
 علم اآلثار والكتاب المقدس
 

" فيٍيت واليّش"ثمٍُ 
 
 

ً٘ اٌىزبة اٌّمذط ؽميمخ أَ "٘ٛ " ربيُ" ِٓ ِغٍخ 1995 ديغّجش 18وبْ ِٛمٛع اٌغالف ٌؼذد 

يٍمٝ ػٍّبء اآلصبس ثبألسامٝ اٌّمذعخ مًٛءا عذيًذا ػٍٝ ِب ؽذس ـ ِٚب ٌُ يؾذس ـ . أعيٛسح ؟ 

يقف اٌّمبي االوزؾبفبد األصشيخ اٌؾذيضخ " . فٝ اٌمقـ اٌؼظيّخ اٌزٝ ُسٚد ػٍٝ ِذاس اٌضِبْ

فٝ إعشائيً ٚإٌّبىك اٌّؾييخ صُ يقٕف سدٚد أفؼبي ػبِخ إٌبط ٚاٌؼٍّبء رغبٖ ٘زٖ االوزؾبفبد 

، اٌزيٓ ال يؤِْٕٛ " اٌيٙٛد ٚاٌّغيؾيْٛ اٌّؾبفظْٛ اٌّزؾذدْٚ: "إٌٝ صالس ِغّٛػبد أعبعيخ 

اٌزيٓ يشيذْٚ إصجبد " اٌٍّؾذْٚ"ثأْ أٜ عضء ِٓ اٌىزبة اٌّمذط لذ يىْٛ خيبًٌيب أعيٛسًيب ، ٚ

اٌزيٓ يشغجْٛ اٌزأوذ ثأْ اٌىزبة اٌّمذط " األغٍجيخ اٌّؼزذٌخ"صيف اٌىزبة اٌّمذط ٚفنؾٗ ، ٚ

. ِؤعظ ػًٍّيب ػٍٝ اٌؾك 

 

" اٌّؾبفظيٓ اٌّزؾذديٓ"ِغّٛػخ " ربيُ"إٕٔب وّغيؾييٓ ٕٔذسط فٝ اٌّغّٛػخ اٌزٝ رغّيٙب ِغٍخ 

إر ٔؤِٓ ثأْ اٌىزبة اٌّمذط ال يخيٝء أثًذا ٌيظ فمو فٝ اٌّغبئً اٌشٚؽيخ ثً أيًنب فيّب يزقً 

. ثبألِٛس اٌزبسيخيخ ٚاٌغغشافيخ 

 

ػٕذِب يٕمت ػٍّبء اآلصبس فٝ األسامٝ اٌزٝ ٚسد روش٘ب فٝ اٌىزبة اٌّمذط ٚيقٍْٛ ٌٕزبئظ 

رزؼبسك ِغ أؽذاس اٌىزبة اٌّمذط اٌزبسيخيخ ويف يٕجغٝ أْ يىْٛ سد فؼً اٌّغيؾٝ ؟ إرا لٍٕب 

ثإٔٔب ٔمجً وٍّخ اهلل ثبإليّبْ ِّٙب وبٔذ ِضاػُ ػٍّبء اآلصبس أٚ أٜ فشع ِٓ فشٚع اٌؼٍُ فمذ أريٕب 

ٌىٓ اٌزقشيؼ ثّضً ٘زا اٌجيبْ ثذْٚ أٜ رفغيش آخش لذ ُيظٙشٔب ػٍٝ إٔٔب . ثبالعبثخ اٌقؾيؾخ 

يٙذف ٘زا اٌّمبي إٌٝ . ٔؤِٓ إيّبًٔب أػّٝ ٚغيش ػمالٔٝ ثبٌّمبثٍخ ِغ األثؾبس اٌؼٍّيخ إٌّيميخ 

اإليّبْ اٌزٜ يمذَ اٌؾك رٛميؼ أْ ثيّٕب ػٍُ اآلصبس لذ يىْٛ ِٕيمًيب ٌىٕٗ ٌيظ فؾيًؾب ٚأْ 

 . ُيفنً وضيًشا ػٍٝ أثؾبس ال رفؼً رٌه

 

إٕٔب " . اٌٍّؾذيٓ" ِٓ اٌّغّٛػزيٓ اٌضبٔيزيٓ اٌّزوٛسريٓ فٝ اٌّمبي ٔغزييغ ثغٌٙٛخ فُٙ ِٛلف 

ٚوّب أؽبسد اٌّغٍخ ؽزٝ ؽيٓ يذػُ ػٍُ اآلصبس . ٔمجً فؾخ اٌىزبة اٌّمذط ُٚ٘ يشفنٛٔٙب 

ِٛلفُٙ يزقً . لقخ ٚسدد فٝ اٌىزبة اٌّمذط فئْ اٌٍّؾذيٓ عبػزٙب يشفنْٛ اٌؼٍُ ٚوٍّخ اهلل 



ًِب ِضً ِٛلفٕب ٌىٓ ِٛمٛع إيّبُٔٙ ٘ٛ أفىبسُ٘  ٌىٓ ِبرا ػٓ اٌفئخ اٌضبٌضخ . ثبإليّبْ ثؼميذح ِب رّب

؟ "األغٍجيخ اٌّؼزذٌخ"

 

وضيش ِٓ اٌّغيؾييٓ يٕذسعْٛ رؾذ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ألُٔٙ يغشْٚ ػٕذِب رذػُ االوزؾبفبد األصشيخ 

رمٜٛ ِٛلف اٌىزبة اٌّمذط ِٓ اٌذلخ " : "ربيُ"عضًءا ِٓ اٌىزبة اٌّمذط ٚوّب رمٛي ِغٍخ 

ٌىٓ إرا أيذ ػبٌُ ِٓ ػٍّبء اآلصبس دلخ وٍّخ اهلل ً٘ أٜ ؽغخ ػٍّيخ رنؼف اٌؾك " . اٌزبسيخيخ

اٌىزبثٝ ؟ إرا ٌُ يمجً اٌّغيؾيْٛ غيش االوزؾبفبد األصشيخ اٌزٝ رزفك ِغ اٌىزبة اٌّمذط فًٙ 

ُيزّْٙٛ ثبٌغزاعخ ٚاٌغيؾيخ إرا سفنٛا اٌؾمبئك اٌّؼبسمخ ؟  

 

ِؾبٌٚخ اٌزؾمك ِٓ فؾخ اٌىزبة اٌّمذط ِٓ خالي االوزؾبفبد األصشيخ رزٛلف ػٍٝ اٌقشاع ثيٓ 

