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ٌىٓ ٌألعف ِضٍٙب وجبلٝ أؽذاس . ٔٛػ ٚاٌفٍه ِٓ أوضش األؽذاس ؽٙشح فٝ ربسيخ اٌجؾشيخ "لقخ 

.  يْزجش٘ب اٌجْل ِغشد لقخ خيبٌيخ اٌىزبة اٌّمذط

ثّب أْ اٌىزبة اٌّمذط ٘ٛ اٌىزبة اٌزٜ يغشد ربسيخ اٌىْٛ ثقذق ٚأِبٔخ ارًا يّىٕٕب اٌشد ٍّٝ  

. األعئٍخ اٌزٝ رذٚس ؽٛي اٌيٛفبْ ٚاٌفٍه ثىً صجبد ٚصمخ 

 

ها هذي ضخاهت فلك ًىح ؟ 

ًّب اسرفبّٗ" ًّب ّشمٗ ٚصالصيٓ رسا "  صٍش ِئخ رساُ يىْٛ ىٛي اٌفٍه ٚخّغيٓ رسا

( 15 : 6رىٛيٓ )

ٚإّٔبق اٌضسافبد ثبسصح ) وغفيٕخ ِزنخّخ اٌفٍهثْىظ وضيش ِٓ اٌشعِٛبد اٌغشيجخ اٌزٝ رَٙش 

ٚؽزٝ أٚاخش اٌمشْ اٌزبعِ . فبْ اٌفٍه وّب عبء فٝ اٌىزبة اٌّمذط وبْ عفيٕخ مخّخ  (ِٓ اٌغمف

" . ٔٛػ"ّؾش ٌُ رجٓ عفيٕخ ثؾغُ رْذٜ فٍه 

 

 

اٌّمبييظ رؾجٗ ِمبييظ عفيٕخ ؽؾٓ ؽذيضخ ٚؽغّٗ ِضً ؽغُ عفيٕخ : ُرْذ أثْبد اٌفٍه ِٕيميخ ٌغججيٓ 

اٌزساُ يْييٕب فٛسح ٚامؾخ ّٓ اٌؾغُ. خؾجيخ 
(1)

ثبعزخذاَ اٌزساُ فٝ اٌميبط ٔغزٕزظ أْ  . 

ًِب 75ٍّٝ األلً ّٚشمٗ  ( ِزش137) لذَ 450اٌفٍه وبْ ىٌٛٗ يجٍغ  ٚاسرفبّٗ  ( ِزًشا23) لذ

ًِب 45 ِِ  ( ِزش100) لذَ 330فٝ اٌْبٌُ اٌغشثٝ ال يزْذٜ ىٛي اٌغفٓ اٌخؾجيخ  . ( ِزًشا14) لذ

ٚاٌقيٕيْٛ ثٕٛا عفًٕب خؾجيخ . اْ لذِبء اإلغشيك ثٕٛا عفًٕب ثٙزا اٌؾغُ ٍّٝ األلً لجً أٌفٝ ّبَ 

اٌفٍه وّب عبء  . مخّخ فٝ اٌمشْ اٌخبِظ ّؾش لذ يقً ؽغّٙب ٌؾغُ اٌفٍه 



فٝ اٌىزبة اٌّمذط يْذ أمخُ عفيٕخ خؾجيخ ٍّٝ ِش اٌْقٛس ـ أٜ عفيٕخ ؽؾٓ ِزٛعيخ اٌؾغُ 

. ثّمبييظ اٌيَٛ 

 

كيف استطاع ًىح بٌاء الفلك ؟ 

ثزؤعيش ّّبي " ٔٛػ"سثّب لبَ . ٚأٚالدٖ ثٕٛا اٌفٍه ثؤٔفغُٙ " ٔٛػ"ال يخجشٔب اٌىزبة اٌّمذط أْ 

ٌىٓ ال . ، ٌّغبّذرٗ فٝ ثٕبء اٌفٍه "الِه"ٚ" ِزٛؽبٌؼ"ِٙشح أٚ سثّب اعزْبْ ثؤلبسة ٌٗ  ، ِضً 

وبٔذ . ؽٝء يؾيش اٌٝ أُٔٙ ٌُ يغزييْٛا ثٕبء ـ أٚ ٌُ يجٕٛا ـ اٌفٍه ثؤٔفغُٙ خالي اٌٛلذ اٌّؾذد 

وؤيبِٕب (أٚ سثّب ألٜٛ)لٛيخ " ٔٛػ"اٌمٛح اٌغغّبٔيخ ٚاٌمذساد اٌزٕ٘يخ ٌٍٕبط فٝ صِٓ 
(2)

 .  ِٓ

اٌّئوذ أُٔٙ وبٔٛا يّزٍىْٛ ٚعبئً ِٕبعجخ ٌٍؾقبد ٚليِ األخؾبة ٌٚزؾىيً اٌْٛاسك ٚاألٌٛاػ 

. اٌخؾجيخ ٚٔمٍٙب ٚٔقجٙب 

 

ًّب فٝ   أعجُٛ فمو فّبرا يغزييِ أْ يًّْ صالصخ  12ارا اعزيبُ اٌيَٛ سعً أٚ اصٕبْ ثٕبء ثيًزب مخ

آالد ِٛعيميخ ِْمذح ٍّّٚٛا فٝ ِخزٍف " آدَ"أٚ أسثْخ سعبي فٝ ثنْخ عٕٛاد ؟ اثزىش ٔغً 

. أٔٛاُ اٌّْبدْ ٚثٕٛا اٌّذْ ـ فؤدٚارُٙ ِْٚذارُٙ ٚرمٕيبرُٙ ٌُ رىٓ ثذائيخ ثبٌّشح 

 

فٝ ِقش ٚاٌقيٓ ٚاألِشيىزيٓ اعزيبّذ األعش .  أْ اٌزىٌٕٛٛعيب ِّىٓ أْ رفٕٝ اٌزبسيخٌمذ أصجذ 

ًّب أفنً  ارنؼ أْ وضيش ِٓ . األٌٚٝ أْ رجٕٝ ِجبٔٝ ِجٙشح أٚ رّزٍه فًٕٛٔب أسلٝ أٚ ٍّ

االخزشاّبد اٌؾذيضخ ـ وّب ُيمبي ّٕٙب ـ ٘ٝ اّبدح الخزشاّبد لذيّخ ِضً األعّٕذ اٌزٜ اعزخذِٗ 

. اٌشِٚبْ 

 

ؽزٝ ٌٛ أثْذٔب اٌخغبسح اٌّؾزٍّخ ألٜ رىٌٕٛٛعيب ثغجت اٌيٛفبْ فبٕٔب ٔشٜ فٝ اٌؾنبساد األٌٚٝ 

ٔؾش ٚصمت " . ٔٛػ"ٌّب ثْذ اٌيٛفبْ اٌخجشح إٌٙذعيخ اٌالصِخ ٌزٕفيز ِؾشُٚ مخُ ِضً فٍه 

لجً أْ يْشف اٌّقشيْٛ ٔؾش ٚصمت اٌغشأيذ ثجنْخ لشْٚ ؽٝء " ٔٛػ"اٌخؾت فٝ أيبَ 

فىشح ٚعٛد اٌّضيذ ِٓ اٌؾنبساد اٌجذائيخ اٌزٝ يشعِ ربسيخٙب صًِٕيب ٌٍٛساء فىشح ! ِٕيمٝ ٌٍغبيخ 

. ريٛسيخ 

 

 آالف ّبَ ِٓ 6ٌىٓ اٌفىش اٌجؾشٜ يْبٔٝ اٌيَٛ ِٓ . ٚوبْ وبِاًل " آدَ"فٝ اٌٛالِ خٍك اهلل 

اٌزمذَ اٌّفبعٝء فٝ اٌزىٌٕٛٛعيب فٝ اٌمشْٚ األخيشح ال يّذ ثقٍخ ٌزضايذ اٌزوبء . اٌخييخ ٚاٌفغبد 



ثً ٘ٛ ِضيظ ِٓ ٔؾش ٚرجبدي األفىبس ٚأزؾبس االخزشاّبد األعبعيخ اٌزٝ رؾٌٛذ ألدٚاد ٌٍزقٕيِ 

ًّب وجيًشا ِٓ أؾذاسٔب اٌيجيْٝ . ٚاٌجؾش  أؽذ ٘زٖ األدٚاد اٌؾذيضخ ٘ٛ اٌىّجيٛرش اٌزٜ يْٛك و

فٝ األداء اٌْمٍٝ ٚاالٔنجبه ؽيش أٔٗ يزيؼ ٌٕب عِّ اٌٍِّْٛبد ٚرخضيٕٙب ثذسعخ ٌُ يغجك ٌٙب ِضيً 

. ِٓ لجً 

 

كيف توكي ًىح هي جوغ هزا الؼذد الهائل هي الذيىاًاث ؟ 

اصٕيٓ ِٓ وً . ِٓ اٌييٛس وؤعٕبعٙب ِٚٓ اٌجٙبئُ وؤعٕبعٙب ِٚٓ وً دثبثبد األسك وؤعٕبعٙب "

( 20 : 6رىٛيٓ )"       رذخً اٌيه العزجمبئٙب

 

اٌجؾش أٚ اٌغفش ألِبوٓ ثْيذح الؽنبس اٌؾيٛأبد اٌٝ " ٔٛػ"يخجشٔب ٘زا اٌْذد أٔٗ ٌُ يىٓ ٍّٝ 

