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الشبهة

اإللهة أشيرة هى إلهة سورية من أغاريت ،عثر على اسمها مقروًنا باإلله الخالق إيل ،وكانت
تختص باإلخصاب والنماء ،وكانت زوجة اإلله الخالق إيل .ونعتت فى اللغة المسمارية بلقب
إلها والهة .وكانت تصور على أنها شجرة منمنمة
"خالقة اآللهة" ،و"سيدة اآللهة" ،فقد أنجبت ً 70
على سارية وضعت فى المعبد.
جاء اسم إشيرة حوالى  40مرة فى الكتاب المقدس ،فذكرت باالسم وبالصفة كسارية .وتبين
المقتنيات األثرية أن أشيرة كانت فى إسرائيل بمثابة زوجة يهوه ،وعبدت معه هناك .فقد عثر على
مكتوبا عليه
وعاء خزفى يرجع إلى ما بين القرنين الثامن والسابع قبل الميالدُ ،يستخدم للتخزين
ً

أن أشيرة عبدت فى إسرائيل كزوجة ليهوه .يقول هذا النقش الغائر ...( :باركتكم عن طريق يهوه
وأشيرته ... ... .فليباركك وليحفظك وليكن مع سيدى).
وبالقرب من خربة الكوم (بالقرب من حبرون) وجد هذا النقش الغائر :كتب أورياهو الغنى اآلتى:
مبارك أورياهو من ياهو – لقد أنقذه من المصائب التى تحيط به عن طريق أشيرة .كما ذكرها
نقش غائر أرامى على أنها ربة تيمان.
(تجمع أشيريم و أشيروت) وهى تعنى جذع شجرة ذات غصون ،كانت توضع فى
إن كلمة أشيرة ُ
تقديسا لهذه اإللهة ،وهو ما يمكننا فهمه من العديد من الفقرات اإلنجيلية:
األرض بدون جذور
ً
ِ
لك) التثنية :16
(«21ال َتْن ُص ْب لَِن ْف ِس َك َس ِارَي ًة ِم ْن َش َجَرٍة َما ِب َج ِان ِب َم ْذَب ِح َّ
الر ِب ِإل ِه َك الذي َت ْصَن ُع ُه َ
21
ِي َعَلى ُك ِل َت ٍل ُمْرَت ِف ٍع َوَت ْح َت ُك ِل َش َجَرٍة
(َ 23وَبُنوا ُه ْم أَْيضاً ألَ ْن ُف ِس ِه ْم ُمْرَت َف َع ٍ
ات َوأَْن َصاباً َو َس َوارَ
اء ).ملوك األول 23 :14
َخ ْضَر َ
ِ
ِ
اء ).ملوك الثنى :17
ِي َعَلى ُك ِل َت ٍل َع ٍ
اموا ألَ ْن ُفس ِه ْم أَْن َصاباً َو َس َوارَ
ال َوَت ْح َت ُكل َش َجَرٍة َخ ْضَر َ
(َ 10وأَ َق ُ
10
ِ َّ ِ
(7وو َضع ِتم َثال َّ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ان ْابِن ِهِ [ :في َه َذا
ال َّ
الر ُّب َعْن ُه ل َد ُاوَد َو ُسَلْي َم َ
الس ِارَية التي َعم َل في اْلَبْيت الذي َق َ
ََ َ ْ َ
يع أ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اْلبي ِت وِفي أ ِ
اس ِمي ِإَلى األََب ِد ).ملوك الثانى
يم َّال ِتي ْ
يل أ َ
ُ
َْ َ
َض ُع ْ
اخ َتْر ُت م ْن َجم ِ ْ
َسَباط إ ْسَرائ َ
ُور َشل َ
7 :21
ويخمن أن هذه البيوت المغلقة
وفى الملوك الثانى نق أر أن النساء ينسجن ً
خياما ألشيرةُ ،
بيوتا أو ً
كان لها عالقة بطقوس جنسية وأهداف غير أخالقية ،حيث كانت عبادة األوثان تكون
دائما
ً

