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ِٓ أيٓ أرذ ؟ ً٘ رطٛهد ػجو اٌيِٓ ؟ ً٘ ػبّذ . ٘بٌخ ِٓ اٌغّٛٗ رؾيط ثبٌليٕبٕٛهاد 

فؼاًل ِٕن ِالييٓ إٌَيٓ ؟ ِبما ؽلس ٌٙب ؟ ً٘ يٛعل اٌيَٛ أٜ كيٕبٕٛهاد ؽيخ ؟ ً٘ ٕ٘بن 

ئَٔبْ هأٜ كيٕبًٕٛها ؽًيب ِٓ لجً ؟ 

 

ٕلهد وزت . ٘نٖ اٌّقٍٛلبد اٌغبِٚخ ٌٙب ٍؾو٘ب اٌقبٓ ػٍٝ األطفبي ٚاٌىجبه ػٍٝ اٌَٛاء 

ٌىٓ فٝ ؽميمخ األِو ال يٛعل أٜ . ٚأفالَ ػليلح إلّجبع ٌٚغ ثال ؽلٚك ثٙنٖ اٌىبئٕبد اٌؼغيجخ 

غّٛٗ ػٍٝ اإلطالق ئما رٛافود ٌليه ِؼٍِٛبد عٛ٘ويخ غيو ِؼوٚفخ ٌؼبِخ إٌبً ِٚؾغٛثخ 

. ػُٕٙ 

 

رؼبي ِؼٝ فٝ عٌٛخ ػجو اٌزبهيـ ٌٕىْف ثؼ٘ اٌؾمبئك اٌّنٍ٘خ اٌزٝ ٍزغيت ػٓ أٍئٍزه ؽٛي 

" . اٌَؾبٌٝ اٌّوػجخ"٘نٖ 

 

هل الذيٌاصوسات عاشث فعاًل ؟ 

رُ اٌؼضٛه ػٍٝ ؽفويبد ! ػبّذ اٌليٕبٕٛهاد ٚرغٌٛذ فؼاًل فٝ األهٗ فٝ اٌّبٙٝ اٌمليُ 

ِزؾغوح ٌليٕبٕٛهاد فٝ ِٕبطك ِزؼلكح فٝ اٌؼبٌُ ٚػظبِٙب ِؼوٚٙخ فٝ اٌّزبؽف ٌيوا٘ب 

. اٍزطبع اٌؼٍّبء ئػبكح ثٕبء ٘يبوٍٙب اٌؼظّيخ ٌنا ٔؼوف اٌىضيو ػٓ ّىٍٙب . اٌغّيغ 

 

هحي جن العثوس علي الذيٌاصوسات ؟ 

، " عيليْٛ ِبٔزً"يؼٛك ربهيـ لٖخ اوزْبفٙب ئٌٝ اٌؼْويٕيبد ِٓ اٌموْ لجً اٌّبٙٝ ػٕلِب ٚعل 

ًِب غيو ػبكيخ فٝ ِؾغو لليُ  أْ ٕ٘بن ّيًئب " ِبٔزً."هأٜ ك. طجيت ئٔغٍييٜ ، إٍٔبًٔب ٚػظب

 1841ثؾٍٛي ػبَ . ِقزٍفًب فٝ ثمبيب ٘نٖ اٌؾيٛأبد ٚأكهن أٔٗ اوزْف ًٔٛػب عليًلا ِٓ اٌيٚاؽف 

وبْ لل رُ اوزْبف رَؼخ أٔٛاع ِٓ ٘نٖ اٌيٚاؽف اٌّقزٍفخ ثّب فيٙب اٌّيغبٌٍٛٛهًٚ 

Megalosaurus ْٚٚاإليغٛأٛك Iguanodon  . 



 

، ثٖيبغخ اٍُ " هيزْبهك أٚيٓ."ٚفٝ ٘نا اٌٛلذ لبَ ػبٌُ ثويطبٔٝ ِٕٚبٕو ٌّن٘ت اٌقٍيمخ ، ك

ٍٚجت افزيبهٖ ٌٙنا االٍُ ٘ٛ ِب أٚؽٝ ئٌيٗ فيبٌٗ ثؼل هؤيخ " ٍؾٍيخ ِقيفخ"أٜ " كيٕبٕٛهيب"

. ٘نٖ اٌؼظبَ اٌٚقّخ 

 

ها الزى يويز الذيٌاصوسات ؟ 

ثبإلٙبفخ ئٌٝ اٌؾغُ اٌٚقُ ٌجؼ٘ اٌليٕبٕٛهاد فاْ اٌَّخ اٌوئيَيخ 

٘ٝ ٚٙغ  (وبٌزّبٍيؼ ِضاًل)اٌزٝ رّيي٘ب ػٓ اٌيٚاؽف األفوٜ 

عَُ اٌليٕبٕٛهاد َِزميُ ِٕٚزٖت ٌنا يزْبثٗ ِغ عَُ . أطوافٙب 

أغٍت اٌيٚاؽف األفوٜ ٌليٙب أطواف ِّلكح .اٌضلييبد فٝ ٘نٖ إٌبؽيخ 

لبهْ ِضاًل اٌطويمخ اٌزٝ يَيو ثٙب اٌزَّبػ  . ٌٚىٓ فٝ غيو ارَبق 

" رزجقزو"اٌزّبٍيؼ . اٌليٕبٕٛهاد رزؾون ِضً اٌجموح ٚأطوافٙب رؾًّ اٌغَُ ِٓ أٍفً . ٚاٌجموح 

. ألْ أطوافٙب رجوى ِٓ عبٔت اٌغَُ 

 

ها هذى ضخاهة الذيٌاصوسات ؟ 

ًّب  ٌىٓ ثلْٚ ّه ؽغُ أغٍجيخ . ثؼٚٙب وبْ ٕغيًوا ِضً اٌفواؿ ٚاٌجؼ٘ اآلفو إٔغو ؽغ

ًّب عًلا ، لل يًٖ ٚىٔٙب ئٌٝ ؽٛاٌٝ  ًِب 40 طٓ ٚطٌٛٙب ئٌٝ 80اٌليٕبٕٛهاد وبْ ٙق !   لل

. ٌىٓ اٌؾغُ اٌّزٍٛط ٌٍليٕبٕٛه وبْ ِضً اٌؾٖبْ اٌٖغيو 

 