ًِب لجً . اٌفٍه   سثّب وبْ ٕ٘بن لبسح 1 ٚثٕبء ٍّٝ رىٛيٓ اٌيٛفبْخشييخ اٌْبٌُ وبٔذ ِخزٍفخ رّب

عبءد اٌؾيٛأبد اٌٝ اٌفٍه ثىً ثغبىخ وؤٔٙب ِٕمبدح ٚساء غشيضح اٌْٛدح ٌٛىٕٙب . ٚاؽذح فمو 

. ٚفْذد اٌغٍُ ٚؽذ٘ب  (عٍٛن غشعٗ اهلل اٌخبٌك فٝ اٌؾيٛأبد)

 

ٌىٓ لبسٔٗ ثغشيضح  (ال ٔغزييِ رفغيشٖ ثؾغت فّٕٙب ٌٍيجيْخ)سغُ أْ ٘زا يجذٚ ؽذصًب غشيًجب ٌٍغبيخ 

فالصٌٕب ثْيذيٓ وً اٌجْذ ّٓ فُٙ ٚرفغيش وً . اٌٙغشح اٌْغيجخ اٌزٝ ٔشا٘ب اٌيَٛ فٝ اٌؾيٛأبد 

٘غشح أٚص وٕذا ٚاٌييٛس األخشٜ ، سؽالد اٌييشاْ اٌّجٙشح : اٌغٍٛويبد اٌّذ٘ؾخ ٌٍؾيٛأبد 

 ، اٌشؽالد اٌغٕٛيخ ٌٍؾيزبْ ٚاألعّبن ، غشيضح اٌجيبد اٌؾزٜٛ ، اٌؾْٛس Monarchٌفشاؽبد 

. ثبٌضٌضاي ٚلذساد ّغيجخ أخشٜ فٝ ٍِّىخ اهلل ٌٍؾيٛأبد 

 

هل كاى هٌاك ديٌاصىساث ػلً الفلك ؟  

األسك خٍمذ فٝ اٌيَٛ ( ؽيٛأبد)يخجشٔب أْ وً دثبثبد  (2 1ٚفٝ رىٛيٓ )ربسيخ خٍيمخ اهلل 

ٌٙزا يزنؼ ٌٕب أْ " . ؽٛاء"ٚ" آدَ"اٌغبدط فٝ أعجُٛ اٌخٍيمخ ٚ٘ٛ ٔفظ اٌيَٛ اٌزٜ خٍك اهلل فيٗ 

. خٍمذ ِِ اإلٔغبْ  (ثّب أٔٙب ِٓ دثبثبد األسك) اٌذيٕبفٛساد

 

ال ؽٝء يؾيش اٌٝ . ِٓ ؽيٛأبد األسك دخٍذ اٌفٍه  (عجْخ ِٓ ثْنٙب)اصٕبْ ِٓ وً ُٔٛ 

  40وّب ٚسدد فٝ أفؾبػ " ثٙيّٛس"أٚفبف . أمشاك ثْل أعٕبط اٌؾيٛأبد لجً اٌيٛفبْ 

الثذ أْ  . رزّبؽٝ ِِ ؽيٛاْ ِضً ديٕبفٛس اٌغٛسٚثٛد  (أيٛة ّبػ ثْذ اٌيٛفبْ)ِٓ عفش أيٛة 



دخً اٌفٍه" ثٙيّٛس"عذ 
(3)

 . 

 

ٔغذ أيًنب ديٕبفٛساد ّذيذح رؾغشد ثيٓ سٚاعت اٌيٛفبْ ٚاألعبىيش اٌؾبئْخ ؽٛي اٌْضٛس ٍّٝ 

رٕبٔيٓ رؾيش اٌٝ أْ ٕ٘بن ثْل اٌذيٕبفٛساد ّبؽذ ثْذ اٌيٛفبْ ٚاٌيشيمخ اٌٛؽيذح ٌؾذٚس رٌه 

. ٘ٛ أٔٙب وبٔذ ٍّٝ اٌفٍه 

 

اٌؾيٛأبد اٌقغيشح اٌغٓ ِٓ ؽيٛأبد األسك ال رّضً ِؾىٍخ فٝ اٌؾغُ ٚأِبِٙب ؽيبرٙب ثؤوٍّٙب 

ٌىٓ َُِْ اٌذيٕبفٛساد ٌُ رىٓ وجيشح اٌؾغُ ثً أْ ثْنٙب وبْ فٝ ؽغُ . ًَٔشا ٌقغش عٕٙب 

يزفك أوضش اٌٍّْبء ٍّٝ  . ( وّب يضُّ ثْل ٍّّبء اٌزيٛسٌىٓ ال فٍخ ثيٕٙب ٚثيٓ اٌييٛس)اٌفشخخ 

. أْ ِزٛعو ؽغُ اٌذيٕبفٛس ٘ٛ فٝ ؽغُ األغٕبَ 

 

ثذاًل ِٓ عٛسٚثٛد ثبٌغ  (ِضً األثبرٛعٛس)اصٕيٓ ِٓ فغبس اٌغٛسٚثٛد " ٔٛػ"سثّب عٍت اهلل ٌـ

ٚيٕيجك اٌؾبي ٍّٝ األفيبي ٚاٌضسافبد ٚاٌؾيٛأبد األخشٜ اٌزٝ رىجش فٝ اٌؾغُ ّٕذ . اٌغٓ 

.  ٌىٓ وبْ ٕ٘بن أِبوٓ وبفيخ فٝ اٌفٍه ٌٍؾيٛأبد اٌجبٌغخ . ّٔٛ٘ب 

 

ثمذس ّذد األٔٛاُ اٌّخزٍفخ ِٓ اٌذيٕبفٛساد يٕجغٝ االّزشاف ثؤْ ثبٌشغُ ِٓ ٚعٛد ِئبد 

 50ِٓ اٌذيٕبفٛساد اٌزٝ رُ اوزؾبفٙب اال أٔٗ يٛعذ ؽبًٌيب  (األعٕبط)األعّبء ٌٍّٕٛيبد اٌّخزٍفخ 

. ُٔٛ ِخزٍف 

 

كيف استطاع ًىح إػذاد أهاكي هٌاسبت لكل ديىاى ػلً الفلك ؟ 

" رىْٛ روًشا ٚأٔضٝ. ِٚٓ وً ؽٝ ِٓ وً رٜ عغذ اصٕيٓ ِٓ وً رذخً اٌٝ اٌفٍه العزجمبئٙب ِْه "

( 19 : 6رىٛيٓ .        )

 

Noah’s Ark: A Feasibility Studyفٝ وزبثٗ 
(4)

اٌجبؽش ٚأؽذ ٍّّبء " عْٛ ٚٚدِٛساثٝ" أٌّؼ 

 ؽيٛاْ ٌٍؾفبً ٍّٝ األعٕبط اٌّخٍٛلخ اٌزٝ 16000اٌخٍيمخ اٌٝ أْ األِش ٌُ يغزٍضَ اال ٚعٛد 

. أؽنش٘ب اهلل اٌٝ اٌفٍه 

 

ٌُ رىٓ ٕ٘بن مشٚسح ألْ يؾًّ اٌفٍه وً ُٔٛ ِٓ أٔٛاُ اٌؾيٛأبد اٌّزْذدح ٌُٚ يؤِش اهلل ثزٌه  
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اٌؾيٛأبد اٌّبئيخ  . ثً ؽًّ فمو وً اٌزٝ رزٕفظ اٌٙٛاء ، ٚدثبثبد األسك ٚاٌضاؽفخ ٚاٌيبئشح 

ٚاٌّخٍٛلبد اٌجشِبئيخ اٌْذيذح اعزيبّذ إٌغبح ثؤّذاد وبفيخ خبسط اٌفٍه  (اٌخ...األعّبن ٚاٌؾيزبْ)

.  ٚ٘زا يؾقش ثقٛسح لبىْخ ّذد اٌؾيٛأبد اإلعّبٌٝ اٌزٝ اعزٍضَ ٚعٛد٘ب ٍّٝ ِزٓ اٌفٍه . 

 

ّبًِ آخش خفل ِٓ اٌّغبؽخ اٌّيٍٛثخ ٚ٘ٛ أْ اٌزؾىيٍخ اٌنخّخ فٝ األعٕبط اٌزٝ ٔشا٘ب اٌيَٛ 

ٌٙزٖ األعٕبط ريٍت ٚعٛد٘ب ٍّٝ اٌفٍه إلّبدح " األٔٛاُ"آثبء " . ٔٛػ"ٌُ رىٓ ِٛعٛدح أيبَ 

رّْيش األسك
(5)

ٍّٝ عجيً اٌّضبي اؽزبط األِش ٌىٍجيٓ فمو إليغبد وً أٔٛاُ اٌىالة اٌّٛعٛدح  . 

