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 "صيفيض صاْٚ"ثمٍُ 

 

يجٍغ ػضص٘ب اإلجّبٌٝ دٛاٌٝ . أ٘غاِبد ِصغ ِجبْ فغيضح ِٚبػاٌذ رفزٓ اٌؼبٌُ ثجّبٌٙب دزٝ اٌيَٛ 

ًِب وجيًغا يغثىْٛ 100  ٘غَ ، ثؼعٙب صغيغ ٌٚيـذ ٌٗ أّ٘يخ ُرظوغ ٌىٓ ٕ٘بن ؿجؼخ ػشغ ٘غ

. أط٘بْ ػائغيٙب ِٓ ديش اٌذجُ ٚاٌزىٛيٓ 

 

يـزشضَ إٌمبص األ٘غاِبد وُذجخ ٌالصػبء ثؼضَ صذخ اٌىزبة اٌّمضؽ إط يمٌْٛٛ أٔٙب ُثٕيذ لجً 

ؼٛفبْ ٔٛح ثّضح ؼٛيٍخ ٌظا وبْ اٌؽٛفبْ دبصصخ ِذٍيخ ٌُٚ يغػ وً ؿؽخ األعض وّب لبي اٌىزبة 

. اٌّمضؽ ٚإال ٌىبٔذ ُصفٕذ األ٘غاِبد رذذ ؼجمبد ػضيضح ِٓ اٌغٚاؿت 

 

اٌّشىٍخ ٘ٝ اٌؽغيمخ اٌزٝ ثٕٝ ػٍيٙب اٌجبدضْٛ اٌّؼبصغْٚ اٌزـٍـً 

لبئّخ ثأؿّبء ٍِٛن " ِبٔيزْٛ"رغن وب٘ٓ ِصغٜ اؿّٗ . اٌؼِٕٝ ٌّصغ 

ٚأؿغ ٍِىيخ ٚفزغح دىُ وً ٍِه ُِٕٙ ، ثبٌغغُ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزبعيشيخ 

اٌزٝ ػغفٕب٘ب ِٓ ٔمٛف جضعاْ اٌّمبثغ ٚاٌّؼبثض إال أْ اٌّشىٍخ ٘ٝ ويفيخ 

ٌُ يّزٍه ػٍّبء اآلصبع اٌىضيغ ٌٍؼًّ ػٍيٗ ٌىُٕٙ افزغظٛا افزغاظبد ػضيضح . رفـيغ ٘ظٖ اٌّؼٍِٛبد 

وّب ٚظغ اٌؼٍّبء  . 

اٌّؼبصغْٚ رصًٛعا ٌٍزـٍـً اٌزبعيشٝ يزّبشٝ ِغ اٌفىغح اٌزٝ  

. رشيٍٙب إٌبؽ ػجغ ِالييٓ اٌـٕيٓ 

 

. وً ٘ظا ؿبػض ػٍٝ رذٛي إدضٜ ػجبئت اٌؼبٌُ اٌمضيُ إٌٝ ٌغؼ يذيػ ثٗ اٌغّٛض ِٓ وً جبٔت 

إطا وبٔذ اٌّجزّؼبد اٌجشغيخ األٌٚٝ ٔشأد ِٓ صيبصيٓ ثضائييٓ فىيف اؿزؽبع اٌذغفيْٛ اٌمضِبء 

ثٕبء ٘ظٖ األ٘غاِبد اٌّظٍ٘خ ؟ إطا وبٔٛا ثضأٚا ثضْٚ رىٌٕٛٛجيب أٚ رٕظيُ اجزّبػٝ ِؼيٓ فىيف 

رفجغد ٘ظٖ اإلٔجبػاد إٌٙضؿيخ ِٓ اٌؼبٌُ اٌمضيُ ؟ ٌمض ٚصً األِغ ثبٌجؼط إٌٝ رشيً أْ وبئٕبد 

. فعبئيخ أِضرُٙ ثٙظٖ اٌزىٌٕٛٛجيب 

 

ال ُيعشف اىنثيش عِ اىَيل ّفشحرة األٗه  
يعرقذ تعض ٍؤسخ٘ اىنراب اىَقذط أّٔ قذ 
ينُ٘ فشعُ٘ اىزٙ اضطٖذ تْٚ إعشائيو 

ىٌ يرٌ . ٍَا اضطشٌٕ ىيخشٗج ٍِ ٍصش 
 .أتًذا اىعث٘س عيٚ جثرٔ ٍٗقثشذٔ



ٚفمًب . ٌىٓ أ٘غاِبد ِصغ ٌيـذ ٌغًؼا ٌٛ اؿزشضِٕب أدضاس اٌىزبة اٌّمضؽ اٌزبعيشيخ وٕمؽخ ثضايخ 