هحي عاشث الذيٌاصوسات ؟ 

اٌمٖخ اٌّأٌٛفخ اٌزٝ ػوفٕب٘ب ِٓ األفالَ ٚاٌزٍيفييْٛ ٚاٌغوائل ٚأغٍت اٌّغالد ٚاٌىزت 

ٚٚفمًب ٌؼٍّبء اٌزطٛه رٍَطذ اٌليٕبٕٛهاد ػٍٝ . اٌّلهٍيخ ٘ٝ أٔٙب ػبّذ ِٕن ِالييٓ إٌَيٓ 

ِٚغ مٌه ٌُ يغل اٌؼٍّبء .  ٍِيْٛ ٍٕخ رمويًجب 65 ٍِيْٛ ٍٕخ صُ افزفذ ِٕن 140األهٗ ٌّلح 

ٌٚيٌ ثولجزٙب  (أٜ ػظبِٙب)ّيًئب ٌٗ ٍٕخ ثٙنٖ اٌؼٖٛه ثً ػضوٚا فمط ػٍٝ كيٕبٕٛهاد ِيزخ 

فىوح ِالييٓ إٌَيٓ ِٓ اٌزطٛه ٘ٝ هٚايخ إٔؾبة ٔظويخ . ثطبلبد ِؼٍمخ رقجؤب ػٓ أػّبه٘ب 

ٌُ يىٓ ٕ٘بن ػبٌُ ِٛعًٛكا فٝ مٌه اٌؼٖو ٌيوٜ أْ اٌليٕبٕٛهاد ػبّذ .اٌزطٛه ػٓ اٌّبٙٝ 

ٚال يٛعل أٜ كٌيً يضجذ أْ اٌؼبٌُ . فؼاًل فٝ اٌؼٖو اٌنٜ يطٍمْٛ ػٍيٗ ػٖو اٌليٕبٕٛهاد 

ٌُ يْٙل أٜ ػبٌُ كيٕبٕٛهاد رّٛد ٌىٓ وً ِب ٚعلٖ  . ٚاٌطجمبد اٌؾفويخ ػّو٘ب ِالييٓ إٌَيٓ 



اٌؼٍّبء ػظبَ ٕ٘ب ٕٚ٘بن ٚألْ ِؼظُّٙ يإيل ٔظويخ اٌزطٛه فُٙ يؾبٌْٚٛ عؼً لٖخ  

. اٌليٕبٕٛهاد رزالءَ ِغ آهائُٙ 

 

يٛعل ػٍّبء آفوْٚ ـ يطٍك ػٍيُٙ ػٍّبء اٌقٍيمخ ـ ٌُٙ هأٜ ِقزٍف ثْأْ اٌيِٓ اٌنٜ ػبّذ فيٗ 

فُٙ يؼزملْٚ أْ ثبِىبُٔٙ ؽً أٜ ٌغي يزؼٍك ثبٌليٕبٕٛهاد ٚئصجبد رٛافك األكٌخ . اٌليٕبٕٛهاد 

.  ِغ آهائُٙ ػٓ اٌّبٙٝ ِٚب عبء فٝ اٌىزبة اٌّملً 

 

، يؼٍٓ أْ وً  (أٚ ِغّٛػخ وزت وّب ٘ٛ فٝ ٚالغ األِو)اٌىزبة اٌّملً ، وزبة اهلل اٌقبٓ 

 (ٚاٌليٕبٕٛهاد)وبرت أٚؽٝ ئٌيٗ ثىزبثخ ِب أهاكٖ فبٌك وً األّيبء ٌٕؼوف ِٓ أيٓ أريٕب ٔؾٓ 

أٚي ٍفو فٝ اٌىزبة اٌّملً ـ ٍفو اٌزىٛيٓ ـ يؼٍّٕب . ٍٚجت ٚعٛكٔب ٕ٘ب ٚويف ٍيىْٛ َِزمجٍٕب 

ُٚعل اٌىْٛ ٚاٌؾيبح ثٖفخ ػبِخ  يقجؤب ٍفو اٌزىٛيٓ أْ اهلل فٍك وً . ػلح أّيبء ػٓ ويف 

. األهٗ ٚإٌغَٛ ٚاٌٌّْ ٚاٌمّو ٚإٌجبربد ٚاٌؾيٛأبد ٚأٚي ّقٖيٓ : ّٝء

 

ثبٌوغُ ِٓ أْ اٌىزبة اٌّملً ال يقجؤب ِزٝ ثبٌٚجط فٍك اهلل اٌؼبٌُ ِٚقٍٛلبرٗ ئال أْ ثاِىبٕٔب 

: رقّيٓ ربهيـ اٌقٍيمخ ثمواءح اٌىزبة اٌّملً ٚكهاٍخ ثؼ٘ األعياء اٌٙبِخ 

فٍك اهلل وً ّٝء فٝ ٍزخ أيبَ ٚمٌه ثاػلاك ّٔط ِؼيٓ ٌٍجْويخ ٚ٘ٛ اٌيَٛ اٌَبثغ فٝ  .1

ػًّ اهلل ٌَزخ أيبَ ٚاٍزواػ ٌيَٛ ٚاؽل  . (11 : 20وّب عبء فٝ فوٚط )األٍجٛع 

اٌَّزقلِخ " يَٛ"كاهٍٛ اٌىزبة اٌّملً يمٌْٛٛ أْ اٌىٍّخ اٌؼجويخ ٌـ. ٚاًٙؼب ِضباًل ٌٕب 

.  رؼٕٝ يِٛب ٚاؽًلا ػبكًيب 1فٝ رىٛيٓ 

ِؼٍِٛبد . ٔؼوف أْ اهلل فٍك أٚي هعً ٚأٚي اِوأح ـ آكَ ٚؽٛاء ـ فٝ اٌيَٛ اٌَبكً  .2

ٍٍٍَخ األَٔبة َِغٍخ فٝ . وضيوح ػٓ ٚالكح أثٕبئّٙب ٚأؽفبكّ٘ب َِغٍخ فٝ ٍفو اٌزىٛيٓ 

 . اٌؼٙل اٌمليُ ؽزٝ ٚلذ ِغٝء اٌَّيؼ ٌىٕٙب ثىً رأويل ٌُ رؾلس ِٕن ِالييٓ إٌَيٓ 

 