الر ِب َحْي ُث َكاَن ِت
ين َّال ِتي ِعْن َد َبْي ِت َّ
مرتبطة بالطقوس المنافية لألخالقَ 7( .و َه َد َم ُبُي َ
وت اْل َمأُْبوِن َ
ِ
لس ِارَي ِة ).الملوك الثانى 7 :23
اء َيْن ِس ْج َن ُبُيوتاً لِ َّ
الن َس ُ

الرد

اتعجب بالفعل من هؤالء المشككين المدلسين الذين يقدمون نصف الحقائق ويقلبون نصف
الحقائق االخرى .فبالفعل السارية الهة وثنية ورمزها الهالل وأحيانا شعب اسرائيل أخطأ وعاقبهم
الرب بشدة عندما عبودا بعض االلهة الوثنية ومنها السواري ولكن كل مرة تكلم فيها الكتاب
المقدس عن السواري وضح رفضها وخطية عبادتها وتضايق الرب من خطا البعض من الشعب
بوضعها وعبادتها .فان كان بعض الشعب عبدها لوحدها او عبدها مع الهة وثنية او البعض أخطأ
بشدة بعبادتها مع يهوه وعوقبوا هذا ليس خطأ ربنا وال خطأ من الكتاب المقدس النه حذرنا جدا
من هذه الخطية.
بل االشكالية ان المشكك وهو مسلم هو بدون ان يعرف هو يعبد السارية حتى االن .فالسارية هي
الهالل الذي يرفع على راس عمود خشبي والتي يقيمها المسلمون حتى االن فوق جوامعهم.
وارجو الرجوع الى ملف
الهالل في الكتاب المقدس والتاريخ والقران
وأيضا

https://www.youtube.com/watch?v=-SJxFP7Wpm4
فالرب وضح انه االله الوحيد
سفر الخروج 20
يع ِ
هذ ِه اْل َكلِم ِ
َّ
ات َق ِائالً:
هللا ِب َج ِم ِ
ُ 1ث َّم َت َكل َم ُ
َ
ض ِم ْصَر ِم ْن َبْي ِت اْل ُعُب ِ
َخَر َج َك ِم ْن أَْر ِ
ودَّي ِة.
« 2أََنا َّ
له َك َّال ِذي أ ْ
الر ُّب ِإ ُ
ُخرى أَم ِ
ِ
امي.
 3الَ َي ُك ْن َل َك آل َه ٌة أ ْ َ َ
ِ
وتا ،والَ صورًة ما ِم َّما ِفي َّ ِ ِ
قَ ،وما ِفي األَْر ِ
ض ِم ْن َت ْح ُت،
الس َماء م ْن َف ْو ُ َ
 4الَ َت ْصَن ْع َل َك ت ْم َثاالً َمْن ُح ً َ ُ َ َ
وما ِفي اْلم ِ
اء ِم ْن َت ْح ِت األَْر ِ
ض.
َ
ََ
اء ِفي األَبَن ِ
له َغيور ،أَ ْف َت ِقُد ُذُنوب اآلب ِ
اء ِفي
 5الَ َت ْس ُج ْد َل ُه َّن َوالَ َت ْعُب ْد ُه َّن ،أل َِني أََنا َّ
ْ
له َك ِإ ٌ ُ ٌ
َ َ
الر َّب ِإ َ
يل َّ
اْل ِج ِ
ابع ِم ْن ُمْب ِغ ِض َّي،
الر ِ
الثالِ ِث َو َّ
ِِ
 6وأَصَنع ِإحساًنا ِإَلى أُُل ٍ ِ
ِِ
اي.
َ ْ ُ َْ
وف م ْن ُمحب َّي َو َحافظي َو َص َاي َ

سفر الخروج 13 :23
وك ُّل ما ُقْلت َل ُكم احت ِف ُ ِ
ُخَرىَ ،والَ ُي ْس َم ْع ِم ْن َف ِم َك.
اس َم آلِ َه ٍة أ ْ
َُ َ ُ ُ َْ
ظوا ِبهَ ،والَ َت ْذ ُكُروا ْ