ٌٍىزبة اٌّمضؽ فمض اعرذً أٚائً اٌّـزٛؼٕيٓ اٌّصغييٓ ِٓ ٔٙغ اٌفغاد ، ِٛلغ ثغط ثبثً ديش 

اٌزبعيز اٌذضيش ٌّصغ ؼٛيً جًضا ألُٔٙ عرجٛا األؿغ اٌٍّٛويخ رغريًجب . رجٍجٍذ األٌـٕخ ثؼض اٌؽٛفبْ 

ثّؼٕٝ آسغ رؼإِذ ثؼط . ِزؼبلًجب فٝ ديٓ أٔٗ وبْ ، ثضعجخ ألً أٚ أوضغ ، رغريًجب ِؼبصًغا 

. فزغاد دىُ اٌٍّٛن فٝ ٚلذ ٚادض ٕٚ٘بن أؿغ ٍِىيخ ٌُ رٛجض دزٝ فٝ اٌٛالغ 

( 13 6ٚ : 10رىٛيٓ )اثٓ دبَ " ِصغايُ"يجضٚ أْ اٌّـزٛؼٕيٓ اٌّصغييٓ األٚائً أذضعٚا ِٓ 

. ٌٙظا ظٙغ ػٍٝ اٌـبدخ ، ِٓ األؿغح األٌٚٝ ، أٔبؽ ٌُٙ صمبفخ ِٚٙبعح ٚشىً ِٓ أشىبي اٌىزبثخ 

 

ثً وبٔٛا يضفْٕٛ اٌٍّٛن فٝ غغف . ٌُ يجٓ اٌّـزٛؼْٕٛ األٚائً ، ِٓ أٚي أؿغريٓ ، األ٘غاِبد 

ٌىٓ فٝ األؿغح اٌضبٌضخ وبْ ٌٍٍّه " . ِصبؼت"رذذ ِجبْ ِجٕيخ ثبٌؽٛة اٌٍجٓ ُيؽٍك ػٍيٙب اؿُ 

اؿزشضَ وزاًل ِٓ اٌذجغ اٌشبَ ثضاًل ِٓ اٌؽٛة ٌجٕبء ِصؽجخ " اِذٛرت"ٚػيغ اؿّٗ " ػٚؿغ"

ٌٍٍّه صُ أظبف ؿذ صعجبد ثبًٔيب ٘غَ ؿمبعح اٌّضعط ػٍٝ اٌعفخ اٌغغثيخ ٌٕٙغ إٌيً ، جٕٛة 

. ُيؼزمض أْ يىْٛ ٘ظا أٚي ٘غَ ُثٕٝ فٝ ِصغ  . ( ِي120ً) وُ 20اٌمب٘غح اٌذضيضخ ثـ

 

سنفرو وابنه       

. ، أٚي ٍِٛن األؿغح اٌغاثؼخ "ؿٕفغٚ"أػظُ ثبْ ٌأل٘غاِبد ُػغف فٝ اٌزبعيز ٘ٛ 

 وُ  40اٌزٝ رمغ ػٍٝ ُثؼض دٛاٌٝ " ِيضَٚ"ثٕٝ أٚي ٘غَ ٌٗ شىً ٘غِٝ دميمٝ ػٕض 

ٌىٓ ٌألؿف األدجبع . جٕٛة ؿمبعح  ( ِياًل25)

. اٌشبعجيخ ٚلؼذ ربعوخ صعجخ ٚادضح ٌٍٙغَ 

 