ئما عّؼذ وً ٘نٖ اٌزٛاهيـ ٚلجٍذ أْ يَٛع اٌَّيؼ ، اثٓ اهلل ، عبء ئٌٝ األهٗ ِٕن ؽٛاٌٝ 

ؽلس ِٕن آالف  (ثّب فيٙب اٌليٕبٕٛهاد) ٍٕخ ٍٛف رَزٕزظ أْ فٍك األهٗ ٚاٌؾيٛأبد 2000

ٚ٘ىنا ئما وبْ اٌىزبة اٌّملً . ٌٚيٌ ِٕن ِالييٓ إٌَيٓ  ( فمط6000هثّب )إٌَٛاد فمط 

. فالثل أْ اٌليٕبٕٛهاد ػبّذ فالي آالف إٌَٛاد اٌّبٙيخ  (ٚ٘ٛ ونٌه فؼاًل)ٕؾيًؾب 

 

 



هي أيي أجث الذيٌاصوسات ؟ 

ًَب  ييػُ أٖٔبه ِن٘ت اٌزطٛه أْ اٌليٕبٕٛهاد رطٛهد ػجو ِالييٓ إٌَيٓ فُٙ يزقيٍْٛ أْ عٕ

ًَب ؽيٛأًيب آفو  يؼزملْٚ . ٚاؽًلا ِٓ اٌؾيٛأبد رؾٛي ثجطء ػجو فزواد ىِٕيخ طٛيٍخ ٌيٖجؼ عٕ

ٚ٘نا . فالي ٘نٖ اٌؼٍّيخ اٌّزلهعخ  (ثّب فيٙب اٌليٕبٕٛهاد)ِضاًل أْ اٌجوِبئيبد رؾٌٛذ ٌيٚاؽف 

لل يؼٕٝ ثبٌطجغ أْ ٕ٘بن ِالييٓ ِٓ اٌقالئك فالي ٘نا اٌٛلذ وبٌجوِبئيبد رؾٌٛذ ئٌٝ ىٚاؽف 

ٌىٓ ثؼ٘ ػٍّبء اٌؾفويبد . وّب يَّٛٔٙب " األّىبي االٔزمبٌيخ"الثل ِٓ رٛافو كالئً ػٍٝ ٘نٖ . 

يؼزوفْٛ ثؼلَ ػضٛهُ٘ ػٍٝ أٜ أّىبي أزمبٌيخ ِإولح ّٙٓ أٜ ِغّٛػخ ِٓ اٌّقٍٛلبد أٚ 

ئما وبٔذ اٌليٕبٕٛهاد لل رطٛهد ِٓ اٌجوِبئيبد فالثل ِٓ ٚعٛك كالئً ؽفويخ ِٓ . غيو٘ب 

ٌىٓ ال يٛعل كٌيً ػٍٝ مٌه فٝ أٜ . ؽيٛأبد عيء ِٕٙب ٌليٕبٕٛه ٚعيء آفو ٌؾيٛاْ آفو 

كيٕبٕٛهاد % 100ئما م٘جذ ئٌٝ أٜ ِزؾف ٍزْب٘ل ؽفويبد ِزؾغوح ٌليٕبٕٛهاد . ِىبْ 

كيٕبٕٛهاد فىٍٙب % 99أٚ ؽزٝ % 75أٚ % 50أٚ % 25ال يٛعل " . فيّب ثيٓ"ٚال ّٝء 

% . 100كيٕبٕٛهاد 

 

ثّب أْ . يقجؤب اٌىزبة اٌّملً أْ اهلل فٍك وً ؽيٛأبد اٌجويخ فٝ اٌيَٛ اٌَبكً ٌٍقٍيمخ 

اٌليٕبٕٛهاد وبٔذ ِٓ ؽيٛأبد اٌجويخ فالثل أٔٙب فٍمذ فٝ مٌه اٌيَٛ ِغ آكَ ٚؽٛاء اٌٍناْ فٍمب 

ًٚب فٝ اٌيَٛ اٌَبكً  ئما وبْ اهلل لل ُّٕ ٚفٍك اٌليٕبٕٛهاد  . (31 ـ 24 : 1رىٛيٓ )ّ٘ب أي

فالثل أٔٙب وبٔذ ِغٙيح ػٍٝ أوًّ ٚعٗ ٌزمَٛ ثٛظيفزٙب اٌزٝ فٍمذ ِٓ أعٍٙب ٚ٘ٝ أْ رٖجؼ 

ًِب ِغ األكٌخ اٌّٛعٛكح فٝ ربهيـ اٌؾفويبد % 100كيٕبٕٛهاد  . ٚ٘نا يزٕبٍت رّب

 

يؼٍٓ إٔؾبة ِن٘ت اٌزطٛه أٔٗ ٌُ يؼِ ئَٔبًٔب لط ثغبٔت اٌليٕبٕٛهاد ٌىٓ اٌىزبة اٌّملً 

ٕ٘بن أكٌخ وضيوح ػٍٝ . يمٛي ثىً ٚٙٛػ أْ اٌليٕبٕٛهاد ٚإٌبً وبٔٛا يؼيْْٛ عًٕجب ئٌٝ عٕت 

. مٌه وّب ٍٕوٜ فيّب ثؼل 

 

هارا كاًث جأكل الذيٌاصوسات ؟ 

ٚأٚي ) أْ األٚاِو اٌٖبكهح ٌٍؾيٛأبد األٍٕيخ (30 ـ 29 : 1فٝ رىٛيٓ )يؼٍّٕب اٌىزبة اٌّملً 

ٌُ يىٓ ٕ٘بن آوٍٝ ٌؾَٛ فٝ اٌقٍيمخ األٍٕيخ ٌُٚ يىٓ . وبٔذ ثأال يأوال ئال إٌجبربد  (ثْوييٓ

ًّب ثال ّبئجخ ػبُ فيٗ آكَ ٚؽٛاء ٚاٌؾيٛأبد . ٕ٘بن ِٛد  فٝ  (ثّب فيٙب اٌليٕبٕٛهاد)وبْ ػبٌ

. رٕبغُ وبًِ يأوٍْٛ إٌجبربد فمط 



 