. اٌيَٛ 

 

ٚفمًب ٌٍّْبء اٌخٍيمخ ألقٝ ّذد ٌٍؾيٛأبد اٌزٝ اعزٍضَ ٚعٛد٘ب ٍّٝ اٌفٍه يزشاٚػ ِب ثيٓ ثنْخ 

 أٌف ٌىٓ لذ يقً اٌٝ أٌفيٓ فمو ارا وبٔذ األعٕبط اٌىزبثيخ ٘ٝ ٔفغٙب اٌّٛعٛدح فٝ 35آالف اٌٝ 

. اٌزقٕيف اٌؾذيش 

 

أْ يؾنش اٌؾيٛأبد اٌنخّخ اٌٝ اٌفٍه ، ثً عٍجٙب فغيشح " ٔٛػ"وّب روشٔب ِٓ لجً ِب وبْ ٌـ

اؽزبعذ ٘زٖ اٌؾيٛأبد اٌقغيشح اٌٝ ِغبؽخ ألً . اٌغٓ إلّبدح رّْيش األسك ثْذ أزٙبء اٌيٛفبْ 

. ٚوّيخ ألً ِٓ اٌيْبَ ٚثبٌزبٌٝ وّيخ ألً ِٓ اٌفنالد 

 

ًّب لقيشح رقً اٌٝ  ألً "أْ " ٚٚدِٛساثٝ"فٝ ثٕبء اٌفٍه لبي  ( ع46ُ) ثٛفخ 18ثبعزخذاَ رسا

"ِٓ ٔقف اٌّغبؽخ اٌزشاوّيخ ٌيٛاثك اٌفٍه اؽزٍزٙب اٌؾيٛأبد ثؾَبئش٘ب
(6)

٘زا يْٕٝ أٔٗ وبٔذ  . 

.  ٕ٘بن ِغبؽبد وبفيخ ٌٍيْبَ اٌيبصط ٚاٌّبء ٚؽزٝ ألؽخبؿ آخشيٓ 

 

كيف اػتًٌ ًىح بكل هزٍ الذيىاًاث ؟ 

. ثيشق خبسلخ ٌٍيجيْخ أّذ٘ب أيًنب ٌزٌه اٌؾذس اٌّذ٘ؼ " ٔٛػ"وّب أؽنش اهلل اٌؾيٛأبد ٌـ

ٍّّبء اٌخٍيمخ يشعؾْٛ أْ اهلل أّيٝ اٌؾيٛأبد اٌمذسح ٍّٝ اٌجيبد اٌؾزٜٛ وّب ٔشٜ اٌيَٛ فٝ 

أغٍت اٌؾيٛأبد ٌٙب سد فًْ ٔؾٛ اٌىٛاسس اٌيجيْيخ ثيشق فّّٙب اهلل ٌّغبّذرٙب . ّذح أعٕبط 

ِٓ اٌّّىٓ عًذا أْ اٌؾيٛأبد ثبرذ ثيبرٙب اٌؾزٜٛ ، سثّب ثذسعخ فبئمخ ٚخبسلخ . ٍّٝ إٌغبح 

. ٌٍيجيْخ ثزشريت ِٓ اهلل 

 



عٛاء وبْ األِش خبسلًب ٌٍيجيْخ أٚ ِغشد سد فًْ ّبدٜ رغبٖ اٌٍَّخ ٚاٌؾجظ داخً عفيٕخ رزؤسعؼ 

يؾيش اٌٝ  14 : 6رىٛيٓ فٝ  ("أّؾبػ"رْٕٝ ؽشفًيب ثبٌْجشٜ )ثجٕبء ِغبوٓ " ٔٛػ"فبْ أِش اهلل ٌـ

أيًنب ثغٍت ىْبَ وبف ٌٙب " ًٔٛؽب"أٚفٝ اهلل . أْ اٌؾيٛأبد وبٔذ عبوٕخ أٚ ساثنخ فٝ أّؾبػ 

. ِّب يخجشٔب ثؤٔٙب ٌُ رىٓ فٝ غيجٛثخ ىبٌذ ٌّذح ّبَ وبًِ  (21 : 6رىٛيٓ )

 

ٌٛ وبْ فٝ ِمذٚسٔب اٌغيش داخً اٌفٍه أصٕبء ِشاؽً ثٕبئٗ الٔذ٘ؾٕب ِٓ األَّٔخ اٌشائْخ اٌّقّّخ 

 Noah’s Ark: Aفٝ وزبثٗ  " ٚٚدِٛساثٝ"وّب روش . ٌزخضيٓ اٌّبء ٚاٌيْبَ صُ رٛصيّْٙب 

Feasibility Study أْ ّذًدا لٍياًل ِٓ اٌّضاسّيٓ اٌيَٛ يغزييِ رشثيخ آالف اٌّبؽيخ ٚاٌؾيٛأبد 

يّىٕٕب أْ ٔزخيً عّيِ أٔٛاُ األعٙضح ٚاألدٚاد اٌّٛعٛدح . األخشٜ فٝ ِىبْ فغيش ِٚؾذٚد 

ٍّٝ اٌفٍه اٌزٝ عبّذد ّذًدا مئياًل ِٓ األؽخبؿ إلىْبَ ٚسّبيخ اٌؾيٛأبد ، ِٓ عمٝ اٌٝ 

. اٌزخٍـ ِٓ اٌفنالد 

 

ٌىٓ ٌٛ .  أٌف ؽيٛاْ 16ال رٛعذ أعٙضح خبفخ ٌضّبٔيخ أؽخبؿ ٌشّبيخ " ٚٚدِٛساثٝ"وّب أؽبس 

ِبرا ّٓ َٔبَ ٌزٛصيِ ٌّيبٖ . ٚعذد ِضً ٘زٖ األعٙضح فىيف وبٔذ رًّْ ؟ ٕ٘بن اؽزّبالد وضيشح 

اٌؾشة يًّْ ثبٌغبرثيخ ، َٚٔبَ رٙٛيخ يًّْ ثؾشوخ اٌشيبػ أٚ األِٛاط أٚ َٔبَ يٛصُ اٌؾجٛة 

ٌزؤوٍٙب اٌؾيٛأبد ؟ ال ؽٝء ِٓ وً ٘زا يزيٍت رىٌٕٛٛعيب أسلٝ ِّب ّشفٕب ّٓ ٚعٛد٘ب فٝ 

. ّٚبٌُ ِب لجً اٌيٛفبْ" ٔٛػ"ٌىٓ ٘زٖ اٌضمبفبد ٌُ رّزٍه ِٙبسح ٚلذساد . اٌؾنبساد اٌمذيّخ 

 

كيف يذهش طىفاى وادذ كل شًء دً ؟ 

ِٓ اٌييٛس ٚاٌجٙبئُ ٚاٌٛؽٛػ ٚوً اٌضؽبفبد . فّبد وً رٜ عغذ وبْ يذة ٍّٝ األسك    "

وً ِب فٝ أٔفٗ ٔغّخ سٚػ ؽيبح ِٓ وً ِب فٝ . اٌزٝ وبٔذ رضؽف ٍّٝ األسك ٚعّيِ إٌبط 

( 22 21ٚ : 7رىٛيٓ )"       اٌيبثغخ ِبد

 

ًِب " ٔٛػ"ىٛفبْ  يمٛي اٌٛؽٝ اإلٌٙٝ . وبْ ِذًِشا أوضش ِٓ أٜ ّبففخ ِييشح رغزّش ألسثْيٓ يٛ

أٚ ثّْٕٝ آخش ؽذصذ صالصي ٚثشاويٓ ٚأذفْذ ؽُّ ثشوبٔيخ " أفغشد وً يٕبثيِ اٌغّش اٌَْيُ"

ِقٙٛسح ِٚيبٖ ٍِزٙجخ خبسعخ ِٓ اٌمؾشح األسميخ ثقٛسح ّٕيفخ ِٚزفغشح ٌُٚ رزٛلف  

 يَٛ ِٓ اٌيٛفبْ ٌزا وبٔذ األسك ٘بئغخ ِٚنيشثخ ؽشفًيب رؾذ  150٘زٖ اٌيٕبثيِ اال ثْذ 
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ّٚبئٍزٗ داخً اٌفٍه ألوضش ِٓ " ٔٛػ"ىبٌذ ِذح اٌيٛفبْ اٌضِٕيخ ّٚبػ !  ؽٙٛس 5اٌّيبٖ ٌؾٛاٌٝ 

. ّبَ 

 

اٌفينبٔبد اٌؾذيضخ ٚاٌجشاويٓ ٚاٌضالصي ـ ثبٌشغُ ِٓ دِبس٘ب ٌّب ٍّٝ األسك ِٓ وبئٕبد ؽيخ ـ 

( . 6 : 3ثيشط اٌضبٔيخ )" اٌْبٌُ اٌىبئٓ ؽيٕئز"اال أٔٙب مْيفخ ِمبسٔخ ثبٌىبسصخ اٌىٛٔيخ اٌزٝ أٍ٘ىذ 

وً ؽيٛأبد األسك ٚإٌبط خبسط اٌفٍه ِبرٛا فٝ اٌّيبٖ ، ثالييٓ ِٓ اٌؾيٛأبد ُؽفَذ فٝ 

. عغالد اٌؾفشيبد اٌزٝ ٔشا٘ب اٌيَٛ 

 

كيف استطاع الفلك الٌجاة هي الطىفاى ؟ 

اؽزٛد ٘زٖ األّذاد اٌضالصخ ٍّٝ  . 16 ـ 14 : 6 رىٛيٓ أٚفبف اٌفٍه عبءد ثىً اخزقبس فٝ

ِؾبسيِ . رفبفيً أوضش ِٓ رٌه " ٔٛػ"ٍِِْٛبد دليمخ ّٓ األثْبد اٌىٍيخ ٌىٓ ثبٌزؤويذ أّيٝ ٌـ

اٌجٕبء األخشٜ اٌٛاسدح ثبٌىزبة اٌّمذط وبٔذ ِفقٍخ رفقياًل دليًمب ِضً أٚفبف خيّخ االعزّبُ 

" . ؽضليبي"أٚ اٌٙيىً فٝ سإيب " ِٛعٝ"اٌزٝ أّييذ ٌـ

 