ًِب آسغ لغيًجب ِٓ ؿمبعح ثض٘شٛع ، " ؿٕفغٚ"ثٕٝ  ٘غ

 صعجخ ، أوضغ 54اؿّٗ اٌٙغَ إٌّذٕٝ ألْ إٌصف اٌـفٍٝ يغرفغ ثؼاٚيخ 

أذضاًعا ِٓ إٌصف اٌؼٍٜٛ اٌظٜ يّيً ثؼاٚيخ 

.   صعجخ فمػ 43

ٕ٘بن رصضػبد فٝ ثؼط األدجبع اٌـفٍيخ إط عثّب 

ِٓ دجُ اٌعغػ اٌٙبئً " ؿٕفغٚ"سشٝ ػّبي ثٕبء 

٘ظا اٌضٌيً اٌٛاظخ . ٚأوٍّٖٛ ثضعجخ ِيً أوضغ إًِٔب 

القوى العاملة لدى فرعون 

عاىٌ اآلثاس " ٍاسك ىيْش"امرؾف ٍؤخًشا 

ٗجذ . اىقشيح اىرٚ عاػ فيٖا تْاج األٕشاً 

ٍخثًضا ماُ ي٘فش خثًضا ىعؾشيِ أىف عاٍو 

حغة ذقذيشٓ ٗٗجذ أيًضا اىَقثشج اىرٚ ماّ٘ا 

. يذفُْ٘ تٖا اىعَاه حيِ يَ٘ذُ٘ أثْاء اىعَو 

ٗجذ أُ تعض اىجثث تٖا عظاً ٍنغ٘سج 

ثقييح عحقرٖا ىنِ اىجثائش  ّريجح أحَاه

ٗاىعْايح اىطثيح اىَإشج ٍنْد اىعظاً ٍِ 

تَعْٚ آخش ْٕاك . اىَْ٘ ًٍعا ٍشج ثاّيح 

تشإيِ مثيشج ذثثد أُ أؽخاًصا حقيقييِ تْ٘ا 

اىَشيخ أٗ  األٕشاٍاخ ٗىيظ مائْاخ ٍِ

ىِ . سٗاد فضاء ٍِ حضاساخ ٍفق٘دج 

ذْذٕؼ إرا فنشخ مَا يشؽذك اىنراب 

. اىَقذط 

 



ػٍٝ اٌزجغثخ ٚاٌفشً ٘ٛ ِب وٕب ٔزٛلؼٗ ِٓ ثشغ أطويبء ٌىٓ ٌُٙ ػيٛثُٙ أيًعب ، وّب ُيظٙغ ِضٜ 

. ؿشبفخ فىغح ثٕبء اٌىبئٕبد اٌفعبئيخ ٌأل٘غاِبد 

 

ُثٕٝ اٌٙغَ . أيًعب " ص٘شٛع"ثٙظٖ االٔجبػاد اٌعشّخ فجٕٝ اٌٙغَ األدّغ فٝ " ؿٕفغٚ"ٌُ يىزف 

عثّب وبْ طٌه ِذبٌٚزٗ األسيغح ٌجٕبء ٘غَ ال يـمػ ػٍيٗ .  صعجخ 43وٍٗ ػٍٝ أصٔٝ ػاٚيخ ٚ٘ٝ 

. ثؼضِب ُيضفٓ ثأؿفٍٗ 

 

ًِب أوجغ ِٓ وً  ("ويٛثؾ"اٌّؤعسْٛ اٌيٛٔبٔيْٛ يـّٛٔٗ )" ؿٕفغٚ"اثٓ " سٛفٛ"ثٕٝ  ٘غ

غغة اٌمب٘غح  ( أِيبي10) وُ 15األ٘غاِبد ػٍٝ ٘عجخ اٌجيؼح ، شّبي ؿمبعح ٚػٍٝ ثؼض 

ًِب480) ِزًغا 164يجٍغ اعرفبػٗ . اٌذضيضخ  ُٚيؼغف ثبٌٙغَ األوجغ ٚثٕبٖ ػضص ٘بئً ِٓ اٌؼّبي  ( لض

 . (اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٌضٜ فغػْٛ: أظغ ألػٍٝ )

 

ًّب ، يؼْ ثؼعٙب 3يذزٜٛ ػٍٝ دٛاٌٝ  وبٔذ غغفخ صفٓ اٌٍّه ِجؽٕخ .  ؼًٕب 15 ٍِيْٛ دجًغا ظش

 600) وُ 1000ثىزً ِٓ اٌجغأيذ اٌعشّخ ٔمٍذ ػجغ ٔٙغ إٌيً ِٓ أؿٛاْ اٌزٝ رمغ ػٍٝ ُثؼض 

 ؼٓ ٚ٘ٝ طاد شىً ِغثغ ٍِزصك 30جٕٛة اٌمب٘غح ، يصً ٚػْ وً ٚادضح ِٕٙب إٌٝ  (ِيً

٘ظا االثضاع ٚاالرمبْ يٕبي إػجبة اٌؼبٌُ . ثؼعٙب ثبٌجؼط ٌضعجخ أْ يصؼت إصسبي ٚعلخ ثيٕٙب 

 . (أظغ ويف رُ ٚظغ األدجبع فٝ أِبوٕٙب ؟ ثٕٙبيخ اٌّمبي)أجّغ 

 

أسر األهرامات 

ًِب ثـ" سٛفٛ"اثٓ " صجيضف عع"اؿزىًّ  ػٍٝ ُثؼض ػضح " أثٝ عٚاف"رمٍيض اٌؼبئٍخ ٚثٕٝ ٘غ