سفر التثنية 14 :6

الَ ت ِسيروا وراء آلِه ٍة أ ْ ى ِ ِ ِ
ُممِ َّال ِتي َح ْوَل ُك ْم،
َ ُ ََ َ َ
ُخَر م ْن آل َهة األ َ

سفر التثنية :7
ِ
يعا.
ُخَرىَ ،فَي ْح َمى َغ َض ُب َّ
 4أل ََّن ُه َيُرُّد ْابَن َك ِم ْن َوَرِائي َفَي ْعُبُد آلِ َه ًة أ ْ
الر ِب َعَلْي ُك ْم َوُي ْهل ُك ُك ْم َس ِر ً
5وِ
هك َذا َت ْف َعُلو َن ِب ِه ْمَ :ت ْه ِدمو َن م َذا ِب َح ُه ْمَ ،وُت َك ِسُرو َن أَْن َص َاب ُه ْمَ ،وُتَق ِط ُعو َن َس َو ِارَي ُه ْمَ ،وُت ْح ِرُقو َن
لك ْن َ
َ
َ
ُ
َتم ِاثيَل ُه ْم ِب َّ
الن ِار.
َ
يع
ص ِم ْن َج ِم ِ
َخ َّ
اخ َت َار َّ
اك َق ِد ْ
له َك لِ َت ُكو َن َل ُه َش ْعًبا أ َ
س لِ َّلر ِب ِإل ِه َكِ .إَّي َ
 6أل ََّن َك أَْن َت َش ْع ٌب ُمَقَّد ٌ
الر ُّب ِإ ُ
الشع ِ ِ
ين َعَلى َو ْج ِه األَْر ِ
ض،
وب َّالذ َ
ُّ ُ

سفر التثنية 8
ُش ِهُد َعَلْي ُك ُم اْلَي ْوَم أََّن ُك ْم
يت َّ
اء آلِ َه ٍة أ ْ
ُخَرى َو َعَب ْد َت َها َو َس َج ْد َت َل َها ،أ ْ
َ 19واِ ْن َن ِس َ
الر َّب ِإ َ
له َكَ ،وَذ َهْب َت َوَر َ
يدو َن الَ َم َحاَلةَ.
َت ِب ُ
الشع ِ ِ
الر ُّب ِم ْن أَم ِ
َج ِل أََّن ُك ْم َل ْم َت ْس َم ُعوا لَِق ْو ِل الَّر ِب ِإل ِه ُك ْم.
يد ُه ُم َّ
ام ُك ْم َكذلِ َك َت ِب ُ
ين ُي ِب ُ
يدو َن ،أل ْ
وب َّالذ َ
َ 20ك ُّ ُ
َ

سفر التثنية 3 :12

ِ
ِ
َوَت ْه ِدمو َن م َذا ِب َح ُه ْمَ ،وُت َك ِسُرو َن أَْن َص َاب ُه ْمَ ،وُت ْح ِرُقو َن َس َو ِارَي ُه ْم ِب َّ
يل آلِ َه ِت ِه ْم،
الن ِارَ ،وُتَقط ُعو َن َت َماث َ
َ
ُ
وَتمحو َن اسمهم ِم ْن ِ
ذل َك اْلم َك ِ
ان.
َ ُْ
ْ َ ُْ
َ

وغيرها الكثير جدا من الوصايا فما قدمته هو امثلة قليلة حتى اال
بل حتى السبي االشوري والبابلي كان سببه عبادة بعض الشعب لالوثان
ولكن لألسف هذه العبادة انتشرت في االمم الكنعانية المجاوره السرائيل فحذرالرب شعبه كثي ار من
هذه العباده
سفر التثنية 4
 19 :4و لئال ترفع عينيك الى السماء و تنظر الشمس و القمر و النجوم كل جند السماء التي
قسمها الرب الهك لجميع الشعوب التي تحت كل السماء فتغتر و تسجد لها و تعبدها
النهم كانوا يطلبوا من اي شخص ان ينظر للسماء ويتامل القمر لكي يعبده فهذا يحذر منه الرب