ٌُ يمً اٌىزبة اٌّمذط أْ اٌفٍه وبْ فٕذًٚلب ِغزيياًل ثً ٌُ يْو أٜ رٍّيؼ ّٓ ؽىً اٌفٍه غيش 

ٚففذ اٌغفٓ ٘ىزا ِٕز صِٓ ثْيذ ثذْٚ اإلؽبسح اٌٝ . األثْبد فمو ـ اٌيٛي ٚاٌْشك ٚاالسرفبُ 

. أْ ٘يىً اٌغفيٕخ يؾجٗ اٌىزٍخ اٌخشعبٔيخ 

 

ًَب غبًِنب " ِٛعٝ"اعزخذَ   رىشس ِشح أخشٜ فمو ّٕذِب أؽبس اٌٝ اٌغفو اٌزٜ ؽًّ tebahٌف

فٝ اٌّشح األخشٜ لقذ ثٗ عفيٕخ خؾجيخ مخّخ ٚاٌّشح اٌضبٔيخ  . (3 : 2خشٚط )" ِٛعٝ"اٌقجٝ 

إٔب ٍّٝ . ٚاالصٕبْ ييفٛاْ ٚيٕمزاْ ؽيبح ِٚغييبْ ، ٌىٓ رٕزٙٝ أٚعٗ اٌزؾبثٗ ٕ٘ب . عجزًب فغيًشا 

رّبَ اٌضمخ ثؤْ أثْبد اٌغفو اٌقغيش اخزٍفذ ّٓ أثْبد اٌفٍه ٚاألعفبه اٌّقشيخ ٚلزٙب وبٔذ دائشيخ 

" . عفيٕخ أمبر" رْٕٝ tebahسثّب وٍّخ . ّبدح 

 

ًٍ ٍّّبء اٌخٍيمخ اٌىزبثييٓ ٌْذح عٕٛاد يزقٛسْٚ أْ اٌفٍه وبْ وبٌقٕذٚق اٌّغزييً ٚعبّذ 

٘زا اٌؾىً ٍّٝ اثشاص ؽغّٗ ِغزجْذيٓ ٘يىاًل ثٗ أؾٕبءاد وّب عًٙ رٌه أيًنب ِمبسٔزٗ ثبألؽغبَ 

ًّب لقيشح وٛؽذح ليبط ِِ ألقٝ ّذد ِٓ . األخشٜ  اٌؾيٛأبد أٍٙش " أعٕبط"ثبعزخذاَ رسا



ٍّّبء اٌخٍيمخ ، وّب سأيٕب ، ِذٜ ارغبُ اٌفٍه ٌىً اٌؾٌّٛخ
(7)

فبٌّؾىٍخ اٌشئيغيخ ٚلزٙب وبٔذ فٝ  . 

. رٛفيش أِبوٓ ٌٍغّيِ ٌىٓ اٌْٛاًِ األخشٜ وبٔذ ِؾبوً صبٔٛيخ 

 

 (اٌغٍٛن ٚٚعبئً اٌشاؽخ أصٕبء اإلثؾبس)ٌىٓ اٌّشؽٍخ األخشٜ ِٓ اٌجؾش ؽٍّذ اٌؾيبح ٍّٝ اٌجؾش 

ثذأ رٌه ثذساعخ وٛسيخ أعشيذ ثّْٙذ أثؾبس اٌغفٓ راد اٌيشاص . ِٚزبٔخ ٘يىً اٌفٍه ٚفالثزٗ 

1992ّبَ  (KRISO)اٌْبٌّٝ 
(8)

يٍّْْٛ  (KRISO)وبْ اٌفشيك ِىًٛٔب ِٓ رغِ ثبؽضيٓ ثـ . 

. اٌّذيش اٌْبَ اٌؾبٌٝ ٌٍّشوض " ٘ٛٔظ. "رؾذ ليبدح د

 

ًِب 98أوذد اٌذساعخ أْ اٌفٍه رؾًّ أِٛاًعب ثبسرفبُ  ٚأْ أثْبد اٌفٍه رىبد رىْٛ  ( ِزًشا30) لذ

اٌزٜ يئِٓ ثبألفىبس اٌزيٛسيخ ٚيضُّ ّالٔيخ أْ " ٘ٛٔظ. "ِضبٌيخ ٚ٘زا اّزشاف خييش ِٓ د

"اٌجؾش ٘ٛ ِقذس اٌؾيبح"
(9)

رنّٕذ اٌذساعخ ّذح رؾٍيالد ٚاخزجبس ّٔٛرط األِٛاط ٚأثْبد  . 

ِمبسٔخ اٌفٍه اٌىزبثٝ ثبصٕٝ ّؾش ِشوجخ أخشٜ ثٕفظ اٌؾغُ : اٌغفيٕخ ٌىٓ اٌٙذف وبْ ثغيًيب ٌٍغبيخ 

اٌقالثخ ِٚزبٔخ :  خقبئـ أخشٜ 3وّب رُ اخزجبس . ٌىٓ ِخزٍفخ فٝ اٌيٛي ٚاٌْشك ٚاالسرفبُ 

. اٌٙيىً ٚٚعبئً اٌشاؽخ 

 

 1992 خصائص للسفي فً الذساست الكىسيت لؼام 7اختباس 

ِزٛعو اٌّغزٜٛ فٝ وً اٌخقبئـ ٌٚىٓ ِٓ مّٓ أفنً اٌزقّيّبد ثقفخ " ٔٛػ"وبْ فٍه 

ثّْٕٝ آخش أٍٙشد األثْبد رٛاصْ فٝ اٌزقّيُ ٌىٓ لذ ُيفمذ ثغٌٙٛخ ارا ٚلِ خيؤ أصٕبء . ّبِخ 

. فال ّغت ارْ أْ ٌٍغفٓ اٌؾذيضخ أثْبًدا ِؾبثٙخ ، فٙزٖ األثْبد أصجزذ ٔغبًؽب ثبً٘شا . رْذيً األثْبد 

 

ِٓ اٌّضيش ٌٍّالؽَخ أْ ٘زٖ اٌذساعخ رغبٍ٘ذ أْ عفش اٌزىٛيٓ ُوزت لجً ِغٝء اٌّغيؼ ثجنْخ 

وبْ اٌفٍه اٌجبثٍٝ ِىْت اٌؾىً " . عٍغبِيؼ"لشْٚ ٚاعزٕذد ٍّٝ أعبىيش وضيشح ِضً ٍِؾّخ 

ٌىٓ . ثْيًذا ّٓ اٌٛالِ ٌذسعخ أْ ألقش ٘يىً عفيٕخ ٚسد فٝ اٌجؾش اٌىٛسٜ ٌُ يمزشة ِٕٗ 

ؽيش أْ ؽىبيخ " عٍغبِيؼ"ثبِىبٕٔب رٛلِ ؽذٚس أخيبء فٝ األعبىيش األخشٜ ِضً أعيٛسح 

. لذ رؾٛ٘ذ ٚ٘ٝ رزٕبلً ثيٓ اٌضمبفبد اٌّخزٍفخ " ٔٛػ"

 

ٌُ رخف اٌذساعخ اٌىٛسيخ أْ ثْل اٌٙيبوً اٌمقيشح رفٛلذ لٍياًل ٍّٝ  . ٌىٓ ٌغض ٚاؽذ يًَ ثبلًيب 

، ِٓ ؽبسن فٝ وزبثخ ٘زا اٌفقً ، ٌّٕٚٙذعيٓ ثؾشييٓ  " ريُ الفيذ"أّّبي أخشٜ ٌـ" . ٔٛػ"فٍه 



. ، سوضد ٍّٝ ِغؤٌخ أؾشافٙب ثغجت األِٛاط " آالْ ِبعٕغْٛ. "ٚد" عيُ وٕظ"ّ٘ب 

 

ويف ْٔشف ويف وبٔذ األِٛاط ؟ ارا ٌُ رىٓ ٕ٘بن أِٛاط فضجبد اٌفٍه ِٚزبٔزٗ ِب وبٔب ٌميب أّ٘يخ 

ًّب ِٕبعًجب يغزٍٙه لذًسا ألً ِٓ األخؾبة . ٚال وٕب أزجٕٙب اٌٝ األثْبد  ٘يىً ألقش وبْ عيقجؼ ؽغ

فبٌذساعخ اٌىٛسيخ . ٌىٓ لذ ٔقً اٌٝ ثْل االعزٕزبعبد ِٓ أثْبد اٌفٍه ٔفغٗ . ٚاٌّغٙٛد 

ٌىٓ أِٛاط اٌّؾييبد . افزشمذ أِٛاًعب ِٓ وً عبٔت ، ٌٛ وبْ ؽغُ اٌفٍه أفغش ٌقبس ِيضح 

. اٌؾميميخ رغييش ٍّٝ ارغبٖ اٌغفٓ ًَٔشا ٌٍشيبػ اٌؾذيذح ٌزٌه ُيفنً اٌغفٓ اٌقغيشح 

 

. ّٔٛيخ أخشٜ ِٓ األِٛاط سثّب أصشد ٘ٝ أيًنب ٍّٝ اٌفٍه خالي اٌيٛفبْ ٚٔمقذ ٕ٘ب اٌزغٛٔبِٝ

اٌضالصي لذ رخٍك اٌزغٛٔبِٝ اٌّذِشح ٌٍغٛاؽً ، ٌىٓ ّٕذِب يغزبص اٌزغٛٔبِٝ اٌّيبٖ اٌّْيمخ يقً 