ٌّضيذ ِٓ اٌزشويض ػٍٝ ٘زا اٌقشاع " . ِب ٘ٛ اٌؾك ؟"ػٍُ اآلصبس ٚاٌؼميذح اٌّغيؾيخ فٝ ِغأٌخ 

رىؾف اإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغؤاي " . ويف رؼشف ؟"دػٛٔب ٔٛاعٗ ِضاػُ ػٍُ اآلصبس ثغؤاي ثغيو 

. ػٓ ِجبدٜء رمَٛ ػٍيٙب اٌّؼشفخ ٚاٌؾميمخ اٌزٝ يغؼٝ إٌيٙب اٌؼٍُ ٚاٌفٍغفخ ٚاٌذيٓ 

 

صبًٔيب الثذ أْ ٔمبسْ ثيٓ . وجذايخ ػٍيٕب أْ ٔؼشف أٚاًل ِب ٘ٛ ػٍُ اآلصبس ِٚب ٘ٝ ِضاػّٗ 

ٚأخيًشا دػٛٔب ٕٔظش ِشح أخشٜ إٌٝ اٌقشاع اٌزٜ ريٍك . اٌّؼٍِٛبد األصشيخ ٚاٌؾك اٌىزبثٝ 

" . اٌٛالغ مذ اإليّبْ"ػٍيٗ اٌزبيُ 

 

معلوماث أثزيت 

دساعخ ػٍّيخ ٌؾؼٛة أمشمذ ٚرٌه ِٓ خالي ثمبيب اٌٙيبوً اٌؼظّيخ ٚاٌؾفشيبد "ػٍُ اآلصبس ٘ٛ 

ػٍّبء اآلصبس يجؾضْٛ " . ُٚعذد فٝ األسك (رؾف ٚآصبس ٚٔمٛػ)ٚأدٚاد ِٓ ُفٕغ اإلٔغبْ 

ٚيٕمجْٛ ٚعو ثمبيب اٌؾنبساد اٌمذيّخ صُ يشثيْٛ اوزؾبفبرُٙ ثؼنٙب ثجؼل ٚيؼٍّْٛ رقًٛسا 

. ػٓ ؽيبح ؽؼٛة رٍه اٌّغزّؼبد ثىً ِؤعغبرٙب 

 

ِغزّؼبد وضيشح فٝ اٌؾشق األٚعو . أػظُ أصش رزشوٗ أٜ ؽنبسح ٚسائٙب ٘ٛ األػّبي األدثيخ 

أٚ ػٍٝ أٌٛاػ ىيٓ ىشٜ رؾٌٛذ إٌٝ  (اٌٙيشٚغٍيفيخ فٝ ِقش)اٌمذيُ رشوذ وزبثبد ػٍٝ اٌؾغش 

يجذٚ أْ لذِبء اٌؼجشأييٓ اعزخذِٛا اٌٛسق أٚ  . (ِضً اٌجبثٍييٓ ٚاآلؽٛسييٓ)ؽغش ػٍٝ ِش اٌضِٓ 

.  ثّب أْ ٘زٖ اٌّٛاد رزؾًٍ فئٔٗ الثذ ِٓ إػبدح وزبثخ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛصمخ ػٍيٙب . عٍٛد اٌؾيٛأبد 



يزفك ػٍّبء اآلصبس ثقفخ ػبِخ ػٍٝ أْ اٌىزبثخ اٌٙيشٚغٍيفيخ ٚأٌٛاػ اٌييٓ أوضش دلخ ِٓ اٌٛسق 

ألْ اؽزّبي فؾزٙب ألٜٛ إر رمً اؽزّبالد ٚعٛد أٜ خيأ أٚرؼذيً فٝ ِب ٔمؼ ػٍٝ اٌؾغش أِب 

. اٌٛصبئك اٌٛسليخ فمذ أػيذ ٔمٍٙب ِٓ األٚساق األفٍيخ أوضش ِٓ ِشح 

 

يمذَ ػذح أِضٍخ ػٓ سفل ثؼل ػٍّبء آصبس ٌّخيٛىبد اٌىزبة اٌّمذط " ربيُ"ِمبي ِغٍخ 

، األفؾبػ اٌغبدط ، يغغً " يؾٛع"عفش . ٌّغبٔذح ٔظشيبرُٙ اٌّؤعغخ ػٍٝ ليغ أصشيخ أخشٜ 

رخجشٔب . االعزيالء ػٍٝ اٌّذيٕخ " يؾٛع"ِّب أربػ ٌجٕٝ إعشائيً ثميبدح " أسيؾب"عمٛه أعٛاس 

اٌمذيّخ رٛفً ػٍّبء اآلصبس إٌٝ " أسيؾب"أٔٗ ثؼذ ػذح ؽّالد رٕميت ِىضفخ فٝ ِٛلغ ِذيٕخ " ربيُ"

وّب يشْٚ أٔٗ ٌُ يٛعذ فٝ رٌه اٌّىبْ . َ.  ق1100 ـ 1500أْ رٌه اٌّٛلغ فبس ِٙغًٛسا ثيٓ 

يخزٍف ِفغشٚ اٌىزبة اٌّمذط " . وٕؼبْ"أٜ ِذيٕخ ِؾبىخ ثأعٛاس فٝ رٌه اٌضِبْ فٝ 

ٌىّٕٙب يزفمبْ ػٍٝ أْ " وٕؼبْ"اٌّؾبفظْٛ ٚػٍّبء اآلصبس ػٍٝ ربسيخ دخٛي ثٕٝ إعشائيً 

ٔظًشا ٌٙز اٌزغٍغً اٌضِٕٝ فئْ ػٍُ اآلصبس اٌؾذيش . عمٛىٙب يمغ فٝ إٌيبق اٌضِٕٝ اٌغبثك روشٖ 

ٌىٓ ال يفزشك . يغزٕزظ أْ اٌؼجشأييٓ اسرؾٍٛا إٌٝ أسك ؽبغشح أٚ راد وضبفخ عىبٔيخ ِٕخفنخ 

ٚيزّبدٜ اٌّزؾىىْٛ أيًنب ٌذسعخ أُٔٙ يؾىْٛ . ٘زا اٌفىش أٜ أعٛاس عميذ أٚ أٜ ِذيٕخ ٚلؼذ 