سفر التثنية 17
 2 :17اذا وجد في وسطك في احد ابوابك التي يعطيك الرب الهك رجل او امراة يفعل ش ار في
عيني الرب الهك بتجاوز عهده

 3 :17و يذهب و يعبد الهة اخرى و يسجد لها او للشمس او للقمر او لكل من جند السماء
الشيء الذي لم اوص به
فهي كانت منتشره
ويستمر ايضا الكتاب المقدس يخبرنا بانتشار هذه العباده الشريره وعقار الرب لهم ففي ايام
القضاه
سفر القضاة 3
ِ ِ
ِ
ِ
يل َّ
ِي.
الر ِبَ ،وَن ُسوا َّ
الشَّر ِفي َعْيَن ِي َّ
يم َو َّ
الس َوارَ
الر َّب ِإ َ
َ 7ف َعم َل َبُنو إ ْسَرائ َ
له ُه ْم َو َعَبُدوا اْلَب ْعل َ
ِ ِ
َ 8ف َح ِمي َغ َض ُب َّ ِ
َر ِم َّ
الن ْهَرْي ِن
ان ِر َش ْع َتايِ َم َملِ ِك أَا
اع ُه ْم ِبَي ِد ُك َ
وش َ
يلَ ،فَب َ
الرب َعَلى إ ْسَرائ َ
َ
وعدد مهم في سفر القضاء توضح فيه دبوره النبيه ان عبادة الشيطان هي عبادة الكواكب وتعبير
الكواكب يستخدم للتعبير عن الشياطين
سفر القضاة 20 :5
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يسَار.
ِم َن َّ
الس َم َاوات َح َارُبوا .اْل َك َواك ُب م ْن ُحُبك َها َح َارَب ْت س َ

وعندما حارب جدعون المديانيين كانوا يعبدون اله القمر ورمزه الهالل وكانوا يضعونها علي رقاب
جمالهم لكي ينتصروا في الحروب

سفر القضاة 21 :8
اعُ « :قم أَْن َت َوَق ْع َعَلْيَنا ،أل ََّن ُه ِم ْثل َّ ِ
ام ِج ْد ُعو ُن َوَق َت َل َزَب َح
ال َزَب ُح َو َصْل ُمَّن ُ
ْ
ُ
َفَق َ
الر ُجل َب ْط ُش ُه»َ .فَق َ
ِ
ِ ِ
َعَن ِ
اق ِج َمالِ ِه َما.
اعَ ،وأ َ
َو َصْل ُمَّن َ
َخ َذ األَهَّل َة َّالتي في أ ْ
فكان من يعبدون القمر والكواكب رمزهم الهالل الن القمر كان يعتبر االله االكبر
ويستمر الكتاب يكلمنا عن استمرارية هذه العبادة الشيطانيه الشريره وقد اغوي بعض من شعب
اسرائيل اثناء خطيتهم بفعل ذلك الن الشيطان كان يحاربهم ليفعلوا ذلك
سفر ملوك الثاني 17
 16 :17و تركوا جميع وصايا الرب الههم و عملوا النفسهم مسبوكات عجلين و عملوا سواري و
سجدوا لجميع جند السماء و عبدوا البعل
والسواري هو الهالل فوق عمود مرتفع
ونالحظ دائما ان الشيطان يحارب هيكل هللا ويريد ان يحول كل هيكل هلل ليكون له ويرفع اي شعار
ويوضع مكانه الهالل
سفر الملوك األول 33 :16
ظ ِة َّ ِ ِ ِ ِ ِ
يع مُل ِ
ِ
ِ
وك
آب ِفي اْل َع َم ِل ِإل َغا َ
ِيَ ،و َزَاد أ ْ
َو َع ِم َل أ ْ
آب َس َوارَ
َخ ُ
َخ ُ
الرب إله إ ْسَرائ َ
يل أَ ْك َثَر م ْن َجم ِ ُ
ِ
ِ ِ
ين َكاُنوا َقْبَل ُه.
يل َّالذ َ
إ ْسَرائ َ