٘ظا اٌٙغَ إِب ٌُ ُيـزىًّ أٚلبَ ثؼط اٌٍصٛص ثـغلخ . ويٍِٛزغاد ِٓ شّبي غغة اٌجيؼح 

. أغٍت اٌذجبعح اٌؼٍيب 

 

يغرفغ . ثٕيب أ٘غاِّٙب ػٍٝ ٘عجخ اٌجيؼح " ِٕمغع"ٚ" سفغع"اٌٍّىبْ اٌزبٌيبْ ِٓ ٔفؾ األؿغح 

رمغيًجب ٌىٓ ثؼٚايخ أوضغ أذضاًعا ٌظا رؽٍت األِغ " سٛفٛ"فٝ ٔفؾ ِـزٜٛ ٘غَ " سفغع"٘غَ 

. اٌّؼيض ِٓ اٌذجبعح 



عثغ األ٘غاِيٓ اٌـبثميٓ ٌىٓ اٌؽجمبد اٌـفٍيخ ِغؽبح ثىزً جغأيذ ِٓ " ِٕمغع"يجٍغ دجُ ٘غَ 

ٌُ يىزًّ اٌشىً اٌشبعجٝ ٌجؼط ٘ظٖ األدجبع ٌظا يغٜ ػٍّبء اآلصبع أْ األدجبع . أؿٛاْ 

ُٚظؼذ صُ ثضأ اٌؼّبي ػٍُّٙ   اٌشبعجيخ ٌُ رمؽغ ثبٌشىً إٌّبؿت لجً ٚظؼٙب فٝ أِبوٕٙب ، ٌىٕٙب 

. ِٓ أػٍٝ إٌٝ أؿفً 

       

 

 

 

 

 

أ٘غاِبد األؿغ اٌشبِـخ ٚاٌـبصؿخ وبٔذ طاد ِـزٜٛ عصٜء ِٚجٕيخ ِٓ األٔمبض ٌىٓ ِغؽبح 

أصسً . ُؿغلذ ِؼظُ ٘ظٖ األدجبع ِشٍفخ ٚعاء٘ب أوٛاَ ِٓ األٔمبض . ثأدجبع ثيعبء جّيٍخ 

ٔذذ سؽًٛؼب عأؿيخ ِٓ . آسغ ٍِه ِٓ األؿغح اٌشبِـخ ِيؼح جضيضح فٝ ٘ظٖ اٌفزغح " أٚٔبؽ"

ال رٛجض  ٔصٛص أصٍيخ فٝ األ٘غاِبد . إٌصٛص اٌٙيغٚغٍيفيخ ػٍٝ جضعاْ غغفخ ِمجغرٗ 

. اٌـبثمخ 

 

ػصغ "ؿبص اٌفمغ ٚػضَ االؿزمغاع فٝ ػٙض األؿغح اٌـبثؼخ ٚدزٝ اٌؼبشغح ٚ٘ٛ ِب ُيؼغف ثـ

ٌىٓ ثؼط اٌجبدضيٓ" . االظّذالي األٚي
(1)

 عأٚا أْ ٘ظٖ األؿغ ٌُ رٛجض فٝ األصً ، ػٍٝ األلً 

. وأؿغ ِـزمٍخ ثظارٙب ٚ٘ظا ؿجت آسغ ٌذبجخ اٌزبعيز اٌزمٍيضٜ اٌّصغٜ إٌٝ االسزصبع 

 

أهرامات من الطىب الطينى 

إطا ؼجمٕب اٌزبعيز . ػٙض لٛح ٚعسبء " اٌٍّّىخ اٌٛؿؽٝ"ػبشذ األؿغ اٌزبٌيخ اٌزٝ ُيؽٍك ػٍيٙب 

اٌّصغٜ اٌّشزصغ اٌظٜ ٔبصٜ ثٗ ثؼط اٌجبدضيٓ
(1)

" يؼمٛة"صُ " يٛؿف" ؿٕجض أٔٗ عثّب جبء 

. لجً ٔٙبيخ رٍه األؿغح " ِٛؿٝ"ٚػبئٍزٗ إٌٝ ِصغ أصٕبء األؿغح اٌضبٔيخ ػشغح ٚعثّب ٌٚض 

ٕو ٕزا ٗجٔ . األٍيشج اىَصشيح ع٘تل ّفشٗ  
ٍِ اىَيآ ألّٖا ىٌ " ٍ٘عٚ"اىَشأج اىرٚ عحثد 