فجذْٚ ِؼشوخ ِٓ يؾزبط إٌٝ لبئذ ؟ ٘يب ثٕب اآلْ ٌٕيشػ اٌغؤاي . أفاًل " يؾٛع"فٝ ٚعٛد 

ٚأعٛاس٘ب وبٔذ غيش ِٛعٛدح فٝ ٘زٖ اٌفزشح اٌضِٕيخ ؟ " أسيؾب"ويف يؼشفْٛ أْ : االخزجبسٜ 

 

وّب يّٙذ ِغزّؼٕب ؽٛاسع عذيذح فٛق اٌؾٛاسع اٌمذيّخ ٚيجٕٝ ِجبْ ؽذيضخ فٛق ثمبيب أعبعبد 

ػٕذِب يٕمت ػٍّبء االصبس . لذيّخ ٘ىزا ثٕذ اٌؾنبساد اٌمذيّخ ثالًدا ِٚذًٔب فٛق ثمبيب ٘يبوً ألذَ 

فٝ ِٛلغ ِب يمغّٛٔٗ إٌٝ ِغزٛيبد ِخزٍفخ ، وً ِغزٜٛ أٚ ىجمخ رزّبؽٝ ِغ ؽمجخ صِٕيخ ِؼيٕخ 

اٌيشق اٌزٝ يؾذدْٚ ثٙب صِٓ ِغزٜٛ ِؼيٓ . ٌغىٓ اإلٔغبْ فٝ رٌه اٌّىبْ أٚ سؽيٍٗ ػٕٗ 

. ىشق ِزخققخ ٌٍغبيخ ٚأٜ رفغيش ِفقً ٌٙب يزؼذٜ ٔيبق ٘زا اٌّمبي 

 

ٌىٝ يىْٛ ٌذيه فىشح ػّب يؾذس رخيً ػبٌُ آصبس فٝ اٌّغزمجً يٕمت فٝ ؽنبسرٕب فيؼضش ػٍٝ  

. أىجبق خضفيخ رقً إٌٝ ِغزٜٛ ِؼيٓ ، ٚيغذ فٛق ٘زا اٌّغزٜٛ أىجبًلب ثالعزيىيخ ٚخضفيخ 

افزشك أٔٗ ٚعذ أيًنب ًٔٛػب ِٓ اٌزمبٚيُ ٌٍخّغيٕبد ِغ األىجبق اٌجالعزيىيخ ، إرْ فمذ اِزٍه 

ٚيغزذي ِٓ ٘زا اٌّفزبػ أْ األىجبق اٌجالعزيىيخ  . اٌزمٛيُ ٚاألىجبق اٌجالعزيىيخ : ِفزبػ اٌزأسيخ 

إرا ٚعذ أىجبًلب ثالعزيىيخ أخشٜ فٝ أٜ . فٝ اٌّٛلغ اٌزٜ يٕمت ثٗ ٌُ رغزخذَ لجً اٌخّغيٕبد 

. ِٛلغ آخش عيفزشك أْ اٌّغزٜٛ اٌزٜ ٚعذ٘ب فيٗ وبْ ِغىًٛٔب فٝ اٌخّغيٕبد أٚ ِب ثؼذ٘ب 



فٝ ِغزٜٛ ِؼيٓ عّؼ  (غبًٌجب أٚاْ فخبسيخ)ػٍٝ ثؼل اٌميغ األصشيخ " أسيؾب"ػضش اٌؼٍّبء فٝ 

ٚ٘ٛ ليغ " ِفزبؽُٙ"اعزٕبًدا ػٍٝ . َ. ق1100 ـ 1500ٌُٙ ثزمذيش ربسيخ ٘زا اٌّغزٜٛ إٌٝ 

ٌىٓ ٌُ يؾزٜٛ ٘زا اٌّغزٜٛ ػٍٝ ثمبيب أٚ أعبعبد أعٛاس أٚ أٜ . أصشيخ ِؾبثٙخ فٝ ِٛالغ أخشٜ 

ويف ٔفغش ٘زا اٌزٕبلل ِغ ِب ٚسد فٝ اٌىزبة اٌّمذط ؟ . ٘يبوً أخشٜ لذ رؾيش إٌٝ ِذيٕخ ِب 

يشعغ ربسيخٙب إٌٝ ِئبد اٌغٕيٓ ثؼذ أؽذاس ٘زا " يؾٛع"ألشة ِخيٛىخ ربسيخًيب ِٓ عفش 

يشٜ اٌّزؾىىْٛ أْ ٘زٖ اٌّخيٛىخ رُ اعزٕغبخٙب ِٓ ِخيٛىخ أفٍيخ ٚثبٌيخ ٚسثّب . اٌغفش

ػذي فيٙب ٔبعخ ِزؼقت يغؼٝ إٌٝ رؼظيُ اعُ إٌٙٗ ٚربسيخ أِزٗ ثبخزشاع ؽشة ٌُ رؾذس فٝ 

.  اٌٛالغ ٚلبئذ ٌيظ ٌٗ ٚعٛد 

 

ٔظشيزُٙ ، ٚداس عذاي وضيش ؽٌٛٙب ٚفٝ إٌٙبيخ لجٍٙب " أسيؾب"ٔؾش ػٍّبء اآلصبس اٌزيٓ ٔمجٛا فٝ 

ؽزٝ يزُ اوزؾبف أدٌخ عذيذح فئْ ػٍُ اآلصبس اٌؾذيش لذ ٚفً إٌٝ ٔزيغخ . ِؼظُ ػٍّبء اآلصبس 

ٌيظ ؽميمًيب ٌُٚ يؾبسة " يؾٛع"وّب عبء فٝ عفش " وٕؼبْ"ٚ٘ٝ أْ اعزيالء ثٕٝ إعشائيً ػٍٝ 

٘زٖ ؽميمخ أصشيخ أٚ إرا أسدٔب اٌذلخ اخزجبس أعشاٖ ػٍّبء اآلصبس ػٍٝ ". أسيؾب"فٝ ِؼشوخ " يؾٛع"

. لقخ وزبثيخ ٌىٓ فؾً اٌىزبة اٌّمذط فٝ االخزجبس 

 

اػزشك داسعٛ اٌىزبة اٌّمذط اٌّزؾذدْٚ ٌىٓ اػزشامبرُٙ مؼيفخ اٌزأصيش ألُٔٙ يؾبٌْٚٛ إصجبد 

