مزروعا ً   عشبا  زرعه-به   عىل-األرض   فيكون-كأن :     ١١    وتتوّض   األرض   حشيشا

ً :    ١٢   ويكون-غروب   ويكون-فجر   ً   الّذى   زرعه   به   لجنسه   ويرأى   هللا   كى-طّيبا  وغضا   غشاء-ثمرا
  يوم   ثالث :     ١٣   

 
 ويأمر   هللا   كن   نّيران   برقيع   الّسموات   لتبادل   بين   اليوم   وبين   اللّيلة   ويكونان   آليات  

 ولمعايدات   وأليآم   ولسنوات    ١٤     ويكونان   لنّيران   برقيع   الّسموات   ألنار   عىل   األرض   فيكون  
 كأن    ١٥     ويجعل   هللا   إيّا   ثنى   الّنّيران   األكبران   إيّا   الّنّير   األكبر   لماثلة   اليوم   وإيّا   الّنّير   األقل  

 لماثلة   اللّيلة   وإيّا   الكواكب    ١٦    ويعطيهم   هللا   برقيع   الّسموات   ألنار   عىل   األرض    ١٧     ولمثل  
ً    ١٨    ويكون   مغرب   ويكون   فجر    بيوم   وبليلة   وليبدل   بين   الّنور   وبين   الّظلمة   ويرأى   هللا   كى   طّيبا

  يوم   رابع    ١٩   
  

    في   المقابل   من   عالم   األجساد   (ال   صوري)   وعالم   المثال   وعالم   األرواح   1
   نهار  2
   في   القرآن   الكريم   *البرزخ*  3
4  ً    بحرا



 ويأمر   هللا   يوفروا   المياه   وفيرا   نفس   حية   وطير   يطير   عىل   األرض   عىل   وجه   رقيع   الّسموات  
  ٢٠    ويبرأ   هللا   إيّا   التنانين   الكبراء   وإيّا   كلّ   نفس   الحية   الرّمسة   الّذى   وفروا   المياه   لجنسهم   وإيّا  
 كلّ   طير   كنف   لجنسه   ويرأى   هللا   كى   طّيبا    ٢١     ويبارك   هللا   هم   ألمر   اثمروا   واكثروا   وامألوا   إيّا  

 المياه   باليموم   والّطير   يكثر   بأرض    ٢٢     ويكون   مغرب   ويكون   فجر   يوم   خامس    ٢٣  
 

 ويأمر   هللا   تتوّض   األرض   نفس   حية   لجنسها   بهيمة   ورمس   وحيوان   األرض   لجنسها   فيكون  
 كان    ٢٤     وجعل   هللا   إيّا   حيوان   األرض   لنفسها   وإيّا   البهيمة   لجنسها   وإيّا   كّل_رمس   األدمة  

 لجنسه   ويرأى   هللا   كى   طّيبا    ٢٥     ويأمر   هللا   نجعل   آدم   بصورتنا   لمثلنا   ويسلطوا   بسمكة   اليم  
 وبطير   الّسموات   وببهيمة   وبكلّ   األرض   وبكلّ   الرّمس   أن   ارتمس   عىل   األرض    ٢٦     ويبرأ   هللا  

 إيّا   األدم   بصورته   -   بصورة   هللا   برأ   إيّاه   ذكر   وأنثى   برأهم    ٢٧     ويبارك   هللا   هم   ويأمر   لهم   هللا  
 اثمروا   واكثروا   وامألوا   إيّا   األرض   واكبسوها   واسلطو   بسمكة   اليم   وبطير   الّسموات   وبكلّ  

ً   الّذى   ً   زرعا ً   مزروعا  حية   أن   ارتمس   عىل   األرض    ٢٨     ويأمر   هللا   إننا   نعطي   لكم   إيّا_كّل_عشبا
ً   زرعاً_لكم   يكون   ألكلة    ٢٩    عىل_وجه   كّل_األرض   وإيّا_كّل_غض   الّذى   به   أثمر_غض   مزروعا
ً   عىل   األرض   الّذى   به   نفس   حية    ولكّل_حيوان   األرض   ولكّل_طير   الّسموات   ولكلّ   مرموسا

  ً ً   جدا ً   ألكلة   فيكون   كان    ٣٠     ويرأى   هللا   إيّا_كّل_الّذى   جعله   وإنّه   طّيبا ً   عشبا  أيّا_كّل_خضرا
 ويكون   مغرب   ويكون   فجر   يوم   الّسادس    ٣١  
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