وهؤالء الذين قتلهم إيليا
سفر الملوك األول 19 :18
ِ ِ
َف َ ِ
ِ
ِ
ِ
اجم ْع ِإَل َّي ُك َّل ِإ ْسَرِائ ِ
ين،
اء اْلَب ْع ِل أَْرَب َع اْلمَئة َواْل َخ ْم ِس َ
يل إَلى َجَبل اْل َكْرَملَ ،وأَْنبَي َ
َ
اآلن أَْرس ْل َو ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
يزَاب َل».
اء َّ
ين َيأ ُْكُلو َن َعَلى َم ِائ َد ِة ِإ َ
الس َوارِي أَْرَب َع اْلمَئة َّالذ َ
َوأَْنبَي َ
وأيضا حزقيا الملك الصالح كان يحارب ذلك
سفر الملوك الثاني 18
ِ
ِ
ِ
وه.
يم ِفي َعْيَن ِي َّ
الر ِب َح َس َب ُك ِل َما َعم َل َد ُاوُد أَُب ُ
َ 3و َعم َل اْل ُم ْس َتق َ
النح ِ َّ ِ
ِ
ِ
التم ِاثيل ،وَق َّ
وسى
ط َع َّ
ق َحَّي َة ُّ َ
ِيَ ،و َس َح َ
الس َوارَ
ال اْل ُمْرَت َف َعاتَ ،وَك َّسَر َّ َ َ َ
اس التي َعمَل َها ُم َ
ُ 4ه َو أ ََز َ
ِ
أل َّ ِ ِ ِ
ان».
يل َكاُنوا ِإَلى تْل َك األََّيا ِم ُيوِقُدو َن َل َها َوَد َع ْو َها «َن ُح ْش َت َ
َن َبني إ ْسَرائ َ

وأيضا يوشيا الملك الذي أرضي الرب
سفر الملوك الثاني 23
التم ِاثيل وَق َّ
الن ِ
ظا ِم َّ
اس.
ِي َو َمألَ َم َكاَن َها ِم ْن ِع َ
ط َع َّ
الس َوارَ
َ 14وَك َّسَر َّ َ َ َ
بل الرب كان يكافئ من ينزع السواري مثل يهوشفاط
سفر أخبار األيام الثاني 3 :19

طَل ِب ِ
ِ
ِي ِم َن األَْر ِ
هللا».
ْت َقْلَب َك لِ َ
ور َصالِ َح ٌة أل ََّن َك َن َز ْع َت َّ
ض َو َهَّيأ َ
َغْيَر أََّن ُه ُو ِج َد ف َ
ُم ٌ
الس َوارَ
يك أ ُ

فاين في الكتاب المقدس سمح بالسوارى؟
الرب كما وضح في كتابه المقدس كان يغضب عندما يفعل بعض شعبه هذا ويكافئ من يطهر
األرض منها النها عبادة شيطانية ورمز للشيطان
محاولة فرض الهالل كرمز كانت اصعب من ذلك
يخبرنا العهد القديم  40مره عن السواري وعبادة السواري
من سفر الخروج الي قرب اخر العهد القديم
H842
אׁשירה

אׁשרה

'ăshêrâh 'ăshêyrâh

'ash-ay-raw', ash-ay-raw
From H833; happy; asherah (or Astarte) a Phoenician goddess; also an

image of the same: - grove. Compare H6253.
هو عشتاروث االلهة ورمزها وكلمة سارية هي لعشتاروث
groves, 24