إرا وبْ . فؾخ اٌىزبة اٌّمذط ثذاًل ِٓ إٌظش إٌيٗ ثيشيمخ ِٛمٛػيخ ـ أٚ ٘ىزا يمٛي اٌؼٍّبء 

االٔؾيبص اٌذيٕٝ ٘ٛ اٌّؾىٍخ فشثّب ٔغزييغ إصجبد ؽيبد ػٍُ اآلصبس فٝ إػبدح ثٕبء اٌؾنبساد 

فٝ ٘زٖ . اٌمذيّخ ثفؾـ ِٛلغ ػٍّٛا ثٗ ٌٚيظ ٌٗ أٜ دالٌخ ديٕيخ ٚٔمت فيٗ ػذد وجيش ِٓ اٌؼٍّبء 

يٛعذ أِضٍخ ٌّٛالغ ػذيذح سثّب  . اٌؾبٌخ ٌٓ يىْٛ ٕ٘بن ِزؾذدْٚ ٌيٍٛصٛا أر٘بْ اٌؼٍّبء اٌقبفيخ 

" . ىشٚادح"أؽٙش٘ب ٘ٛ 

 

البحث عه طزوادة 

لقيذح  (ٚسثّب أػظُ)أٚي " ِ٘ٛيشٚط"وزت ؽبػش إغشيمٝ أػّٝ اعّٗ . َ. ق800فٝ ؽٛاٌٝ 

يؾىٝ ٘زا اٌؼًّ اٌٍّؾّٝ ػٓ ؽشة وجيشح ٚلؼذ لجً . اإلٌيبرح : ؽؼشيخ فٝ األدة األٚسٚثٝ 

اٌمٛيخ اٌغٕيخ اٌٛالؼخ " ىشٚادح"رٌه اٌضِبْ ثأسثؼّبئخ عٕخ ثيٓ ػذد ِٓ اٌّذْ اإلغشيميخ ِٚذيٕخ 

. سثّب يززوش اٌمبسٜء ثؼل رفبفيً ٘زٖ اٌمقخ  . (رشويب اٌيَٛ)ػٍٝ عبؽً آعيب اٌقغشٜ 

فضبسد اٌّذْ . ٚأخز٘ب إٌٝ ثٍذرٗ " ىشٚادح"أِيش " ثبسيظ"خيفٙب " إعجشىخ"ٍِىخ " ٘يٍيٓ"



ٌُ يزّىٕٛا . ٚؽبفشد اٌّذيٕخ ػؾشح أػٛاَ " ىشٚادح"اإلغشيميخ ٚعّؼذ عيٛؽٙب ٚأثؾشد إٌٝ 

ػٍّٛا رّضباًل خؾجًيب . اٌؾقيٕخ فٍغأٚا فٝ ٔٙبيخ األِش إٌٝ اٌؾيٍخ " ىشٚادح"ِٓ اخزشاق أعٛاس 

ًّب ، ؽقبْ  فبٔفزؾذ اٌجٛاثبد ػٍٝ ِقشاػيٙب ٚٚلؼذ . اٌؾٙيش ٚأدخٍٖٛ خٍغخ " ىشٚادح"مخ

ٔفغٙب أؽشلذ " ىشٚادح"فٝ األعش ٚفبسٚا ػجيًذا ٚ" ىشٚادح"ٚلغ ِٓ ػبػ ِٓ أً٘ . اٌّذيٕخ 

اٌغّيٍخ عجت وً رٍه األؽذاس " ٘يٍيٓ"ػبد اإلغشيك إٌّزقشْٚ إٌٝ ثالدُ٘ ِٚؼُٙ . ُٚدِشد 

" . اٌٛعٗ اٌزٜ عؼً أٌف عفيٕخ رجؾش فٝ اٌّيبٖ"

 

رشٜ ً٘ رقف ؽشًثب ؽميمًيب أَ . داس عذاي وضيش ثيٓ اٌجبؽضيٓ ؽٛي اإلٌيبرح ِٕز اٌؼقش اٌِٛبٔٝ 

فٝ عشد ٚلبئؼٙب ؟ " ِ٘ٛيشٚط"٘ٝ ِغشد أعيٛسح ؟ إرا وبٔذ ٕ٘بن ؽشة فؼاًل فّب ِذٜ دلخ 

ثذأ ػٍُ اآلصبس اٌؾذيش اٌغذاي ِشح أخشٜ فٝ ِٕزقف اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش ٚىٛاي اٌّبئخ ٚأسثؼيٓ 

عٕخ اٌّبميخ لبَ اٌؼٍّبء ، فشيك ٚساء فشيك ، ثبٌزٕميت فٝ ِٛلغ ِٙغٛس اآلْ ٚيمغ ػٍٝ عبؽً 

رؾٌٛذ اوزؾبفبرُٙ اٌنخّخ ٚاٌٙبئٍخ إٌٝ ثشٔبِظ ٚصبئمٝ فٝ اٌزٍيفضيْٛ اٌٛىٕٝ ثبعُ " . رشويب"

يشٜ ٘زا اٌجشٔبِظ أْ اٌّٛلغ  . In Search of the Trojan War" اٌجؾش ػٓ ؽشة ىشٚادح"

اؽزٍٗ اٌجؾش ىٛاي خّغخ آالف ػبَ ٚينُ خّغيٓ " ىشٚادح"اٌّؾزًّ أْ يؾزٜٛ ػٍٝ ثمبيب 

رغغ ِغزٛيبد . إٌخ ... ِغزٜٛ ِٕفقً ، رغغ ِٕٙب رظٙش عّبد ِذْ ؽميميخ أٜ أعٛاس ٚلقٛس

. رجيٓ أيًنب دالئً دِبس ػٕيف ؽذس عٛاء ثغجت ؽشة أٚ وبسصخ ىجيؼيخ وضٌضاي ِضاًل 

 

ُٚعذ ، يزّبؽٝ ِغ ِذيٕخ " ِ٘ٛيشٚط"اٌزٝ ؽىٝ ػٕٙب " ىشٚادح"ِٚبرا ػٓ  ؟ أٜ ِغزٜٛ ، إرا 

ٚلؼذ فؼاًل ؟ لشْ ٚٔقف ِٓ اٌجؾش اٌؼٍّٝ اٌؾذيش ، " ىشٚادح"اإلٌيبرح اٌؼظيّخ ؟ ً٘ ؽشة 

اٌؾميمخ األصشيخ ػٓ . ثؼيًذا ػٓ أٜ أؾيبص أٚ رذخً ديٕٝ ، أػيٝ سًدا عذيًذا ٌىً ثبؽش عذيذ 