ذنِ ذْجة ؟ تعض ٍفغشٙ اىنراب اىَقذط 
 .يعرقذُٗ رىل 

ٕزا يظٖش ٗجٖٔ قاعًيا " صٗعش"ذَثاه اىَيل 
ألُ اىيص٘ؿ عشق٘ا اىعيُ٘ األصييح ٗؽٕ٘٘ا 

" إيَح٘ذة"ٕ٘ ٍْٖٗذعٔ اىَعَاسٙ . اى٘جٔ 
 .تْيا اٗه ٕشً 



 

أغٍت األ٘غاِبد اٌزٝ ُثٕيذ فٝ ػٙض ٘ظٖ األؿغح ُصٕؼذ ِٓ ِالييٓ ألغاص اٌؽٛة اٌؽيٕٝ طاد 

صُ ُثؽٓ اٌجٕبء ثبٌذجبعح اٌٍّـبء إلػؽبء ِظٙغ ٘غَ ِٓ دجغ . اٌذجُ اٌىجيغ اٌّجففخ ثبٌشّؾ 

. دميمٝ ٌىٓ األدجبع ُؿغلذ ِٕظ فزغح ؼٛيٍخ ربعوخ سٍفٙب وِٛخ وجيغح ِٓ اٌؽٛة اٌؽيٕٝ 

 

ٚأججغُٚ٘ : "وزت ثشصٛص اٌؼجيض اإلؿغائيٍييٓ فٝ ِصغ ٚلبي " يٛؿيفٛؽ"اٌّؤعر اٌيٙٛصٜ 

"أيعًب ػٍٝ ثٕبء األ٘غاِبد (اٌّـشغْٚ اٌّصغيْٛ)
(2)

عفط أغٍت ػٍّبء اآلصبع ٘ظا اٌزصغيخ . 

.  ِفزغظيٓ أزٙبء ثٕبء األ٘غاِبد لجً ٚصٛي ثٕٝ إؿغائيً إٌٝ ِصغ 

 

 

 

 

ؿيٕشفط ربعيز األؿغ اٌّجىغح ثبٌزـٍـً اٌزبعيشٝ اٌّشزصغ ٚؿٕجض أْ ثٕٝ إؿغائيً وبٔٛا فٝ 

وّب ؿيزّبشٝ ٘ظا ِغ ٔٛع األ٘غاِبد إٌّزشغ فٝ رٍه األيبَ أٜ . ِصغ أصٕبء األؿغح اٌضبٔيخ ػشغح 

 لبي فغػْٛ ٌّـشغٜ اٌشؼت  7 : 5سغٚط ٚفمًب ي. األ٘غاِبد اٌّجٕيخ ِٓ اٌؽٛة اٌؽيٕٝ 

ٌيظ٘جٛا ُ٘ ٚيجّؼٛا رجًٕب . ال رؼٛصٚا رؼؽْٛ اٌشؼت رجًٕب ٌصٕغ اٌٍجٓ وأِؾ ٚأٚي ِٓ أِؾ "

" . يٛؿيفٛؽ"يجضٚ أْ ػٍّبء اآلصبء ُ٘ اٌظيٓ اسزٍػ ػٍيُٙ األِغ ٌٚيؾ " . ألٔفـُٙ

فٝ ِصغ فٝ ػٙض رٍه  (ِٓ ؿٛعيب أٚ فٍـؽيٓ)ٕ٘بن أصٌخ أيًعب ػٍٝ ٚجٛص ػجيض ِٓ أصً أؿيٜٛ 

 The Pyramid" ثٕبح األ٘غاَ فٝ ِصغ اٌمضيّخ"فٝ وزبثٙب " عٚػاٌٝ صيفيض."وزجذ ص. األؿغح 

Builders of Ancient Egypt :   يجضٚ أْ اآلؿيٛييٓ وبٔٛا ِٛجٛصيٓ ثبٌّضيٕخ ثأػضاص ٌيـذ ثمٍيٍخ

. ٕشً أٍَْحاخ اىثاىث اىَثْٚ ٍِ اىط٘ب اىطيْٚ 

قذ ينُ٘ ٕ٘ اىفشعُ٘ اىزٙ ذ٘ىٚ اىحنٌ أياً ذيقٚ 

 .ذعيئَ فٚ اىقصش " ٍ٘عٚ"

طيْٚ ٍَضٗج تاىقؼ ـ ستَا ٍثو ٍا ط٘ب 

 14 : 1خشٗج )ماُ يصْعٔ تْ٘ إعشائيو 

  .(19 ـ 7 : 5ٗ



ال يّىٓ رذضيض ٚؼُٕٙ ثبٌعجػ ؿٛاء وبْ ؿٛعيب . ... ٚأؼىؾ ٘ظا األِغ ػٍٝ وً ِىبْ فٝ ِصغ

"ٚيظً ؿجت ٚجٛصُ٘ فٝ ِصغ غيغ ٚاظخ... أٚ فٍـؽيٓ
(3)

ٌىٓ ِٓ اٌٛاظخ ِزٝ ٔجضأ ِغ  . 