الثذ أْ اٌّيبٖ وبٔذ ّّيمخ عًذا أصٕبء اٌيٛفبْ ، يٛعذ اٌيَٛ وّيخ وبفيخ ِٓ اٌّيبٖ . رذسيغًيب ٌٍغفيٕخ 

يمٛي اٌىزبة اٌّمذط أْ  . ( و2ُس7) ِيً 1س7فٝ اٌّؾييبد ٌزغيٝ األسك ٌّْك لذ يقً اٌٝ 

ارا وبْ اٌفٍه ثذأ سؽٍزٗ ِٓ ِغزٜٛ ِشرفِ ثغجت اٌّيبٖ  . (17 : 7رىٛيٓ )اٌّيبٖ سفْذ اٌفٍه 

ُّذِشح ٚاألسامٝ إٌّخفنخ ًٌَٚ إًِٓب ِٓ ؽش اٌزغٛٔبِٝ ىٛاي  اٌّزضايذح ٌىبْ رفبدٜ اٌغٛاؽً اٌ

. اٌشؽٍخ 

 

سثّب لذ رىْٛ رغججذ فٝ اؽذاس أِٛاط  (1 : 8رىٛيٓ )ثْذ ّذح ؽٙٛس فٝ اٌجؾش أسعً اهلل سيًؾب 

االخزجبساد اٌزٝ رّذ فٝ اٌّيبٖ . مخّخ ؽيش أْ ٘زٖ األِٛاط رٕزظ ّٓ سيبػ لٛيخ ِٕٚزَّخ 

ِِ رالىُ األِٛاط ٌغبٔت . أوذد أْ أٜ عفيٕخ ِٕغشفخ عزٕؾشف ثيجيْخ اٌؾبي ثغجت األِٛاط 

ألٜ ِٛلف غيش ٌييف لذ يزيٛس ٌذسعخ ثبٌغخ " ٔٛػ"اٌغفيٕخ لذ رزْشك أٜ عفيٕخ ىٛيٍخ وفٍه 

فٝ ِمذِزٙب  (1 : 8رىٛيٓ )اٌخيش فٝ اٌيمظ اٌغيٝء ، ٚ٘زا لذ يٙضَ أٜ عفيٕخ رخجيٙب اٌشيبػ 

يجذٚ أْ ٘زٖ اٌّٛاففبد أٌّٙذ . ٚرّزٍٝء ِئخشرٙب ثبٌّيبٖ فززيبيش ِضً سيؾخ فٝ اٌٙٛاء 

ِب اْ يزخجو اٌفٍه ثبألِٛاط فبْ ؽغّٗ اٌيٛيً ٚاٌؾجيٗ ثبٌغفٓ اٌْبديخ . ِقّّٝ اٌغفٓ اٌمذيّخ 

اإلثؾبس ٚعو اٌشيبػ ال يغزٍضَ اٌغشّخ . يٙيٝء سؽٍخ ثؾشيخ ِشيؾخ ٚعًٙ اٌغييشح ٍّيٙب 

( . 18 : 7رىٛيٓ )ٚاٌىزبة اٌّمذط يخجشٔب أْ اٌمٍه وبْ يغيش ٍّٝ ٚعٗ اٌّيبٖ 

 

ارا لبسٔب اٌفٍه ثؤٜ عفيٕخ ّبديخ ٌٙب ِمذِخ ِٚئخشح فغٕغذ أْ أىشاف اٌضٍُ غيش لٛيخ ٚراد 

ٌىٓ ثّب أْ اٌٛؽٝ . ؽٛاف ِْشمخ ٌٍزٍف ثغٌٙٛخ أصٕبء اإللالُ ٚاٌشعٛ ٚال رٛفش سؽٍخ ِشيؾخ 

. اإلٌٙٝ يْييٕب ِمبييظ رؾجٗ ِمبييظ عفيٕخ ؽميميخ فالثذ أٔٗ عيىْٛ ٌٗ ؽىً ٍٚٚيفخ اٌغفيٕخ 



اٌزقّيُ اٌزبٌٝ ِؾبٌٚخ ٌزغغيذ اٌخيٛه اٌْشينخ اٌٛاسدح ثبٌىزبة اٌّمذط ِغزخذِيٓ رغبسة 

. ٚالْيخ ٚأدٌخ أصشيخ ٌغفٓ لذيّخ 

 

وٍّخ اهلل ال رؾيش اٌٝ أداح ٌقيذ اٌشيبػ فٝ ِمذِخ اٌفٍه ٚوزٌه اٌغشد اٌّخزقش اٌّْيٝ ٌٕب فٝ 

عفش اٌزىٛيٓ ال يزوش أٜ ؽٝء ّٓ ِيبٖ اٌؾشة أٚ ّٓ ّذد اٌؾيٛأبد ٚال ّٓ ويف خشعذ ِٓ 

. اٌفٍه 

 

ال ؽٝء فٝ ٘زا اٌفٍه اٌّقٛس ؽذيضًب يزٕبلل ِِ اٌىزبة اٌّمذط ثً ٘ٛ فٝ اٌٛالِ يَٙش ِذٜ دلخ 

! وٍّخ اهلل 

 
" . ٔٛػ"امغو ٍّٝ وً سلُ ٍّٝ اٌشعُ ثؤٍّٝ ٌّضيذ ِٓ اٌٍِّْٛبد ٍّٝ ٘زا اٌزقّيُ ٌفٍه 

 

أداة لصيذ الشياح . 1

األِٛاط اٌزٝ رؾذصٙب اٌشيبػ اٌْبريخ لذ رزغجت فٝ عشف اٌغفيٕخ ٌزٕمٍت ٍّٝ عٕجٙب ، ٌىٓ ٘زٖ 

األِٛاط لذ يغًٙ اإلثؾبس ٚعيٙب ثزشن اٌغفيٕخ رٕمبد ثٕفغٙب ثؤداح رْٛق فيذ اٌشيبػ فٝ ِمذِخ 

ٚ٘زٖ األداح الثذ أْ رىْٛ مخّخ ٌٍزغٍت ٍّٝ األِٛاط ، سثّب رٕغؼ ثْل اٌزقّيّبد . اٌغفيٕخ 

. ٌىٓ اٌؾبٌخ اٌّٛعٛدح أِبِٕب ٕ٘ب رٛمؼ اٌؾٛاعض اٌْبٌيخ اٌزٝ وبٔذ اٌغّخ اٌّّيضح ٌٍغفٓ اٌمذيّخ 

 

رساع هي فىق . 2

أٜ فزؾخ ٍّٝ عيؼ اٌغفيٕخ رؾزبط اٌٝ ؽبئو ٌِّٕ اٌّيبٖ ِٓ اٌزذفك اٌٝ اٌذاخً خبفخ ّٕذ عيش 

"  ٔٛػ"وّب ٚفف ٌـ" اٌٝ ؽذ رساُ ِٓ فٛق"ٔالؽٌ فٝ اٌشعُ أِبِٕب أْ أىشاف اٌىٛح . اٌغفيٕخ 

1 

2 

3 

4 

5 



ٚرٌه " مٛء اٌَٙيشح"اٌمقذ ِٓ ٚساء اٌّٛلِ اٌّزٛعو ٌٍىٛح ٘ٛ ّىظ  . 16 : 6رىٛيٓ فٝ 

. يْٕٝ أيًنب ثؤْ ال مشٚسح ألْ يىْٛ اسرفبُ اٌىٛح رساُ ٚاؽذح ثبٌنجو 

ٌٍّضيذ ِٓ مٛء )سثّب وبْ ٌٍىٛح عمف ؽفبف 

ِّب يزّبؽٝ )، أٚ سثّب وبْ عمًفب ِفزًٛؽب  (اٌَٙيشح

ِّٙب  . ("فىؾف ٔٛػ اٌغيبء ّٓ اٌفٍه"ِِ لٌٛٗ 

رْذدد االؽزّبالد فبْ ٔبفزح ثذْٚ غيبء ٌيظ أوضش 

 .األفىبس ِْمٌٛيخ 

 

 

ألىاح خشبيت . 3

 (اٌنٍُٛ)ّبدح وبْ ثٕبح اٌغفٓ اٌمذِبء يجذأْٚ ٍُّّٙ ثبألٌٛاػ اٌخؾجيخ صُ يجْٕٛ اٌٙيىً اٌذاخٍٝ 

فٝ .  ٚ٘زا ّىظ اٌيشيمخ األٚسٚثيخ اٌّؤٌٛفخ ؽيش ينيفْٛ األٌٛاػ ٌٍٙيىً . ٌززٕبعت ِْٗ 

اٌخيٛح األٌٚٝ ٌجٕبء اٌٙيىً يغت أْ رشثو األٌٛاػ ثْنٙب ثجْل ، وبْ اٌجْل يغزخذَ األٌٛاػ   

اٌّزذاخٍخ اٌّزؾبثىخ ثبٌّغبِيش ٚاألٚربد ٚاٌجْل اآلخش  

لذِبء اإلغشيك اعزخذِٛا ٚعيٍخ ِزمذِخ ٌٍغبيخ ار وبٔٛا يؾجىْٛ . يغزخذَ اٌؾجبي ٌشثو األٌٛاػ 

األٌٛاػ ثآالف اٌّفبفً ٚاألٌغٕخ ، فزخشط ٘يبوً اٌغفٓ فٍجخ ثذسعخ وبفيخ ٌغش عفيٕخ أخشٜ ٌىٓ 