أْ اإلٌيبرح وبٔذ دليمخ " أصجذ"إٌّمت األفٍٝ . رزغيش ِغ وً عيً ِٓ ػٍّبء اآلصبس " ىشٚادح"

" أصجذ"فشيك أصشٜ أؽذس سفل أغٍت اعزٕزبعبرٗ ٚ. وّب يؤِٓ اٌّغيؾيْٛ ثذلخ اٌىزبة اٌّمذط 

أْ " أصجذ"عيً ربي ِٓ اٌؼٍّبء . ثبٌغ ثذسعخ وجيشح ، ٘زا إْ لبي اٌؾميمخ أفاًل " ِ٘ٛيشٚط"أْ 

إٌميخ اٌٛؽيذح اٌزٝ يزفك . ٚعبء اٌمشافٕخ ٌيٕٙٛا اٌّّٙخ ، ٚ٘ىزا " ىشٚادح"صٌضااًل ٘بئاًل دِش 

ٌىٓ ِبرا . ػٍيٙب اٌخجشاء ٘ٝ أْ اٌّٛلغ وبْ ِأ٘ٛاًل ثبٌغىبْ آلالف اٌغٕيٓ ٚ٘ٛ ِٙغٛس اآلْ 

ػٓ اٌزمٕيبد اٌّزيٛسح ٌزأسيخ اٌميغ األصشيخ ِٚغزٛيبد إٌّبىك اٌزٝ وبٔذ ِغىٛٔخ ؟ وً ليؼخ 

وً ػبٌُ آصبس ِذسة . أصشيخ رُ اٌؼضٛس ػٍيٙب ٚمؼذ فٝ لٛائُ ِٓ لجً اٌفشيك اٌزٜ اوزؾفٙب 

رذسيًجب ػبًٌيب يذسط رٍه اٌمٛائُ ٚسثّب يمَٛ ثجؼل ػٍّيبد اٌزٕميت صُ يأرٝ ثزفغيش ِخزٍف ؽٛي 

.  عجت ٚعٛد ٘زٖ اٌميغ فٝ رٌه اٌّىبْ 



 

اٌّؼٍك ػٍٝ اٌجشٔبِظ اٌٛصبئمٝ يأخزٔب فٝ عٌٛخ ٚعو ٘زٖ إٌظشيبد اٌّخزٍفخ رغزّش عذ عبػبد 

ٚفٝ إٌٙبيخ يمذَ ٘زٖ اٌّالؽظخ اٌّذ٘ؾخ ػٍٝ ثؾش األصشييٓ ػٓ . يمَٛ فيٙب ثزؾٍيً وً ٔظشيخ 

ٌٓ يٛعذ أثًذا وٍّخ ٔٙبئيخ ، فمو رفغيش عذيذ ٌىً عيً فيّب يخـ " : "ىشٚادح"ؽميمخ ؽشة 

ٌٓ يٛعذ "اٌزٝ يؼييٙب ٌٕب اٌؼٍّبء " اٌؾميمخ"ٚ" اٌّؼشفخ"ٚ" اٌذٌيً"٘زا ٘ٛ " . أؽالِٗ ٚاؽزيبعبرٗ

..." أثًذا وٍّخ ٔٙبئيخ ، فمو رفغيش عذيذ

 

له تستطيع أبًدا ... تعلم دائًما

ٚؽشة " يؾٛع"ٌٕؼذ إٌٝ ؽّالد اٌزٕميت األصشيخ فٝ ِٛالغ اٌىزبة اٌّمذط ٚٔشاعغ لنيخ 

اٌجش٘بْ . اٌشأٜ اٌؼٍّبٔٝ اٌؾبٌٝ يمٛي أٔٗ ٌُ رؾذس ؽشة ٕ٘بن ٌُٚ رٛعذ أعٛاس لو " . أسيؾب"

إٕٔب . ٌىٓ اٌىٍّخ األخيشح ٌؼٍّبء اآلصبس ٌُ رأد ثؼذ ٌٚٓ رأد . ٘ٛ األٚاْ اٌفخبسيخ ػٍٝ ؽذ لٌُٛٙ 

ال ٔمقذ ٚمغ خبرّخ ٌذفبع ِزؾيض ػٓ وٍّخ اهلل ثً ٔٛد إظٙبس لذسح ٚعبئً ػٍُ اآلصبس اٌّؾذٚدح 

" . ىشٚادح"وّب ارنؼ فٝ اٌجؾش ػٓ 

 

لذ يظٓ اٌّزؾىىْٛ إٔٔب ٔزالػت ثبٌىالَ ٌٍٛفٛي إٌٝ ٘زٖ إٌزيغخ ٚسثّب يمٌْٛٛ أْ إٌظشيخ 

فؾيؾخ فؼًٍيب ٚأْ ؽّالد اٌزٕميت اٌزٝ عزأرٝ ثؼذ رٌه " ػذَ ٚعٛد أعٛاس فٝ أسيؾب"اٌؾبٌيخ 

لذ يخيٝء ٘ؤالء اٌّزؾىىيٓ فٝ ٘زٖ . إٌٝ إٌّيمخ عزذخً رؼذيالد ىفيفخ ػٍٝ رٍه إٌظشيخ 

إٌبؽيخ ، ألْ فٝ ػٍُ اآلصبس لذ رٕمٍت سأًعب ػٍٝ ػمت أٜ ٔظشيخ ِّٙب ثٍغذ دسعخ صجبد 

ًٙب " ربيُ"ِٚمبي ِغٍخ . عزٚس٘ب  . يمذَ ٌٕب ِضباًل ِؾبث

 

ألْ ال ٚعٛد ألٜ روش ٌٗ ِٕز فزشح رٌٛيٗ " داٚد"رؾىه ػذح ػٍّبء ػٍّبٔييٓ فٝ ٚعٛد اٌٍّه 

" وٕؼبْ"ٚاالعزيالء ػٍٝ " يؾٛع"وّب ؽذس ِغ  . (.َ. ق985 ـ 1025اٌزبسيخ اٌزمٍيذٜ )اٌؾىُ 

ٚ٘ٛ يؼيذ ٔغخ اٌٛصبئك فٝ ربسيخ " داٚد"رؾىه ٘ؤالء اٌؼٍّبء ٚلبٌٛا سثّب أمبف ٔبعخ لقخ 