. اٌىزبة اٌّمضؽ 

ٌُ يزّىٕب ِٓ فُٙ ؿجت ٚجٛصُ٘ فٝ ِصغ ألّٔٙب رّـىب " عٚػاٌٝ صيفيض"ٚ" فٍٕضعػ ثيزغٜ"ؿيغ 

 لجً اٌّيالص ، 1785 دزٝ 1990ثبٌزٛاعيز اٌزمٍيضيخ ٌألؿغح اٌضبٔيخ ػشغح فٝ ِصغ ٚ٘ٝ ِٓ 

 لجً اٌّيالص 1445 دزٝ 1660ثيّٕب اٌزٛاعيز اٌىزبثيخ ٌٛجٛص ثٕٝ إؿغائيً فٝ ِصغ ؿزىْٛ ِٓ 

 . (1 : 6األٚي ٍِٛن )

ِٓ إٌبصع أْ يغدً . ٚفجأح اسزفٝ أٌٚئه اٌؼجيض ثضعجخ ٍِذٛظخ ٚال يؼٍُ ػٍّبء اآلصبع اٌـجت 

رشزٍف اآلعاء دٛي ويف أزٙذ اٌفزغح : "وزجذ لبئٍخ " صيفيض."اٌؼجيض فجأح فٝ جّبػبد ٌىٓ ص

أٔٛاع ٚوّيبد األشيبء اٌّـزشضِخ يًِٛيب اٌزٝ رغوذ فٝ إٌّبػي ... األٌٚٝ ِٓ االدزالي فٝ وبْ٘ٛ

"لض رٛدٝ فؼاًل ثأْ اٌغديً وبْ ِفبجئًب ٚغيغ ِشؽػ ٌٗ
(4)

 .

رشزفٝ وً ٘ظٖ اٌّشبوً ػٕضِب ٔجضأ صعاؿخ األدضاس اٌزبعيشيخ اٌٛاعصح ثبٌىزبة اٌّمضؽ ٚاٌّٛصٛق 

. فيٙب 

 

آخر هرم كبير 

ِٓ  ( ِي70ً) وُ 110ػٍٝ ُثؼض " ٘ٛاعح"آسغ أ٘غاِبد ِصغ اٌىجيغح ثٕبٖ إِّٔذبد اٌضبٌش فٝ 

" . ِٛؿٝ"لض يىْٛ ٘ظا اٌفغػْٛ ٘ٛ اٌظٜ رٌٛٝ عػبيخ ٚرغثيخ . جٕٛة اٌمب٘غح 

 

لض رىْٛ . وبٔذ آسغ ِٓ دىُ ِٓ ٘ظٖ األؿغح ٌُٚ يىٓ ٌضيٙب أثٕبء ٌيشٍفٛ٘ب " ؿٛثه ٔفغٚ"اثٕزٗ 

ٌُ يىٓ ؿجت طٌه ٘ٛ ػضَ  . (5 : 2سغٚط )" ٔؼٌذ إٌٝ إٌٙغ ٌزغزـً"٘ٝ اثٕخ فغػْٛ اٌزٝ 

" ٘بثٝ"ٚجٛص دّبَ ٌٙب فٝ اٌمصغ اٌٍّىٝ ثً عثّب وبٔذ فٝ ؼغيمٙب ٌزصٍٝ إٌٝ إٌٗ اٌشصٛثخ 

اػزجغد ٘ظا اؿزجبثخ ٌصالرٙب " ِٛؿٝ"ٚػٕضِب الدظذ اٌـٍخ اٌزٝ وبْ ثٙب اٌؽفً . ٌيٙت ٌٙب اثًٕب 

 .