ػٖٝ آكَ فبٌمٗ ٚعٍت اٌقطيخ ئٌٝ اٌؼبٌُ  . ٌألٍف ٌُ يَزّو اٌؾبي ٘ىنا ٌّلح طٛيٍخ 

 (أٔب ٚأٔذ)ٚثَجت ٘نا اٌؼٖيبْ رقٍٝ آكَ ٚوً ٍَٔٗ  . (12 : 5هِٚيخ  / 7 ـ 1 : 3رىٛيٓ )

. ٚ٘ىنا أكاْ اهلل اٌقطيخ ثبٌّٛد . ٚثبه  (ثلْٚ فطيخ)ػٓ اٌؼيِ ِغ ئٌٗ للًٚ 

 

الوأ )يؼٍٓ اٌىزبة اٌّملً ِٓ اٌزىٛيٓ ئٌٝ اٌوؤيب أٔٗ ٌُ يّذ أٜ ؽيٛاْ أٚ ئَٔبْ لجً فطيخ آكَ 
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. لجً اٌقطيخ ( ٚال ػظبَ كيٕبٕٛهاد)ٚ٘نا يؼٕٝ ػلَ ٚعٛك ؽفويبد ألٜ ؽيٛاْ  . (3 : 22

 

ًّب ِقزًٍفب ، ػبٌُ يَٛك فيٗ . ثؼل ٚلٛع آكَ فٝ اٌقطيخ ثلأ اإلَٔبْ ٚاٌؾيٛاْ يّٛربْ  ٌمل إٔجؼ ػبٌ

ًّب عّياًل ٚاآلْ إٔجؼ يئٓ رؾذ اٌٍؼٕخ اٌزٝ ٚٙؼٙب ػٍيٗ فبٌمٗ . اٌٖواع ٚاٌّٛد  وبْ لجاًل ػبٌ

 ثأْ اهلل ٍيٛفو ٍٚيٍخ ٌلفغ ػمٛثخ (15 : 3رىٛيٓ )ٌىٓ عبء اٌٛػل  . (19 ـ 14 : 3رىٛيٓ )

. اٌقطيخ ؽزٝ يٖجؼ اإلَٔبْ لبكًها ػٍٝ اٌوعٛع ئٌٝ اهلل 

 

لوارا ًجذ حفشيات ديٌاصوسية ؟ 

 (12 : 6رىٛيٓ )" لل أفَل طويمٗ ػٍٝ األهٗ "(ئَٔبْ ٚؽيٛاْ) ٔموأ أْ وً عَل 6فٝ رىٛيٓ 

هثّب وبْ اٌجْو ٚاٌؾيٛأبد يزمبرٍْٛ ، هثّب ثلأد اٌليٕبٕٛهاد رمزً اٌجْو أٚ اٌؾيٛأبد 

" . ّويو"األفوٜ ، ػٍٝ أيخ ؽبي يٖف اٌىزبة اٌّملً اٌؼبٌُ ثأٔٗ 

 

ثأٔٗ ٍيٍٙه اٌؼبٌُ ثطٛفبْ  " ٔٛػ"ٚثَجت وً ٘نٖ اٌْوٚه أفجو اهلل ئَٔبًٔب رمًيب اٍّٗ 

ؽزٝ يؼيِ ثٙب وً أعٕبً ؽيٛأبد  (فٍه) ٚأِوٖ ثأْ يجٕٝ ٍفيٕخ ٙقّخ (13 : 6رىٛيٓ )

ٚػبئٍخ ٔٛػ أصٕبء اٌطٛفبْ ٚ٘ٛ يغوق األهٗ وٍٙب  (الثل أٔٙب رّٕٚذ اٌليٕبٕٛهاد)اٌجويخ 

 (20ـ14: 6رىٛيٓ )

 

ٌىٓ ٌُ . يؼزمل ثؼ٘ إٌبً أْ اٌليٕبٕٛهاد وبٔذ ٙقّخ عًلا أٚ وبْ اٌىضيو ِٕٙب ٌزلفً اٌفٍه 

يىٓ ٕ٘بن أٔٛاع ِزؼلكح ِٕٙب ، ٕؾيؼ أْ ٕ٘بن اٌّئبد ِٓ أٍّبء اٌليٕبٕٛهاد ٌىٓ أغٍجٙب 



ِٓ إٌّطمٝ أْ ٔفزوٗ . ٌؼظبَ أٚ ٘يبوً ػظّيخ ٌٕفٌ اٌليٕبٕٛه اٌّىزْف فٝ اٌجالك األفوٜ 

.  أْ ِقزٍف أؽغبَ ٚرْىيالد ٚأعٕبً ٔفٌ ٔٛع اٌليٕبٕٛه أزٙٝ ثٙب األِو ثأٍّبء ِقزٍفخ 

فٝ ! فّضاًل ٕ٘بن رٕٛيؼبد ٚأؽغبَ ِقزٍفخ ٌٍىالة ٌىٓ وٍٙب ِٓ ٔفٌ اٌغٌٕ ـ عٌٕ اٌىٍت 

.  ٔٛع ٌٍليٕبٕٛهاد 50اٌؾميمخ وبْ ٕ٘بن أوضو ِٓ 

 

 (9 ـ 8 : 7 3ٚ ـ 2 : 7رىٛيٓ )ئٌٝ اٌفٍه  (ٍجؼخ ِٓ ثؼٚٙب)أهًٍ اهلل اصٕيٓ ِٓ وً اٌؾيٛأبد 

ـ ٌُ يىٓ ٕ٘بن أٜ ؽبالد اٍزضٕبئيخ ٌنٌه الثل أْ اٌليٕبٕٛهاد كفٍذ اٌفٍه ؽزٝ ٌٛ وبْ ثبٌفٍه 

غوفخ ٙقّخ ٌٍؾيٛأبد اٌىجيوح ، هثّب أهًٍ اهلل أٔٛاًػب ٕغيوح ِٕٙب ِبىاي أِبِٙب َِبؽخ وبفيخ 

. ٌزّٕٛ فيٙب 

 