 رُ 1993اٌؾذيضخ فٝ " إعشائيً"ٌىٓ فٝ " . إعشائيً"فٛسح ربسيخ " رؾغيٓ"الؽك وّؾبٌٚخ ٌـ

ٍِه "ٚ" ثيذ داٚد"رمٛي . َ. ق900اوزؾبف وزبثخ ِٕمٛؽخ ػٍٝ ؽغش يشعغ ربسيخٙب إٌٝ 

يمجً اٌؼٍّبء اآلْ ثقفخ : ٘زٖ اٌىزبثخ وبٔذ وبفيخ ٌزؾٛي اٌشأٜ اٌّزؾىه إٌٝ إٌميل " . إعشائيً

. اٌٍّه " داٚد"ػبِخ فىشح ٚعٛد 

 



ػٍٝ " يؾٛع"رخٍذ روشٜ أزقبس . َ. ق1200ليؼخ أصشيخ ٚوزبثخ ِؾفٛسح ػٍٝ فخش ِٓ 

ٚرمٍجٙب " وٕؼبْ"إٌّيؼخ عزغيش ثبٌّضً ٔظشيخ اٌؼٍّبء ػٓ اعزيالء اٌؼجشأييٓ ػٍٝ " أسيؾب"أعٛاس 

ُرشٜ ً٘ ٌٙزٖ اٌميؼخ األصشيخ ٚعٛد ؟ ِٓ يؼٍُ ؟ ٌىٓ ِب يؾذس ؽميمٝ فؼاًل . سأًعب ػٍٝ ػمت 

ٌٓ رىْٛ وّب ٘ٝ ثؼذ خّغيٓ عٕخ ِٓ اآلْ ٌُٚ " أسيؾب"ٚ" يؾٛع"ٚ٘ٛ أْ اٌؾميمخ األصشيخ ثؾأْ 

. رىٓ وّب وبٔذ ِٕز خّغيٓ عٕخ 

 

ويف رزغيش ؽميمخ . لذ يؾىه اٌمبسٜء فٝ ِغأٌخ أْ ؽميمخ أٜ ؽذس ِبك يزغيش وً خّغيٓ عٕخ 

يغضْٚ " إعشائيً"ٚثٕٝ " يؾٛع"فٍذيٕب عشًدا وزبثًيب ٌـ. اٌّبمٝ ؟ ِٓ اٌٛامؼ أٔٙب ال رزغيش أثًذا 

ٚ٘زا يٕيجك ػٍٝ أٜ . إِب رٍه اٌٛالؼخ ؽذصذ فؼاًل أٚ ٌُ رؾذس . راد األعٛاس اٌؾقيٕخ " أسيؾب"

ٔظشيبد . أٚ ٌُ يجؾشٚا " ٘يٍيٓ"ٌيغزشدٚا " ىشٚادح"أثؾش اإلغشيك إٌٝ . ؽذس ٌذيٕب عغً ػٕٗ 

ػٍُ اآلصبس اٌؾذيش ال رغيش رسح ِٓ اٌزبسيخ ألٔٗ ؽذس ثبٌفؼً ، فٙٛ أِش خبسط ػٓ عييشرُٙ فال 

ؽزٝ ٌٛ ٚمغ ػبٌُ ِٓ اٌؼٍّبء افزشاًمب دليًمب . يغزييؼْٛ إػبدح رٍه اٌٛلبئغ أٚ اعزشداد٘ب 

فٍٓ يزّىٓ أؽذ ِٓ رؾذيذ ِذٜ دلزٗ ألْ ِب " أسيؾب"ٚؽشة " يؾٛع"أٚ " ىشٚادح"ٌزفغيش ؽشة 

. ِٓ أؽذ يغزييغ اٌؼٛدح إٌٝ اٌّبمٝ ٚاخزجبس رٌه االفزشاك 

 

ًّب ػٓ اِذادٔب ثبٌؾميمخ  سثّب يجذٚ وً ٘زا أًِشا أعبعًيب ٌىٕٗ يجيٓ أْ األثؾبس األصشيخ رؼغض دائ

ٌُ رٛمغ ٔظشيخ افزشاميخ ٌٍزبسيخ ِغزٕذح ػٍٝ أثؾبس أصشيخ . اٌزبسيخيخ ٌٚيظ ِٓ ؽيٓ آلخش 

عزغزّش إٌظشيبد رزذفك ِٓ أر٘بْ ػٍّبء اآلصبس . صجزذ فؾزٙب أٚ ِٓ اٌّّىٓ اصجبد فؾزٙب 

ٌىٓ ال يّىٓ اصجبد فؾخ أٜ ِٕٙب ِٚٓ اٌيجيؼٝ أْ ٘زا االعزٕزبط يٕيجك ػٍٝ اٌغغالد اٌىزبثيخ 

فئٕٔب ال ٔؼٍُ إرا وبٔذ األٌٛاػ اٌييٕيخ ٌألؽٛسييٓ أٚ ٌٍؾيضييٓ ؽميميخ أَ ال ٌٚٓ ٔغزييغ . أيًنب 

ٔفظ اٌؾٝء يٕيجك ػٍٝ اٌٙيشٚغٍيفيخ اٌّقشيخ ٚؽزٝ ػٍٝ فذيمٕب . ِؼشفخ رٌه أثًذا 

ؽبسثب " ٘ىزٛس"أٚ " أخيً"فٙٛ سٜٚ لقخ عّيٍخ عًذا ٌىٕٕب ٌٓ ٔؼشف إرا وبْ " ِ٘ٛيشٚط"

. اٌز٘جيخ إال ػٕذِب يشعً اهلل ٌٕب خجًشا ثزٌه " ىشٚادح"خبسط أعٛاس 

 

الحق الكتابي 

ٌىٓ ٘زا . ال ٔؼشف ِٓ إٌبؽيخ اٌؼٍّيخ ِذٜ فؾخ اٌىزبة اٌّمذط ٌٚٓ ٔغزييغ ِؼشفخ رٌه 

اٌىزبة اٌّمذط يضجذ فذلٗ ثٕفغٗ ٚاٌؼٍُ ال : ثبٌيجغ ال يٕمـ ِٓ لذس عٍيبْ وٍّخ اهلل ٌغججيٓ 

. يغزييغ أْ يضجذ فؾخ أٜ ؽٝء 



 