 

التحنيط 

إٌّبر اٌجبف ؿبػض ػٍٝ اٌذفبؾ ػٍٝ اٌجضش اٌّضفٛٔخ فٝ . ػبصح يغثػ إٌبؽ ِصغ ثبٌِّٛيبٚاد 

. دفغ عٍِيخ ظذٍخ وّب رجيٓ ٌٕب اٌصٛعح اٌزبٌيخ 



وبْ اٌّصغيْٛ يذٕؽْٛ ِٛربُ٘ فٝ اٌّبظٝ ٚػٍّيخ اٌزذٕيػ ٘ظٖ وبٔذ ِىٍفخ ٌٍغبيخ ال يمضع 

. ػٍيٙب إال اٌٍّٛن ٚؼجمخ إٌجالء 

 

ًِب ٚيزؽٍت ٔؼع أٜ عؼٛثخ فٝ اٌجـض دزٝ ال رزؼفٓ اٌٙيئخ 70وبْ اٌزذٕيػ يـزغغق دٛاٌٝ   يٛ

ٚثؼض اؿزئصبي وً األػعبء يشعغ اٌجـض ٌؼٍّيبد ِزٕٛػخ صُ ُيٍف فٝ ٌفبئف . اٌجبفخ ثـٌٙٛخ 

. وزبْ لض يصً ؼٌٛٙب إٌٝ ِئبد األِزبع 

 

   ِضً أٜ ِجزّغ ٚصٕٝ ٌُ يؤِٓ لضِبء اٌّصغييٓ ثبٌشبٌك   

ثً اػزمضٚا أْ اٌذفبؾ   .    اٌذميمٝ إٌٗ اٌىزبة اٌّمضؽ 

   ػٍٝ أجـبصُ٘ ثمضع اٌّـزؽبع وّب وبٔذ فٝ ديبرُٙ  

.    ؿيعّٓ ٌُٙ ديبح أثضيخ 

 

. ثٕبء ٘ظٖ اآلصبع اٌذجغيخ اٌعشّخ يغيٕب أُٔٙ وبٔٛا وّٓ يجْٕٛ ٌٍشٍٛص 

 

ًِب أظٙغ رؼبؼفًب ِغ ثٕٝ إؿغائيً اٌؼجيض ٚلزً أدض اٌّصغييٓ" ِٛؿٝ"ٌىٓ ػٕضِب ثٍغ  . أعثؼيٓ ػب

وبٔذ " ؿٛثه ٔفغٚ"ٚثّٛد . ألعض ثؼيضح ، إٌٝ ِضيبْ " ِٛؿٝ"ٌّب ػٍُ فغػْٛ ثبٌشجغ ٘غة 

لض ِبد جّيغ اٌمَٛ اٌظيٓ "ثأعثؼيٓ ؿٕخ لبي اهلل ٌٗ " ِٛؿٝ"ٚثؼض ٘غٚة . ٔٙبيخ ٘ظٖ األؿغح 

 فؼبص إٌٝ ِصغ ٚٚاجٗ أدض فغاػٕخ األؿغح اٌضبٌضخ ػشغح (19 : 4سغٚط )" وبٔٛا يؽٍجْٛ ٔفـه

. األٚي اٌظٜ ٌُ يزُ أثًضا اٌؼضٛع ػٍٝ ِِٛيبٖ أٚ ِىبْ صفٕٗ " ٔفغدزت"عثّب وبْ 

 

ػٕضِب ٔضعؽ اٌزبعيز ٚاٌزـٍـً اٌؼِٕٝ وّب ٘ٛ ِىزٛة فٝ اٌىزبة اٌّمضؽ ؿٕجض أٔٗ يزّبشٝ ِغ 

ًِب رؽٛعٚا ِٓ ديٛأبد ػجغ ِالييٓ . األصٌخ اٌزٝ يجض٘ب ػٍّبء اآلصبع  ٌُ يىٓ ثٕبح األ٘غاَ لٛ

اٌـٕيٓ ، ثً وبٔٛا فٝ يَٛ ِٓ األيبَ جؼًءا ِٓ دعبعح ِزمضِخ ثٕذ ثغًجب يؼٍٛ فٛق ؿٙٛي ثبثً 

 .  (8 ـ 6رىٛيٓ ) أٌف ؼٓ 15 ، شؼًجب أذضع ِٓ أؿغح ٔؼٌذ ِٓ فٍه يؼْ دٛاٌٝ (11رىٛيٓ )

ِبػٌٕب ال ٔؼٍُ ثبٌعجػ ويف دممٛا وً رٍه االٔجبػاد إٌٙضؿيخ فٝ ِصغ اٌمضيّخ ٌىٓ يّىٕٕب اٌزأوض 

.  جياًل يّزٍه ِٙبعاد طٕ٘يخ فبئمخ 30ألً ِٓ " آصَ"ِٓ شٝء ٚادض ٘ٛ أْ شؼًجب ثيٕٗ ٚثيٓ 

 

 