غطزٙب أطٕبْ اٌطّٝ . روٜ ِبما ؽلس ٌٍؾيٛأبد اٌزٝ ٌُ رلفً اٌفٍه ؟ غولذ ثىً ثَبطخ 

رىٛٔذ ؽفويبد ؽغويخ ٌّؼظُ  . (19 12ٚ ـ 11 : 7رىٛيٓ )ػٕلِب وبٔذ اٌّيبٖ رغّو األهٗ 

اٌؾيٛأبد ثَجت ػٍّيخ اٌلفٓ اٌَويؼخ ٘نٖ ، ئما ؽلس مٌه وٕذ ٍززٛلغ ئيغبك أكٌخ ػٍٝ ثالييٓ 

. فٝ وً أٔؾبء األهٗ  (اٌّىٛٔخ ِٓ اٌطّٝ)ِٓ األّيبء اٌّيزخ ِلفٛٔخ فٝ اٌطجمبد اٌٖقويخ 

. ٘نا ثبٌٚجط ِب رغلٖ 

 

 ٍٕخ ، يإِٓ ِٕبٕوٚ ِن٘ت اٌقٍيمخ ثأٔٗ وْٛ 4500طٛفبْ ىِٓ ٔٛػ ؽلس ِٕن أوضو ِٓ 

رىٛٔذ طجمبد ؽفويخ ئٙبفيخ ِٓ )ِؼظُ طجمبد اٌؾفويبد اٌّٛعٛكح ثّقزٍف ثمبع األهٗ 

ؽفويبد اٌليٕبٕٛهاد اٌزٝ  . (فيٚبٔبد أفوٜ ثؼل أْ اٍزواؽذ األهٗ ِٓ اٌطٛفبْ اٌؼظيُ

.  ٍٕخ ٌٚيٌ ِٕن ِالييٓ إٌَيٓ 4500رىٛٔذ ثَجت ٘نا اٌطٛفبْ رىٛٔذ ِٕن ؽٛاٌٝ 

 

هل عاشث الذيٌاصوسات في العصوس الحذيثة ؟ 

ئما وبْ ٕ٘بن أٔٛاع ِقزٍفخ ِٓ اٌليٕبٕٛهاد لل ٔغذ ِٓ اٌطٛفبْ فالثل ئمًا أٔٙب فوعذ ِٓ 

. اٌفٍه ٚػبّذ فٝ ػبٌُ ِب ثؼل اٌطٛفبْ 

 

ًٍب وبْ ّىٍٗ  (اٌنٜ ػبُ ثؼل اٌطٛفبْ) يٖف اهلل أليٛة 24 ـ 15 : 40أيٛة فٝ  ؽيٛأًب ِفزو

أٚي أػّبي "ـ ثأٔٗ " ثٙيّٛس"ِأًٌٛفب ٌلٜ أيٛة ، يٕٛف ٘نا اٌؾيٛاْ اٌٚقُ ، اٌنٜ يطٍك ػٍيٗ 

وبْ يؾون ميٍٗ وّٓ يؾون ّغوح . ، هثّب أٙقُ ؽيٛاْ فٍمٗ اهلل ػٍٝ ٚعٗ األهٗ " اهلل



ٚفمًب ٌجؼ٘ رفَيواد اٌىزبة اٌّملً فٙٛ هثّب وبْ فياًل أٚ ٚؽيل اٌموْ ٌىٓ إٌٛف ! األهى 

اٌفيً ٚٚؽيل اٌموْ ٌيٌ   . Brachiosaurus" ثواويٍٛٛهًٚ"يٕبٍت أوضو كيٕبًٕٛها اٍّٗ 

! ٌّٙب ميٛي رْجٗ ّغوح األهى 

 

ؽيٛأبد لٍيٍخ عًلا ٕٚفذ ثبٌزفٖيً ٘ىنا 

ػٍٝ ػىٌ ِب لل يظٕٗ . فٝ اٌىزبة اٌّملً 

اٌجؼ٘ فاْ ِب ٔؼوفٗ اآلْ وليٕبٕٛه ُينوو 

وضيًوا فٝ اٌىزبة اٌّملً ػٓ اٌؾيٛأبد 

ئمًا فىً األٔٛاع اٌّقزٍفخ ِٓ ! األفوٜ 

. اٌليٕبٕٛهاد الثل ٚأٔٙب ػبّذ ِغ اٌجْو ثؼل اٌطٛفبْ 

 

هل للذيٌاصوسات ركش في األدب القذين ؟ 

أْ " كيٕبٕٛه"موود ػلح ِواد فٝ اٌؼٙل اٌمليُ ٚفٝ أغٍت األؽٛاي رَزطيغ وٍّخ " رٕيٓ"وٍّخ 

يؼزمل ػٍّبء اٌقٍيمخ أْ اٌليٕبٕٛهاد وبْ ُيطٍك ػٍيٙب رٕبٔيٓ . رؾً ِؾٍٙب ثٖٛهح ِزٛافمخ عًلا 

فٝ " كيٕبٕٛه"ِب وٕب ٔزٛلغ أْ ٔغل وٍّخ . فٝ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو " كيٕبٕٛه"لجً افزواع وٍّخ 

وٍّخ ألٔٙب روعّذ لجً اٍزقلاَ  Authorized Version( 1611)اٌىزبة اٌّملً فٝ اٌطجؼخ 

. ثيِٓ طٛيً " كيٕبٕٛه"

 

رٛعل وزت ربهيقيخ لليّخ فٝ ِىزجبد ِزؼلكح ؽٛي اٌؼبٌُ رؾزٜٛ ًٕٚفب رفٖيًٍيب ػٓ اٌزٕبٔيٓ 

أغٍت ٘نٖ األٕٚبف  (ٌيٌ ثبٌَٕجخ ٌؼٍّبء اٌقٍيمخ)ِّٚب يلػٛ ٌٍلْ٘خ . ِٚٙبعّزٙب ٌٍٕبً 

ٌىٓ ٌألٍف . رزّبّٝ ِغ إٔٚبف ػٍّبء اٌؼٖو اٌؾليش ٌٍليٕبٕٛهاد ، ؽزٝ ٌٍزيوأٍٛٛهًٚ 

ًّب ٌلٜ ػٍّبء اٌزطٛه  ٌّبما ؟ ألُٔٙ يؼزملْٚ أْ اإلَٔبْ ٚاٌليٕبٕٛهاد ٌُ . ال ُيؼل مٌه كٌياًل لي

! يؼيْب فٝ ىِٓ ٚاؽل 

 