يؼٍّٕب اٌىزبة اٌّمذط أْ اهلل ِٕز األصي لذ عجك ٚؽذد وً ؽٝء ٚوً ؽخـ ٚوً فؼً ٚوً 

ثّب أٔٗ ٘ٛ خبٌك . ٌٚمذ ٔفز خيزٗ األثذيخ ثٛاعيخ سٚؽٗ ٚوٍّزٗ ٚخٍك اٌىْٛ ٚاٌضِبْ . ٚلذ 

ػٕذِب أٚؽٝ إٌٝ . وً األؽيبء ، ثّب فيٙب اٌضِٓ ، فٙٛ يمف خبسط اٌضِٓ ٚثزٌه ال يزغيش ِيًٍمب 

األٔجيبء ٚاٌشعً ثىزبثخ ٘زا اٌغضء ِٓ ِخييٗ األصٌٝ ٚاٌزٜ اخزبس أْ يؼٍٕٗ ٌٕب ، أسؽذُ٘ ٌىزبثخ 

فيّب يخـ اٌّبمٝ ويف يزخيً  . الذى ال يتغيز أبًدا ٚاففيٓ ِخييٗ التي ال تتغيز أبًداوٍّزٗ 

أٜ ؽخـ ربسيًخب ٌٗ عٍيبْ أوجش ِٓ وٍّخ ران اٌزٜ ؽذد رٌه اٌزبسيخ صُ عّؼ ٌٗ ثأْ يقجؼ 

ِبمًيب ؟ 

 

ِشح أخيشح ٚٔيشػ ٔفظ اٌغؤاي ـ اٌزٜ ىشؽٕبٖ ٌٍٕظشيخ األصشيخ ـ " أسيؾب"ٚ" يؾٛع"ٌٕؼذ إٌٝ 

ؽميمٝ ؟ ألْ اٌىزبة اٌّمذط " أسيؾب"ويف ٔؼشف أْ عشد اٌٛؽٝ اإلٌٙٝ ٌؾشة . ٌٍغشد اٌىزبثٝ 

فال ٔظشيخ افزشاميخ ٚال رخّيٓ ، ِغشد اٌؾميمخ ِٓ إٌٗ اٌؾميمخ اٌزٜ ال يؼشف فمو ِب . لبي رٌه 

إرا رؾىىذ فٝ فذق أٜ ؽذس . ٌىٕٗ أيًنب عجك ٚؽذدٖ ٚعؼٍٗ يؾقً " أسيؾب"ؽذس فٝ 

. ربسيخٝ فٝ اٌىزبة اٌّمذط فأٔذ رؾىه فٝ ىجيؼخ اهلل ٔفغٗ 

 

عزشفل اٌؾغخ اٌغبثمخ ٚرٕظش إٌيٙب ػٍٝ أٔٙب ِشاٚغخ ٚراد رفىيش يذٚس فٝ " األغٍجيخ اٌّؼزذٌخ"

ٚعزمٛي أٔٗ ِٓ اٌخيأ ثىً ثغبىخ أْ ٔؤِٓ . دائشح ال رٕزٙٝ ٚغيش ػمالٔيخ ِٚخبدػخ ِٚجّٙخ 

" فؾخ"يغت اٌزأوذ ِٓ . ثقذق اٌىزبة اٌّمذط فٝ اٌؾٛادس اٌزبسيخيخ ألٔٗ يمٛي أٔٙب ٚلؼذ 

اٌىزبة اٌّمذط ٔفغٗ ٌىٓ ِب اٌؾٝء اٌزٜ ِٓ اٌّّىٓ أْ يقؾؼ اٌىزبة اٌّمذط ؟ ِب اٌّؼيبس 

اٌزٜ يغزخذِٗ اٌّؼزذٌْٛ ٌٍؾىُ ػٍٝ اٌىزبة اٌّمذط ؟ سثّب رضٚدٔب ٚعبئً ػٍّبء اآلصبس فٝ 

اٌجؾش ثىُ ٘بئً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ـ أٚ ػٍٝ األلً ثىّيبد ٘بئٍخ ِٓ ـ األٚأٝ اٌفخبسيخ 

ٚاٌشِبػ اٌزٝ وبْ يغزخذِٙب ثٕٛ إعشائيً ٚػٍيٕب اؽزشاَ رٍه اٌّؼٍِٛبد ٚاٌؼٍّبء اٌزيٓ يؼٍّْٛ 

ٌىٓ أٜ ٔظشيخ يغزٕجيٛ٘ب ثؾأْ أٜ عضء ِٓ . عب٘ذيٓ العزخشاط ٚدساعخ ٘زٖ اٌميغ األصشيخ 

ال يغزييغ  اٌّشء اٌزأوذ ِٓ فؾخ أٜ سٚايخ . اٌزبسيخ اٌىزبثٝ رؼذ ٔظشيخ رغشيجيخ ٚغيش ِؤوذح 

اخزجبس اٌٛلبئغ اٌزبسيخيخ اٌىزبثيخ ثّٕٙظ ػٍّٝ " األغٍجيخ اٌّؼزذٌخ"ال رغزييغ . ثٕظشيخ خبىئخ 

ٚؽيش أٔٗ ال يٛعذ ؽبًٌيب اِىبٔيخ أخشٜ ٌٍزأوذ ِٕٙب فئِب يمجٍْٛ ثبإليّبْ ِب يؾىيٗ اٌىزبة اٌّمذط 

. أٚ يشفنٛٔٗ ثال عجت ِؼمٛي 

 

 



لذ يزغبءي اٌمبسٜء ٌّبرا الزقش ٘زا اٌؾذيش ػٓ ػٍُ اآلصبس ٚاٌىزبة اٌّمذط ػٍٝ اٌؼٙذ اٌمذيُ 

ٌّٚبرا ٌُ ُيذسط ِٛمٛع اٌّؼغضاد ػٍٝ ٔيبق أٚعغ ؟ ثؼيًذا ػٓ ليٛد اٌضِبْ ٚاٌّىبْ عٕزوش 

ٌُ رىٓ ِمجٌٛخ ِٕز )ٕ٘بن لجٛي ػبَ ٌّخيٛىبد اٌؼٙذ اٌغذيذ اآلْ ؽزٝ ثيٓ اٌّزؾىىيٓ . عججيٓ 

ال . (ػذح أعيبي ػٍٝ أٔٙب ِخيٛىبد أفٍيخ ٌىٓ عبء أؽذُ٘ ثٕظشيخ عذيذح ٚ٘ب ٘ٝ ِمجٌٛخ اآلْ