ارا وبْ ٘زا ِب اعزيبُ اإلغشيك . فٝ ٔفظ اٌٛلذ خفيفخ يغزييِ اٌجؾبسح عؾجٙب اٌٝ اٌؾبىٝء 

أدٚاد " رٛثبي لبييٓ"ٍّّٗ ثْذ اخزشاُ " ٔٛػ"ٍّّٗ لجً ِغٝء اٌّغيؼ ثمشْٚ فّبرا اعزيبُ 

عجه اٌّْبدْ ثمشْٚ ؟ 

 

الساللن . 4

عبّذد اٌغالٌُ ٍّٝ ىٍُٛ اٌؾيٛأبد ٚاألؽّبي اٌضميٍخ اٌٝ ِخزٍف اٌيٛاثك ٚخففذ ِٓ  



ِٛلْٙب يجْذ ّٓ ٚعو ٘يىً اٌفٍه ؽيش رجٍغ االٔؾٕبءاد أٍّٝ دسعخ . اعزخذاَ أٌٛاػ ٍٙش اٌفٍه 

. (عبّذ ٘زا اٌّٛلِ أينب ٍّٝ ؽغٓ اعزخذاَ اٌّغبؽبد اٌغيش ِٕزَّخ فٝ ِمذِخ ِٚئخشح اٌفٍه)

 

أداة لصيذ الوياٍ . 5

ٌٍّغبّذح فٝ رٛعيٗ اٌفٍه ِِ ارغبٖ اٌشيبػ الثذ أْ ِئخشرٗ رمبَٚ أؾشافٗ ، ٘زا ٘ٛ اٌؾبي ِِ 

ٕ٘بن ىشق وضيشح ٌزٕفيز رٌه . اٌذفخ اٌضبثزخ أٚ أٜ ّبسمخ اٌزٝ رغبّذ ٍّٝ اٌزؾىُ فٝ االرغب٘بد 

. اٌزٝ سأيٕب٘ب ٍّٝ عفٓ اٌجؾش اٌّزٛعو اٌمذيّخ " اٌغبِنخ"ٌىٕٕب ٕ٘ب ٔجيٓ أثْبد اٌّئخشح 

 

هي أيي أتً كل هزا الواء ؟ 

، فٝ اٌؾٙش اٌضبٔٝ ، فٝ اٌيَٛ اٌغبثِ ّؾش ِٓ اٌؾٙش فٝ رٌه " ٔٛػ"فٝ عٕخ عذ ِبئخ ِٓ ؽيبح " 

ٚوبْ اٌّيش ٍّٝ األسك  . اٌيَٛ أفغشد وً يٕبثيِ اٌغّش اٌَْيُ ٚأفزؾذ ىبلبد اٌغّبء 

ًِب ٚأسثْيٓ ٌيٍخ  (12 11ٚ : 7رىٛيٓ )".     أسثْيٓ يٛ

 

ِقذس . ِٓ رؾذ األسك ٚفٛق األسك : ْٔشف ِٓ اٌىزبة اٌّمذط أْ اٌّبء عبء ِٓ ِقذسيٓ 

ِٓ اٌّبء اٌْزة أفغشد اصش ٔؾبه " يٕبثيِ"اٌّبء رؾذ األسك وبْ ِٓ ثشن عٛفيخ ٘بئٍخ أٚ 

ثشوبٔٝ ٚصٌضاٌٝ س٘يت
(10)

 . 

 

أيي رهب كل هزا الواء ؟ 

ًِب ٔمقذ اٌّيبٖ" ًّب ِزٛاًٌيب ، ٚثْذ ِئخ ٚخّغيٓ يٛ " . ٚسعْذ اٌّيبٖ ّٓ األسك سعٛ

( 3 : 8رىٛيٓ          )

 

صالس أسثبُ ِغبؽخ . ِبء اٌيٛفبْ ثىً ثغبىخ يٛعذ فٝ اٌّؾييبد ٚاٌجؾبس اٌزٝ ٔشا٘ب اٌيَٛ 

.  األسك رغييٙب اٌّيبٖ 

 

راد ِشح ٚال يفقٍٙب " ِزغّْخ"لبي أؽذ ٍّّبء اٌغيٌٛٛعيب اٌٍّْبٔييٓ أٔٗ يجذٚ أْ اٌمبساد وبٔذ 

اٌمٜٛ اٌزٝ ٍٙشد خالي اٌيٛفبْ وبٔذ وبفيخ ٌزغييش وً رٌه . اٌّؾييبد اٌؾبعْخ وّب ٔشٜ اٌيَٛ 

 .

 



ًْب اٌيبثغخ ِٓ ٚعو اٌّيبٖ فشعِ ِبء اٌيٛفبْ اهلليؾيش اٌٛؽٝ اإلٌٙٝ اٌٝ أْ   ؽىً اٌّؾييبد ساف

يْزمذ ثْل  . (لذ يٛؽٝ ثزٌه اٌؾذس 104ِضِٛس يْزمذ ثْل اٌال٘ٛرييٓ أْ )اٌٝ ِىبْ آِٓ 

 اٌزٝ رغججذ فٝ اٌيٛفبْاآلٌيخٍّّبء اٌخٍيمخ أْ أفقبي اٌمبساد وبْ عضًءا ِٓ 
(11)

 . 

 

 ؽذس أفقبي اٌمبساد ّٓ ثْنٙب اٌجْل فٝ صِٓ 25 : 10رىٛيٓ اّزمذ اٌجْل أْ ثغجت 

ٚرجٍجً أٌغٕخ وً األسك " ثبثً"، ٌىٕٕب ٔغذ ٘زا االٔمغبَ ِزوًٛسا فٝ اٌؾذيش ّٓ ثشط " فبٌظ"

، ٌزا ٔشٜ أْ ٘زٖ إٌقٛؿ رؾيش اٌٝ االٔمغبَ اٌزٜ ؽذس ثيٓ عّبّبد اٌجؾش  (11 ـ 10رىٛيٓ )

 .ٚأٌغٕزُٙ ٌٚيظ ثيٓ اٌيبثغخ 

 

يزوش اٌىزبة اٌّمذط أْ . ٌؾذس ىٛفبْ وٛٔٝ آخش " فبٌظ"ارا وبٔذ اٌمبساد رؾشوذ فٝ ّٙذ 

، ٌزا وبٔذ اٌقفيؾخ إٌٙذيخ   (4 : 8رىٛيٓ )وبٔذ ِٛعٛدح ٌيغزمش اٌفٍه ٍّيٙب " آساساه"عجبي 

 افيذِذ لجً رٌه ثبٌقفيؾخ األٚسٚثيخ االعيٛيخ   Indian-Australian Plateاألعزشاٌيخ 

Eurasian Plate   ِٓفبٌظ" دٌياًل ٍّٝ أْ اٌمبساد وبٔذ رؾشوذ لجً ص . "

 

هل طىفاى ًىح كاى ػالوًيا ؟ 

. فزغيذ عّيِ اٌغجبي اٌؾبِخخ اٌزٝ رؾذ وً اٌغّبء. ٚرْبٍّذ اٌّيبٖ وضيًشا عًذا ٍّٝ األسك "

ًّب فٝ االسرفبُ  ( 20 19ٚ : 7رىٛيٓ )"       رْبٍّذ اٌّيبٖ فزغيذ اٌغجبي. خّظ ّؾشح رسا

 

. وبْ ِغشد ىٛفبْ ِؾٍٝ " ٔٛػ"يضُّ ثْل اٌّغيؾييٓ اٌيَٛ أْ اٌيٛفبْ اٌزٜ ؽذس فٝ صِٓ 

يئِٓ ٘ئالء إٌبط ثقفخ ّبِخ ثيٛفبْ ِؾٍٝ ألُٔٙ ٚافمٛا ٍّٝ ربسيخ األسك اٌزيٛسٜ إٌّزؾش 

 ٚربسيخ ٍٙٛس اٌؾيبح اٌّزٛاٌٝ ّجش ِالييٓ  ىجمبد ِٓ اٌؾفشيبدّبًٌّيب ، ِّب يفغش ٚعٛد

اٌغٕيٓ
(12)

 .

 

وبْ اٌٍّْبء فٝ اٌّبمٝ يجشسْٚ ٚعٛد اٌؾفشيبد ، اٌّذفٛٔخ فٝ سٚاعت اٌييٓ ٚاٌشِبي ، اٌٝ 

ٌىٓ ِٓ يمجً اآلْ فىشح ِالييٓ اٌغٕيٓ ِٓ رشاوُ اٌؾفشيبد اٌزذسيغٝ يزغبً٘ . اٌيٛفبْ اٌَْيُ 

ثٙزٖ اٌيشيمخ اٌذالئً ٍّٝ ؽذٚس ىٛفبْ غيٝ األسك وٍٙب ٚثبٌزبٌٝ وضيش ِٓ اٌّغيؾييٓ 

. اٌّزغبٍ٘يٓ يقش ٍّٝ فىشح ىٛفبْ ِؾٍٝ 

 



يٕىش اٌٍّْبٔيْٛ اؽزّبي ؽذٚس ىٛفبْ ّبٌّٝ ، ٌٛ فىشٚا ِٓ ٚعٙخ إٌَش اٌىزبثيخ ٌشأٚا األدٌخ 

" ِب وٕذ سأيزٗ اْ ٌُ أوٓ ِئًِٕب ثٗ: "راد ِشح رٙىُ أؽذُ٘ ٚلبي . اٌٛفيشح ٍّٝ اٌيٛفبْ اٌْبٌّٝ 

 .