وٍّب كهٍٕب األكة اٌزبهيقٝ وٍّب رؾممٕب ِٓ اٌلالئً اٌزٝ رضجذ أْ اٌزٕبٔيٓ وبٔٛا ٚؽًّٛب ؽميميخ 

ِضً اٌليٕبٕٛهاد اٌزٝ أػلٔب روويت ٘يبوٍٙب ٚأْ ٚعٛك٘ب ٍغٍٗ أٔبً ِقزٍفْٛ ؽزٝ ٌٚٛ وبْ 

. ِٕن ِئبد إٌَيٓ فمط 

 



هارا حذخ للذيٌاصوسات ؟ 

ٚألُٔٙ  . يَزقلَ إٔؾبة ِن٘ت اٌزطٛه فيبٌُٙ ٚين٘جْٛ ثٗ ثؼيًلا فٝ اٌوك ػٍٝ ٘نا اٌَإاي 

يظْٕٛ أْ اٌليٕبٕٛهاد ٍيطود ػٍٝ اٌؼبٌُ ٌّالييٓ إٌَيٓ صُ افزفذ لجً رطٛه اإلَٔبْ  

اٌّيػَٛ ثّالييٓ إٌَيٓ ، فىبْ الثل ٌُٙ ِٓ ػًّ رقّيٕبد ِٓ وً األٔٛع ٌزجويو ٘نا االفزفبء 

" . اٌغبِ٘"

 

. ػٕلِب رموأ أكة ٔظويبد اٌزطٛه ٍزٕلِ٘ ِٓ ارَبع ِلٜ األفىبه ؽٛي أمواٙٙب اٌّيػَٛ 

: ئٌيه ثؼ٘ ٘نٖ األفىبه 

ِبرذ اٌليٕبٕٛهاد ِٓ اٌغٛع ، ِبرذ ِٓ وضوح األوً ، رَّّذ ، إٔيجذ ثبٌؼّٝ ٌُٚ 

األٍجبة األفوٜ رّٕٚذ هِبك اٌجواويٓ ، . رَزطغ اٌزٕبًٍ ، اٌضلييبد أوٍذ ثيٚٙب 

غبىاد ٍبِخ ، إٌيبىن ، ثمغ َّّيخ ، أزؾبه عّبػٝ ، ئَِبن ، اٌطفيٍيبد ، أىّبُ 

. ئٌـ ... ، رغيو فٝ ِىٛٔبد اٌٙٛاء (ٚغجبء ِزيايل)اٌّـ 

 

فٝ وزبة ؽليش . ِٓ اٌٛاٙؼ أْ ػٍّبء اٌزطٛه ال يؼوفْٛ ِبما ؽلس ٚيؾبٌْٚٛ اٌزؼٍك ثمْخ 

: ، ٕوػ اٌىبرت لبئاًل " ٔظوح عليلح ػٍٝ اٌليٕبٕٛهاد"ٌُٙ ػٍٝ اٌليٕبٕٛهاد اٍّٗ 

ِب ٍجت ؽبالد االٔمواٗ اٌزٝ ؽلصذ فٝ ٚلذ ِؼيٓ ِٓ اٌيِبْ  :  اآلْ يأرٝ أُ٘ ٍإاي 

 ٍِيْٛ ٍٕخ ؟ ُطوؽذ ػْواد ِٓ األٍجبة ، ثؼٚٙب ِٕطمٝ ٚعبك  65 ِٕن ؽٛاٌٝ 

يأرٝ إٌبً وً ٍٕخ . ٚثؼٚٙب ِغْٕٛ ئٌٝ ؽل ِب ٚاٌجبلٝ ال ُيؼل ئال ِغوك ٔىزخ 

ٌٛ ٚعلٔب ٍجًجب ٚاؽًلا يفَو ٘نٖ . ثٕظويبد عليلح ثقٖٛٓ ٘نٖ اٌّْىٍخ اٌْبئىخ 

ًٚب ٚفبح اٌؾيٛأبد ـ وٍٙب فٝ ٔفٌ اٌٛلذ ـ اٌزٝ  اٌؾبالد ٌىبْ ِٓ ّأٔٗ أْ يفَو أي

رؼيِ ػٍٝ األهٗ ٚفٝ اٌجؾو ٌىٓ فٝ اٌؾبٌزيٓ ٔغل أْ ثؼ٘ ٘نٖ اٌؾيٛأبد ٍٛاء اٌزٝ 

ٚ٘ىنا . وبٔذ ػٍٝ األهٗ أٚ فٝ اٌجؾو اٍزّود ٍؼيلح فٝ ؽيبرٙب  ئٌٝ اٌيِٓ اٌزبٌٝ 

.  ال يٛعل رفَيو ٚاؽل 

 

ئما أىؽذ عبًٔجب ٔظويخ اٌزطٛه ِٚالييٓ إٌَيٓ ٚأفند والَ اٌىزبة . ٌىٓ يٛعل رفَيو ٚاؽل 

: اٌّملً ثغليخ ٍزغل رفَيًوا يزٕبٍت ِغ اٌؾمبئك ٚيؼطيٙب ِؼٕٝ ِٕطمًيب 

فٝ ىِٓ اٌطٛفبْ ِبد اٌىضيو ِٓ اٌىبئٕبد اٌجؾويخ ٌىٓ ثؼٚٙب ٔغٝ وّب ِبرذ وً 

اٌؾيٛأبد اٌجويخ اٌٝ وبٔذ فبهط اٌفٍه ، ٌىٓ ِّضٍٝ وً األعٕبً اٌّٛعٛكح ػٍٝ اٌفٍه 



 (ثّب فيٙب اٌليٕبٕٛهاد)ٚعلد ٘نٖ اٌؾيٛأبد . ػبّذ فٝ ػبٌُ عليل ثؼل اٌطٛفبْ 

ًِب ػٓ اٌمليُ اٌنٜ وبْ لجً اٌطٛفبْ  اٌزٕبفٌ ػٍٝ  (1)ٔظًوا ٌـ. اٌؼبٌُ اٌغليل ِقزٍف رّب