كيف تم وضع األحجار فى أماكنها ؟ 

فال . رٛجض ٔظغيبد ػضيضح ٌزفـيغ ويف ٚظؼذ األدجبع فٝ أِبوٕٙب فٝ أ٘غاِبد ِصغ اٌعشّخ 

. ظغٚعح ٌزأٌيف أٌغبػ غبِعخ أٚ اٌٍجٛء إٌٝ ديٍخ وبئٕبد فعبئيخ ِزمضِخ 

 

األدجبع لض رىْٛ ُؿذجذ ػجغ ِٕذضع عغُ ظغٚعح اِزضاص ِضً طٌه إٌّذضع ٌّئبد األِزبع 

ٕ٘بن فىغح ثضيٍخ رغٜ ٚجٛص ِٕذضع . ٚادزٛائٗ ػٍٝ وّيبد ظشّخ ِٓ اٌؽٛة أٚ اٌذصٝ 

، ػبٌُ اآلصبع اٌّصغٜ ، أْ " ػا٘ٝ دٛاؽ."ٚيغٜ ص. دٍؼٚٔٝ دٛي اٌٙغَ يزضعط فٝ االعرفبع 

.  األِغ لض يىْٛ ِؼيًجب ِٓ االصٕيٓ 

 

اٌّصؽجخ اٌزٝ ُثٕٝ ػٍيٙب اٌٙغَ ُدفغد فٝ اٌصشغ ٚٔؼٌذ . اٌؽجمبد اٌـفٍيخ ال رشىً ِشىٍخ 

ٚوٍّب يؼصاص االعرفبع . رذذ ِـزٜٛ األعض دزٝ يـزؽيؼٛا لؽغ وزً األدجبع ِٓ ٘ظا اٌذٛض 

.  يصغغ دجُ اٌىزٍخ دزٝ يزُ عفؼٙب ثـٌٙٛخ عغُ وٛٔٙب ِّٙخ ٘بئٍخ 

 

دميمخ اؿزشضاَ اٌجيغ وّالغ أٚ . األدجبع وبٌشغؿبٔخ " ؿىت"ِب ِٓ ػبٌُ آصبع لضيغ يمجً فىغح 

ِٛٔخ فٝ أِبوٓ وضيغح ٌغثػ األدجبع ثؼعٙب ثجؼط رجيٓ ٌٕب أٔٙب وبٔذ أدجبع ِـزشغجخ ِٓ 

. ػٓ اٌٙغَ ( لض1600َ) ِزغ 500رُ اؿزشغاط ِؼظُ األدجبع ِٓ ِذجغ ٚاؿغ يجؼض . اٌّذبجغ 

. اٌمؽغ اٌّغثغ ػٍٝ اٌجٛأت يضي ػٍٝ ِىبْ اؿزشغاط ٘ظٖ اٌىزً اٌعشّخ 

 

ٌُ يـزشضَ لضِبء اٌّصغييٓ اٌؼغثخ طاد اٌؼجالد اٌزٝ ِب وبٔذ ؿزفيضُ٘ ػٍٝ األعض اٌغٍِيخ 

ثً اؿزشضِٛا اٌّؼٌمخ ِٚٓ اٌّّىٓ الزفبء آصبع اٌؽغيك اٌزٝ . ٌٍٙعجخ اٌزٝ ُثٕيذ ػٍيٙب األ٘غاِبد 

.  وبٔذ رجغ ػٍيٙب األدجبع 

 

ثبٌغغُ ِٓ رمضيغٔب ٌٍزىٌٕٛٛجيب ٚاؿزشضاِبرٙب فئٕٔب الػٌٕب ٔمف ِٕجٙغيٓ أِبَ ِٙبعح ثٕبح األ٘غاِبد 

اٌزٝ ظٙغد فٝ عفغ رٍه األدجبع اٌعشّخ ٚٚظؼٙب فٝ ِىبٔٙب ثظٌه اٌزّبصً اٌضليك  

. ػبٌُ آصبع يمٛص ػٍّيبد دفغيخ وضيغح فٝ إؿغائيً ٚيؼًّ ِغ ٘يئخ اآلصبع اإلؿغائيٍيخ" صيفيض صاْٚ"

أيعًب وّذغع ٚٔبشغ ثجغيضح " صيفيض"يؼًّ . اشزغن فٝ ػٍّيبد دفغيخ ثزـغ أِبوٓ ِشزٍفخ 

Diggings ِٚجٍخ Archeological Diggings  اٌٍزيٓ ُيٕشغ ثّٙب ِمبالد وضيغح 

. ػٓ األ٘غاِبد ٚاٌزـٍـً اٌزبعيشٝ اٌّغاجغ 
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