 

اٌفشيك اٌزٜ يمجً اإلىبس اٌضِٕٝ اٌزيٛسٜ ٚرشاوُ اٌؾفشيبد وٕزيغخ ربثْخ يغزٙيٓ ثٕزبئظ عمٛه 

" آدَ"اٌخييشح ٚينِ اٌؾفشيبد ، اٌزٝ رؾٙذ ّٓ اٌّشك ٚاألٌُ ٚاٌّٛد ، لجً ٚلُٛ " آدَ"

اٌٝ اٌْبٌُ ٚثزٌه يؾمشْٚ ِٓ ِْٕٝ ِٛد ٚليبِخ  اٌّٛد ٚاألٌُفٝ اٌخييخ ٚعٍت " ؽٛاء"ٚ

" . ؽغٓ عًذا" ، ِّب يمًٍ ِٓ ؽؤْ ٚفف اهلل ٌخٍيمزٗ ّٕذِب أٔٙب٘ب ثؤْ وً ؽٝء اٌّغيؼ

 

ارا وبْ اٌيٛفبْ رشن آصبًسا فٝ ِٕيمخ ِب ثيٓ إٌٙشيٓ فمو ، وّب يضُّ اٌجْل ، فٍّبرا اميش 

ٚاألُ٘ ِٓ . ٌجٕبء اٌفٍه ؟ ِب وبْ ٍّيٗ اال اٌز٘بة ٌٍغٙخ األخشٜ ِٓ اٌغجبي ٚاٌٙشة ثغٍذٖ " ٔٛػ"

رٌه ارا وبْ اٌيٛفبْ ؽبدصخ ِؾٍيخ فبٌٕبط اٌغيش ِٛعٛديٓ ثغٛاس اٌيٛفبْ ِب وبٔٛا رؤصشٚا ثٗ  

. ٌٚٙشثٛا ِٓ اٌمنبء اإلٌٙٝ ٍّٝ اٌخييخ 

 

 
 

 

 

  



ىٛفبْ ِؾٍٝ ؟ 

ثبإلمبفخ اٌٝ ِب عجك فبْ اٌّغيؼ آِٓ ثؤْ اٌيٛفبْ لزً وً ؽخـ ٌُ يىٓ ِٛعًٛدا ٍّٝ اٌفٍه 

" ٔٛػ"إٌبط فٝ أيبَ " عّيِ"ٚاال فّبرا لقذ ثزؾجيٙٗ ٌٍذيٕٛٔخ اآلريخ ٍّٝ اٌْبٌُ ثذيٕٛٔخ 

( . 39 ـ 37 : 24ِزٝ  )

 

 اٌذيٕٛٔخ اآلريخ اٌزٝ عزىْٛ ثبٌٕبس رؾجٗ اٌذيٕٛٔخ اٌغبثمخ اٌزٝ وبٔذ ثبٌّبء فٝ 3 ثيشط اٌضبٔيخ فٝ 

. رْٕٝ أْ ٕ٘بن ديٕٛٔخ عضئيخ أخشٜ لبدِخ " ٔٛػ"ديٕٛٔخ عضئيخ فٝ صِٓ " . ٔٛػ"ىٛفبْ 

 

ًِب 20ارا وبْ اٌيٛفبْ ؽبدصخ ِؾٍيخ فىيف رشرفِ اٌّيبٖ فٛق اٌغجبي اٌٝ  ؟  (20 : 7رىٛيٓ ) لذ

.  غيش ِْمٛي أْ رشرفِ اٌّيبٖ ٚرغيٝ اٌغجبي اٌّؾٍيخ ٚثبلٝ اٌْبٌُ ال رّغٗ اٌّيبٖ لو 

 

غيزٗ اٌّيبٖ ِشح ٚاسرفِ ثْذ رٌه" ايفشعذ"ؽزٝ اٌغجً اٌّْشٚف اآلْ ثغجً 
(13)

ارا أفشغٕب  . 

ً٘ب وبفيخ ٌزغييخ ٚعٗ األسك وٍٙب ثؾٛاٌٝ   ِيً  1س7اٌّؾييبد ٚعيؾٕب اٌغجبي فغٕغذ ِيب

( و2ُس7)
(14)

ِٓ اٌغذيش ثبٌّالؽَخ أيًنب أْ ثزغييؼ اٌّؾييبد ٚاٌغجبي ِب وبْ ثبِىبْ اٌفٍه  . 

اٌؾبٌٝ ٌزا ال ؽبعخ ٌزٍه األؽيبء ِضً ألْٕخ " ايفشعذ"اإلثؾبس ٍّٝ اسرفبُ ِغزٜٛ عجً 

. األٚوغغيٓ 

 

ٚمِ . ارا وبْ اٌيٛفبْ ىٛفبًٔب ِؾًٍيب ٌىبْ اهلل ٔمل ّٙذٖ ثْذَ اسعبي ىٛفبًٔب آخش . ٘بن اٌّضيذ 

اهلل لٛط لضػ فٝ اٌغّبء وْالِخ ِيضبق ثيٓ اهلل ٚاإلٔغبْ ٚاٌؾيٛاْ ثؤٔٗ ٌٓ يىشس أثًذا ِضً ٘زٖ 

ٌىٓ ٌُ يؾذس  (ثٕغالديؼ ِضاًل)ٌمذ ؽذصذ فينبٔبد ِؾٍيخ مخّخ فٝ اٌْقٛس اٌؾذيضخ .  اٌؾبدصخ 

. أثًذا ىٛفبْ ّبٌّٝ دِش وً أؽىبي اٌؾيبح ٍّٝ األسك 

 

ها هى دليل األسض ػلً طىفاى ًىح ؟ 

ألْ ٘زا يخفٝ ٍّيُٙ ثبسادرُٙ أْ اٌغّبٚاد وبٔذ ِٕز اٌمذيُ ٚاألسك ثىٍّخ اهلل لبئّخ ِٓ اٌّبء "

( 6 ـ 5 : 3 ثيشط اٌضبٔيخ )"    ٚثبٌّبء اٌٍٛارٝ ثٙٓ اٌْبٌُ اٌىبئٓ ؽيٕئز فبك ٍّيٗ اٌّبء فٍٙه

 

ارا . رٕزؾش ثىً أٔؾبء األسك ، ِٓ ليْبْ اٌجؾبس اٌٝ لُّ اٌغجبي " ٔٛػ"األدٌخ ٍّٝ ىٛفبْ 

 اٌٝ وبسصخ ؽذصذ فٝ رؾيش ثٛمٛػعبفشد ثبٌغيبسح أٚ اٌميبس أٚ اٌيبئشح فبْ رنبسيظ األسك 



ثْل ىجمبد اٌشٚاعت رّزذ ّجش اٌمبساد . اٌّبمٝ ، ِٓ أخبديذ ٚؽفش اٌٝ ِٕبعُ فؾُ ٚوٙٛف 

. وبؽفخ ّٓ آصبس وبسصخ مخّخ 

 

اٌمؾشح األسميخ ثٙب وّيبد ٘بئٍخ ِٓ ىجمبد اٌقخٛس اٌشعٛثيخ لذ رقً أّّبلٙب اٌٝ أِيبي 

وبٔذ ىجمبد اٌشِبي ٚاألرشثخ ٚاٌّٛاد ـ اٌّزشعجخ ِٓ اٌّيبٖ ـ ىشيخ ِضً  ! (ويٍِٛزشاد)ٚأِيبي 

اٌيّٝ ٌىٕٙب رؾغشد ٚرقٍجذ ، رزىْٛ ٘زٖ اٌيجمبد اٌشعٛثيخ ِٓ ثالييٓ األؽيبء اٌّيزخ 

ًْب  (ؽفشيبد إٌجبربد ٚاٌؾيٛأبد) رٕزؾش األدٌخ فٝ وً ِىبْ ٍّٝ األسك أِبَ . اٌزٝ دفٕذ عشي

. أّيٓ اٌغّيِ 

 

أيي فلك ًىح اليىم ؟ 

" . ٚاعزمش اٌفٍه فٝ اٌؾٙش اٌغبثِ فٝ اٌيَٛ اٌغبثِ ّؾش ِٓ اٌؾٙش ٍّٝ عجبي آساساه"

( 4 : 8رىٛيٓ          )

 

اعزمش اٌفٍه ٍّٝ اٌغجبي ، لذ يؾيش االعُ اٌمذيُ ٌٙزٖ اٌغجبي اٌٝ ّذح ِٕبىك فٝ اٌؾشق األٚعو  

. فٝ رشويب أٚ عٍغٍخ عجبي أخشٜ فٝ اٌذٚي اٌّغبٚسح " آساساه"ِضً عجً 

 

عزة االٔزجبٖ وضيًشا ٌٙيٛي اٌضٍٛط ٍّيٗ ىٛاي اٌْبَ ٚثْل إٌبط ادّذ أٔٙب سأد " آساساه"عجً 

ٌىٓ ال رٛعذ أدٌخ لبىْخ ٍّٝ ِىبْ اٌفٍه فٙٛ اعزمش . اٌفٍه ، ٚثؾضذ ّٕٗ اٌْذيذ ِٓ اٌجْضبد ٕ٘بن 

" ٔٛػ" عٕخ ِٚٓ اٌّّىٓ عًذا رْشمٗ ٌٍزٍف ٚاٌذِبس أٚ سثّب اعزًّْ 4500ٍّٝ اٌغجً ِٕز 

. ٚٔغٍٗ أخؾبثٗ 

 