لزً اإلَٔبْ ٌٍؾيٛأبد    (3)وٛاهس أفوٜ ،  (2)اٌطؼبَ اٌنٜ ٌُ يؼل ِٛعًٛكا ثٛفوح ، 

ئٌـ ٍ٘ىذ أٔٛاع وضيوح ِٓ ... رلِيو َِبوٕٙب (4)،  (ٚهثّب ٌٍٙٛ)ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌطؼبَ 

ًٚب ِغّٛػخ اٌؾيٛأبد اٌزٝ َّٔيٙب اآلْ . اٌؾيٛأبد  وّب ٕلف أْ ِبرذ أي

يجلٚ أْ االٔمواٗ . كيٕبٕٛهاد ، ثً ٚيٕموٗ ػلك ال ثأً ثٗ ِٓ اٌؾيٛأبد وً ػبَ 

ٌٚيٌ رىْٛ أٔٛاع عليلح ِٓ اٌؾيٛأبد وّب )إٔجؼ لبػلح ػبِخ فٝ ربهيـ األهٗ 

 . (رزٛلغ ِٓ ٔظويخ اٌزطٛه

 

هل بإهكاًٌا أى ًشى ديٌاصوًسا حًيا في يوم هي األيام ؟  

ٌىٓ ِبما ثؼل ؟ ثؼ٘ اٌؼٍّبء يؼزملْٚ أٔٗ لل يٛعل كيٕبٕٛهاد لٍيٍخ ... اإلعبثخ اٌّؾزٍّخ ٘ٝ ال

ِبىٌٕب ٔىزْف ئٌٝ اٌيَٛ أٔٛاًػب عليلح ِٓ اٌؾيٛأبد ٚإٌجبربد وبْ . رؼيِ فٝ اٌغبثبد اٌجؼيلح 

ًّب رزّبّٝ إٔٚبفٙب ِغ ِب لل . ِٓ اٌٖؼت اوزْبفٙب ؽزٝ اآلْ  ٍىبْ ثؼ٘ اٌجالك يوْٚ ٚؽٛ

. يْجٗ اٌليٕبٕٛهاد 

 

أٖٔبه ِن٘ت اٌقٍيمخ ٌٓ يٕلْ٘ٛا ثبٌطجغ ئما ٚعل أؽل كيٕبًٕٛها ؽًيب ، ٌىٓ ٍيمغ ػٍٝ ػبرك 

. أٖٔبه ِن٘ت اٌزطٛه رجويو رٖويؾبرُٙ ثأْ اإلَٔبْ ٚاٌليٕبٕٛه ٌُ يؼيْب أثًلا فٝ ىِٓ ٚاؽل 

ًٍب فٝ ِىبْ ثؼيل ٌُ  وّب ٍيىْٛ ٌليُٙ اٌىضيو ٌزفَيو ثمبء ٘نا اٌليٕبٕٛه ؽًيب ئم ٚعل ٔفَٗ ِؾجٛ

ً٘ روٜ ؟ ثغ٘ إٌظو ػّب ُيىزْف أٚ ػٓ ِلٜ اٌؾوط اٌزٝ رغٍجٗ ٘نٖ . يزغيو ٌّالييٓ إٌَيٓ 

ًّب فٝ رٍفيك ئعبثخ ألْ اٌزطٛه ٘ٛ ِب  األفىبه ألٕؾبة ٔظويخ اٌزطٛه ٍٛف يَزّوْٚ كائ

ًّب ٌىٕٗ ؽميمخ ٚالؼخ  ! يإِْٕٛ ثٗ ، فٙٛ ٌيٌ ػٍ

 

هارا ًحعلن هي الذيٌاصوسات ؟ 

ػٕلِب ٔوٜ ػظبَ اٌليٕبٕٛهاد الثل أْ ٔزنوو أْ اٌّٛد ٌُ يىٓ عيًءا ِٓ اٌقٍيمخ األٍٕيخ ، ثً 

يمٛي ٌٕب اٌىزبة اٌّملً إٔٔب أفطأٔب . ٘ٛ كفيً ػٍيٙب ، كفً ػٕلِب رّوك اإلَٔبْ األٚي ػٍٝ اهلل 

ًٚب ألٕٔب ًَٔ آكَ  ِٓ أعً مٌه وأّٔب ثأَبْ ٚاؽل كفٍذ اٌقطيخ ئٌٝ اٌؼبٌُ ٚثبٌقطيخ اٌّٛد "أي

ئم اٌغّيغ أفطأٚا  . "(12 : 5هِٚيخ )" ٚ٘ىنا اعزبى اٌّٛد ئٌٝ عّيغ إٌبً ئم أفطأ اٌغّيغ



ِٓ اٌٚوٚهٜ أْ ٔؼزوف أْ اٌْو اٌّٛعٛك فٝ اٌؼبٌُ  . (23 : 3هِٚيخ )" ٚأػٛىُ٘ ِغل اهلل

. ٍججٗ اٌقطيخ ألْ اإلَٔبْ ػٖٝ اهلل 

 

ًٚب أْ اهلل ، فبٌك وً األّيبء ثّب فيٙب اٌليٕبٕٛهاد ، ٘ٛ كيبْ ٌىً فٍيمزٗ  .  الثل أْ ٔزنوو أي

وبْ اهلل لل ؽنه آكَ ِّب ٍيؾلس ٌٛ ػٖٝ . أكاْ ػٖيبْ آكَ ثٍؼٓ األهٗ ٚئٕبثزٙب ثبٌّٛد 

. ٚأِب ّغوح ِؼوفخ اٌقيو ٚاٌْو فال رأوً ِٕٙب . " ٕٚيخ اهلل ثأوً صّوح ّغوح ِؼيٕخ ثبٌناد 

 . (17 : 2رىٛيٓ )" ألٔه يَٛ رأوً ِٕٙب ِٛرًب رّٛد

 

ًٚب ثأْ اهلل أكاْ اٌزّوك أيبَ ٔٛػ ثزلِيو اٌؼبٌُ اٌْويو ثبٌّبء ِزَجًجب فٝ  رنوؤب اٌليٕبٕٛهاد أي

يقجؤب اٌىزبة اٌّملً أٔٗ ٍيليٓ اٌؼبٌُ ِوح أفوٜ ٌىٓ اٌّوح . ٘الن ِالييٓ ِٓ اٌّقٍٛلبد 