يؤِٓ اٌّزؾىىْٛ ثّب فٝ ثيْٛ اٌّخيٛىبد ٌىُٕٙ فٝ اٌٛلذ اٌؾبٌٝ يمجٍْٛ ثأٔٙب رشعغ إٌٝ 

صبًٔيب ، اٌٛعبئً اٌزٝ يغزخذِٙب ػٍّبء اآلصبس فٝ اٌجؾش ال رغزييغ أْ رضٚدٔب . اٌؼقش اٌشعٌٛٝ 

ِٚغ ٘زا اٌفؾً ويف يغزييغ األصشيْٛ فيبغخ . ثٕظشيخ ؽميميخ ألٜ ؽذس ثأٔٗ ٌيظ ِؼغضح 

رجشيشاد ٚرؼٍيمبد راد دسعخ وجيشح ِٓ اٌّقذاليخ ػٍٝ أٜ ٚالؼخ ربسيخيخ وزبثيخ رؾزٜٛ ػٍٝ 

ِؼغضح ِضً األٔبعيً ؟ 

 

الواقع ضد اإليمان 

ِٓ يخزجش فؾخ . ُيشٜ اآلْ ثىً عزاعزٗ " ربيُ"وّب ىشؽزٗ ِغٍخ " اٌٛالغ مذ اإليّبْ"ِفَٙٛ 

أٜ ؽبدصخ ربسيخيخ وزبثيخ ثٛاعيخ ٔظشيخ ِٓ ٔظشيبد ػٍُ اآلصبس وّٓ يخزجش ؽيًئب غيش ِّىٓ أْ 

. إٔٙب رسٚح اٌغزاعخ . يىْٛ خيأ ثٛاعيخ ؽٝء غيش ِّىٓ أْ يىْٛ فؾيًؾب 

 

ِٚبداَ . اٌىزبة اٌّمذط ٘ٛ اٌٛعيٍخ اٌٛؽيذح اٌزٝ ُيؼٍٓ ثٙب اهلل ٌؾؼجٗ خيخ اٌفذاء اٌزٝ سعّٙب 

األِش وزٌه فٙٝ رزؼٍك ثبألِٛس اٌشٚؽيخ ٚػٕذِب ٔمشأٖ ػٍيٕب أْ ٔٙزُ ثبٌّؼشفخ اٌشٚؽيخ اٌزٝ 

ٚال ٔغزييغ رمذيش . ٌىٓ اٌفذاء ِؼٍٓ ثىً ٚمٛػ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ اٌّشئٝ ٚاٌزبسيخ . يؾزٛيٙب 

ال يغت . ـ ثقٛسح وبٍِخ ـ أثؼبد ٚػظّخ خيخ اهلل ٌٍفذاء إرا إٍّٔ٘ب اٌّغشػ اٌزٜ رمذَ ػٍيٗ اآلْ 

أْ ٔغزٙٓ ثّٓ يٕىش دلخ اٌزبسيخ اٌىزبثٝ ِٓ ػٍّبء اآلصبس اٌّؼبفشيٓ ٚإرا ٌُ ٔؼٍٓ اٌؾك اٌىزبثٝ 

اٌٍّه أٚ أٜ ؽبدصخ وزبثيخ فغيمغ ػٍيٕب رٔت ػذَ اإلػالْ " داٚد"ٚ" ٚأسيؾب" يؾٛع"فيّب يخـ 

ٌمذ ٚلؼٕب ثيٓ أٔيبة ِؼشوخ اٌؾك ٌزا دػٛٔب ٔيٍت ِٓ اهلل اٌقجش " . ِؾٛسح اهلل اٌىبٍِخ"ػٓ 

 .ٚاٌؾغبػخ ٌٕغزىؾف ىشيمٕب خالٌٙب 

 

فؾؼش " إعشائيً"يؼبيش " عٍيبد"إخٛرٗ فٝ أسك اٌّؼشوخ عّغ " داٚد"ػٕذِب صاس اٌفزٝ 

"  ِٓ ٘ٛ ٘زا اٌفٍغييٕٝ األغٍف ؽزٝ يؼيش ففٛف اهلل اٌؾٝ ؟"ثبٌّٙبٔخ ٚعأي 

.  ٚرثؼ رٌه اٌّغذف" عٍيبد"ػٍٝ اٌفٛس ثّٛاعٙخ " داٚد"ٚرجشع  . (26 : 17  األٚي فّٛئيً)

 



ٌىٓ ؽشثٕب مذ أػذاء اٌّغيؼ ؽشة . ػغىشًيب " إعشائيً"ِؾبسثخ أػذاء " داٚد"وبْ ػٍٝ 

ًِب  ثً ٚأؽذ خيًشا  وّغيؾييٓ الثذ أْ ٔزخز ِٛلًفب غبمًجب . سٚؽيخ ٚرٕ٘يخ ٌىٕٙب وبٌؾميميخ رّب

ِٓ ٘ؤالء األصشييٓ اٌزيٓ يظْٕٛ أْ . إصاء ػٍُ اآلصبس اٌّزؾىه اٌزٜ يجٍغ وٍّخ اهلل اٌؼٍٝ 

ثبِىبُٔٙ دؽل اٌٛؽٝ اإلٌٙٝ ثميؼخ ِٓ إٔبء خضفٝ ِىغٛس خبسط ِٓ اٌييٓ ؟ ِٓ ٘ؤالء 

" ِٕيميخ"اٌزيٓ ٚارزُٙ اٌغشأح ٌٍزقشيؼ ثأْ ٕ٘بن أعضاء ِٓ اٌىزبة اٌّمذط " األغٍجيخ اٌّؼزذٌخ"

ػٍٝ ِٛاعٙخ " داٚد"ٚفبٌؾخ ٌٍزقذيك ؟ ٌٕؾشؿ ػٍٝ ِٛاعٙخ ِبسد ػٍُ اآلصبس وّب ؽشؿ 

ٔؼشف ِٓ وٍّخ اهلل أْ خالي اٌقشاع اٌذائش ثيٓ وٍّخ اهلل األثذيخ ٚإٌظشيبد . اٌجيً اٌفٍغييٕٝ 

. اٌؼٍّبٔيخ عيؾيُ اهلل وً اٌؾغظ ٚاٌخيبالد اٌّؼبديخ ٌٍّغيؾيخ رؾذ ألذإِب 

 

(  29 " 23إسِيب )"  أٌيغذ وٍّزٝ وٕبس يمٛي اٌشة ٚوّيشلخ رؾيُ اٌقخش ؟"
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