ًٍب فٝ ِىبْ ِب الؽزّبي  يئِٓ ثْل اٌٍّْبء ِٚفغشٜ اٌىزبة اٌّمذط ثبؽزّبي ٚعٛد اٌفٍه ِؾفٛ

أْ يىؾف اهلل ّٕٗ فٝ اٌّغزمجً وززوشح ثبٌذيٕٛٔخ اٌّبميخ ٚاآلريخ سغُ أٔٗ لذ يمبي ٔفظ اٌؾٝء 

اْ وبٔٛا ال : "لبي اٌشة يغُٛ . ّٓ أؽيبء وضيشح ِضً ربثٛد اٌْٙذ أٚ أيمٛٔبد وزبثيخ ّذيذح 

( . 31 : 16ٌٛلب )" يغّْْٛ ِٓ ِٛعٝ ٚاألٔجيبء ٚال اْ لبَ ٚاؽذ ِٓ األِٛاد يقذلْٛ

 

ِٓ غيش اٌّشعؼ ّذَ رْشك اٌفٍه ٌٍذِبس ثذْٚ رذخً اٌٙٝ ّغيت ٌىٓ ٘زا ؽٝء ٌُ يْذ ثٗ اهلل 

. ٌىٕٙب فىشح ىيجخ اٌجؾش ّٕٗ ارا وبْ ال يضاي ِٛعًٛدا . ٚال ٔغذٖ فٝ اٌىزبة اٌّمذط 



 

لوارا دهش اهلل األسض التً صٌؼها ؟ 

ٚسأٜ اٌشة أْ ؽش اإلٔغبْ لذ وضش فٝ األسك ٚأْ وً رقٛس أفىبس لٍجٗ أّب ٘ٛ ؽشيش وً يَٛ "

( 8 5ٚ : 6رىٛيٓ )"    ٚأِب ٔٛػ فٛعذ ّْٔخ فٝ ّيٕٝ اٌشة. 

 

ارجِ وً أغبْ ٍّٝ ٚعٗ األسك ؽش لٍجٗ ٌىٓ ٌجشٖ أِبَ اهلل ٔغٝ . ٘زٖ األّذاد رزىٍُ ّٓ ٔفغٙب 

أسعً اهلل اٌمنبء ٍّٝ وً اٌجؾشيخ وٕزيغخ . ِٓ ديٕٛٔخ اهلل ٘ٛ ٚاِشأرٗ ٚأٚالدٖ ٚصٚعبرُٙ " ٔٛػ"

. فؾيؼ أْ اٌذِبس وبْ لبعًيب ٌىٓ ٌُ يٛعذ أغبْ ٚاؽذ ثال ّزس . ٌؾش اإلٔغبْ 

 

رُ ريجيك ٔفظ اٌّجذأ ِشح ثْذ . اعزخذَ اهلل اٌيٛفبْ ٌفقً ٌٚزٕميخ ِٓ يئِٓ ثٗ ّّٓ ال يئِٓ ثٗ 

. االٔفقبي ، اٌزٕميخ ، اٌذيٕٛٔخ ، اٌفذاء : ِشح ّجش اٌزبسيخ ّٚجش ففؾبد اٌّمذط 

 

ثذْٚ اهلل ٚثذْٚ ِْشفخ ؽميميخ ٌٍىزبة اٌّمذط اٌزٜ يمذَ ربسيخ اٌْبٌُ ثقٛسح ؽميميخ عيىشس 

. اإلٔغبْ ٔفظ األخيبء ِشاد ِٚشاد 

 

كيف يشهز الوسيخ إلً الفلك ؟ 

( 11 : 18ِزٝ )"    ألْ اثٓ اإلٔغبْ لذ عبء ٌىٝ يخٍـ ِب لذ ٍ٘ه"

 

وّب .  وبثٓ اهلل يشِض اٌٝ اٌفٍه ، عبء اٌّغيؼ ٌىٝ ييٍت ٚيخٍـ اٌٙبٌىيٓ اٌشة يغُٛ اٌّغيؼ

ٚأعشرٗ ثٛاعيخ اٌفٍه ، ٚأٔمزُ٘ اهلل ِٓ ِيبٖ اٌيٛفبْ ، ٘ىزا وً ِٓ يئِٓ ثبٌّغيؼ " ٔٛػ"ٔغٝ 

 ِٓ اٌذيٕٛٔخ اآلريخ ٍّٝ اٌجؾشيخ ٚعيٕغيٗ اهلل ِٓ إٌبس اٌزٝ عزذِش عيخٍـوشة ِٚخٍـ 

( . 7 : 3ثيشط اٌضبٔيخ )األسك ثْذ األيبَ األخيشح 

 

ٚأعشرٗ اٌذخٛي ِٓ ثبة اٌفٍه ٌيٕغٛا صُ أغٍك اٌشة اٌجبة ٚساءُ٘  " ٔٛػ"وبْ ٍّٝ 

. ِب ٌٕخٍـ ؽزٝ ال ٕٔفقً ّٓ اهلل اٌٝ األثذ " ثبة"ٚٔؾٓ أيًنب ٍّيٕب ّجٛس  (16 : 7رىٛيٓ )

اْ دخً ثٝ . أٔب ٘ٛ اٌجبة "لبي اٌشة يغُٛ . دخً اٌّغيؼ اثٓ اهلل اٌزبسيخ ٌيذفِ ّمٛثخ ّقيبٕٔب

( . 9 : 10يٛؽٕب )" أؽذ فيخٍـ ٚيذخً ٚيخشط ٚيغذ ِشّٝ

 



 

:   هالدظاث وهشاجغ 

اٌزساُ اٌمذيّخ رزشاٚػ . رُ رْشيف اٌزساُ ٍّٝ أٔٗ ىٛي اٌغبّذ ِٓ اٌىُٛ اٌٝ ىشف اإلفجِ . 1

، ٚأزؾش اعزخذاَ اٌميبعبد اٌيٛيٍخ فٝ  ( ع56ُ) ثٛفخ 22ٚ ( ع45ُ) ثٛفخ 17س5ِب ثيٓ 
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 .      رْٕٝ ِشوًجب وجيًشا 

٘زا اٌىزبة يمذَ ثشا٘يٓ " . دٚٔبٌذ رؾيزيه."ٌـذ The Puzzle of Ancient Man ٌزغذ اٌذٌيً الشأ. 2

.    ٍّٝ روبء اإلٔغبْ فٝ ؽنبساد ِب ثْذ اٌيٛفبْ 

ارا أسدد ايغبد دالئً ٍّٝ أْ اٌذيٕبفٛساد ّبؽذ ؽزٝ ٚلذ ؽذيش ٔغجًيب الشأ اٌفقً اٌضبٔٝ . 3
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. فٙزا ِٓ رقّيُ اهلل ّٚبًِ لٜٛ يغًْ ِٓ اٌزيٛس أًِشا ِغزؾياًل . اٌّخٍٛلبد 

          

    Noah’s Ark: A Feasibility Study" ٚٚدِٛساثٝ. ط. "6

 Noah’s Ark: A Feasibility Studyٌمشاءح دساعخ دليمخ ّٓ ٘زا اٌجؾش الشأ . 7

".        عْٛ ٚٚدِٛساثٝ"ٌـ

 1994ٚآخشْٚ ، اٌزؾميك فٝ عالِخ فٍه ٔٛػ فٝ اٌجؾش ، أثشيً " ٘ٛٔظ. "8

    www.answersingenesis.org/tj/v8/i1/noah.asp أَش 
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   www.answersingenesis.org/go/gilgameshٚعفش اٌزىٛيٓ ، 

. ٌّضيذ ِٓ اٌزفبفيً ّٓ ٘زا اٌّٛمُٛ " آٔذسٚ عٍٕيٕظ."الشأ اٌفقً اٌشاثِ ّؾش ٌٍذ. 11

          

ٌّضيذ ِٓ األدٌخ اٌذاِغخ ٍّٝ أْ ّّش األسك ال يمذس ثجالييٓ اٌغٕيٓ الشأ . 12

Young Earth عْٛ ِٛسيظ."ثمٍُ د" ٚThousands… not Billions دْٚ دٞ يبٔظ."ثمٍُ د "

  www.answersingenesis.org/go/young  ار٘ت أيًنب اٌٝ

ويف ارْ أْ ِيبٖ اٌيٛفبْ   . ( و8ُ) أِيبي 5أوضش ِٓ " ايفشعذ"يجٍغ اسرفبُ عجً . 13

؟ لجً اٌيٛفبْ ٌُ رىٓ اٌغجبي ثٙزا  " غيذ عّيِ اٌغجبي اٌؾبِخخ اٌزٝ رؾذ وً اٌغّبء"

االسرفبُ ، فغجبي اٌيَٛ رىٛٔذ ّٕذ ٔٙبيخ ٚثْذ اٌيٛفبْ ثبفيذاَ اٌقفبئؼ اٌزىزٛٔيخ  

رزىْٛ ِٓ ىجمبد  " ايفشعذ"ثبإلمبفخ اٌٝ أْ األعضاء اٌٍْٛيخ ِٓ عجً . ٚاٌّزشاوّخ 

ٌٍّضيذ ِٓ اٌٍِّْٛبد الشأ اٌفقً اٌشاثِ ّؾش ّٓ  . اٌؾفشيبد ٚسٚاعت اٌّيبٖ 

  .     اٌقفبئؼ اٌزىزٛٔيخ 
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www.wku.edu/~smithch/wallace/S728-3.htm.   
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