ٌٚىٓ ٍيأرٝ ؤٍ فٝ اٌٍيً يَٛ اٌوة اٌنٜ فيٗ ريٚي اٌَّٛاد ثٚغيظ ٚرٕؾً : "اٌمبكِخ ثبٌٕبه 

 . (10 : 3ثطوً اٌضبٔيخ )" اٌؼٕبٕو ِؾزولخ ٚرؾزوق األهٗ ٚاٌّٖٕٛػبد اٌزٝ فيٙب

 

ًٙب عليلح  ٌٚىٕٕب ثؾَت ٚػلٖ : "ينوؤب أْ ثؼل اٌليٕٛٔخ ثبٌٕبه ٍيٖٕغ اهلل ٍّٛاد عليلح ٚأه

ًٙب عليلح يَىٓ فيٙب اٌجو ٚويف ٍيىْٛ  . (13 : 3ثطوً اٌضبٔيخ )" ٕٔزظو ٍّٛاد عليلح ٚأه

ٍٚيَّؼ اهلل وً كِؼخ ِٓ ػيُٛٔٙ ٚاٌّٛد ال يىْٛ فيّب ثؼل ٚال "اٌؾبي ػٍٝ األهٗ اٌغليلح ؟ 

 .  (4 : 21هؤيب )" يىْٛ ؽيْ ٚال ٕواؿ ٚال ٚعغ فيّب ثؼل ألْ األِٛه األٌٚٝ لل ِٚذ

 

ٌىٓ ٕ٘بن رؾنيو ٌٕب ثأْ ٌٓ ُيَّؼ ٌٍىضيويٓ ثلفٛي ٘نٖ األهٗ اٌغليلح ثً ٍيزؼنثْٛ طٛاي 

ٚأِب اٌقبئفْٛ ٚغيو اٌّإِْٕٛ ٚاٌوعَْٛ ٚاٌمبرٍْٛ ٚاٌئبح ٚاٌَؾوح ٚػجلح األٚصبْ : "األثليخ 

 (8 : 21هؤيب )" ٚعّيغ اٌىنثخ فٕٖيجُٙ فٝ اٌجؾيوح اٌّزملح ثٕبه ٚوجويذ اٌنٜ ٘ٛ اٌّٛد اٌضبٔٝ

 

٘أٔنا ثبإلصُ ٕٛهد ٚثبٌقطيخ ؽجٍذ ثٝ "اٌجْو ُٚ٘ فطبح ِٕن رىُٛٔٙ أعٕخ فٝ ثطْٛ أِٙبرُٙ 

.  ال يَزطيؼْٛ اٌؾيبح ِغ ئٌٗ للًٚ ثً ِؾىَٛ ػٍيُٙ ثبالٔفٖبي ػٓ اهلل(5 : 51ِيِٛه )" أِٝ

يؼٍّٕب اٌىزبة اٌّملً أْ اهلل للَ اٌنثيؾخ اٌىبٍِخ . ٌىٓ اهلل أػل طويمًب هائًؼب ٌٍقالٓ ِٓ اٌقطيخ 

 ، عبء (16 : 1وٌٍٛٛٝ )اثٓ اهلل ، اٌنٜ فٍك اٌؼبٌُ . اٌالىِخ ٌلفغ ػمٛثخ فطيخ اإلَٔبْ 

ٌٚىٓ اآلْ لل لبَ اٌَّيؼ ِٓ . "ٌألهٗ وأَبْ ِٓ ًَٔ آكَ ٌيؾًّ ػمٛثخ اٌقطيخ ٚ٘ٝ اٌّٛد 

ًٚب ليبِخ األِٛاد . األِٛاد ٕٚبه ثبوٛهح اٌوالليٓ  ألٔٗ وّب . فأٗ ئم اٌّٛد ثأَبْ ثأَبْ أي

 . (22 ـ 20 : 15وٛهٔضًٛ األٌٚٝ )" فٝ آكَ يّٛد اٌغّيغ ٘ىنا فٝ اٌَّيؼ ٍيؾيب اٌغّيغ



 

اٌوة يَٛع اٌَّيؼ ِبد ػٍٝ اٌٍٖيت ٌىٓ فٝ اٌيَٛ اٌضبٌش لبَ ِٕزًٖوا ػٍٝ اٌّٛد ٌىٝ يأرٝ 

ألٔٗ ٘ىنا أؽت اهلل اٌؼبٌُ :"ئٌٝ اهلل ٚيؼيِ ِؼٗ ئٌٝ األثل وً ِٓ يإِٓ ثٗ ٚيمجً كفٌٛٗ ؽيبرٗ 

. (16 : 3يٛؽٕب )"  ؽزٝ ثني اثٕٗ اٌٛؽيل ٌىٝ ال يٍٙه وً ِٓ يإِٓ ثٗ ثً رىْٛ ٌٗ اٌؾيبح األثليخ

" ئْ اػزوفٕب ثقطبيبٔب فٙٛ أِيٓ ٚػبكي ؽزٝ يغفو ٌٕب فطبيبٔب ٚيطٙؤب ِٓ وً ئصُ"

 . (9  : 1يٛؽٕب األٌٚٝ ) 

 

ِٓ ال يمجً ثبإليّبْ ِب ػًّ اٌَّيؼ ألعٍٗ ِٚٓ ال يؼزوف ثطجيؼزٗ اٌقبطئخ ٚؽبعزٗ ٌٍفلاء 

يؾنهٖ اٌىزبة اٌّملً أْ ِضً ٘إالء ٍيؼيْْٛ ئٌٝ األثل ٌىٓ ٍيٕفٍْٖٛ ػٓ اهلل فٝ ِىبْ ِؼل 

!  ٌىٓ ِٓ يٍَُ ؽيبرٗ ٌٍوة ـ يب ٌٙب ِٓ هٍبٌخ هائؼخ " . اٌغؾيُ"ٌٍؼناة يَّيٗ اٌىزبة اٌّملً 

! ِب أهٚع اٌقالٓ ثبٌَّيؼ اٌقبٌك ! يب ٌٗ ِٓ ِقٍٔ هائغ 

 

ئما أهكد أيٙب اٌمبهٜء ِؼوفخ اٌّييل ػٓ ويفيخ لٚبء األثليخ ِغ ئٌٗ اٌقٍيمخ الوأ ِٓ فٍٚه 

 . ئٔؾيً يَٛع اٌَّيؼ