Exo_34:13, Deu_7:5, Deu_12:3, Jdg_3:7, 1Ki_14:15, 1Ki_14:23,
1Ki_18:19, 2Ki_17:10, 2Ki_18:4, 2Ki_23:14, 2Ch_14:3, 2Ch_17:6,
2Ch_19:3, 2Ch_24:18, 2Ch_31:1, 2Ch_33:3, 2Ch_33:19, 2Ch_34:3-4
(2), 2Ch_34:7, Isa_27:8-9 (2), Jer_17:2, Mic_5:14
grove, 16
Deu_16:21, Jdg_6:25-26 (2), Jdg_6:28, Jdg_6:30, 1Ki_15:13, 1Ki_16:33,
2Ki_13:6, 2Ki_17:16, 2Ki_21:3, 2Ki_21:7, 2Ki_23:4, 2Ki_23:6-7 (2),
)2Ch_15:15-16 (2

وهذه العالمه حاربت شعب إسرائيل
وايضا يكلمنا في سفر التكوين عن اسمه
سفر التكوين 5 :14
وِفي َّ ِ
الر ِبع َة ع َشرَة أ ََتى َكدرَلعومر واْلمُلوك َّال ِذين معه و َضربوا َّ ِ
وث
ين ِفي َع ْش َت ُار َ
َ ْ َ ْ َُ َ ُ ُ
الرَفائِي َ
السَنة َّا َ َ ْ
َ َ َ ُ َ َُ
َ
وزيِين ِفي هام ،و ِ ِ
َقْرَنايِ َمَ ،و ُّ
ين ِفي َش َوى َقْرَي َتايِ َم،
اإليمِي َ
الز ِ َ
ََ َ
فهو عشتاروث بشكل القرنين وهو نجم بقرنين وهو الهالل
وهنا وصف لعشتاروث ورموزه

Astarte[1] (Greek Ἀστάρτη, "Astártē") is the Greek name of a goddess
known throughout the Eastern Mediterranean from the Bronze Age to
Classical times. Originally the deified evening star, she is found as
Ugaritic ����� ‘ṯtrt ("‘Aṯtart" or "‘Athtart"); Phoenician "‘shtrt"
(‘Ashtart); and Hebrew ( עשתרתAshtoret, singular, or Ashtarot, plural),
and appears in Akkadian as ���� D, the grammatically masculine
name of the goddess Ishtar; the form Astartu is used to describe her
age.[2] The name appears also in Etruscan as crescent Uni-Astre
(Pyrgi Tablets), Ishtar or Ashtart.
استارتي ( عشتاروث ) هو اسم يوناني اللهة عرفت في الشرق االوسط من العصر البرنزي وهو
نجم الليل وجد في االوغاريت شتار والعبري اشترات وفي االكاديه وهو اسم مذكر وهو الهالل
)(االله األكبر القمر
و االسم يصف الهالل او الشكل الخشبي المقوس لالله القمر وهو الشكل مكان االسم ( اي ان
) بدل االسم يستخدم شكل الهالل
وصوره للسارية
التي هي ام االلهة

وصورة لعشتاروث ورمزه الهالل والنجمه

وهنا نري ان عبر كل الزمان يحارب الشيطان من خالل اساليب عبادته والخضوع السمه ورمزه
وهو الهالل وما يصاحبه من غزوات واغراء وتعدد زوجات وقتل لمن ال يؤمن به وال يخضع لرمزه
وهو الهالل ولكن الرب لم يتركه نفسه بال شاهد واستمر يطلب من اوالده ان ال تسجد للقمر الذي
هو يرمز للشيطان ويطلب من اوالده ان ال يحيدوا عن وصاياه لكي ال يهلكوا الن صاحب اسم
الهالل هو كذاب وابو الكذب
وهذه الصوره االسالمية

وابدا في االدله التاريخيه
وبدات العباده تكون ان االله االكبر هو القمر المتزوج بالشمس والنجوم بناتهم ورمزه الهالل او
الهالل والنجمه
وصوره لتماثيلهم
وهي تعود الي تقريبا ما هو قبل القرن التاسع قبل الميالد او اقدم
وهو من اربع جهات

ونري الهالل بوضوح علي منطقة الصدر

ابيس الذي عبده المصريين

وذكر ايضا ان نابونيدوس (  555 – 539ق م ) اخر ملوك بابل بني مركز لعبادة االله القمر
ورمزه كان الهالل وعالمته كانت هذا الشكل

وهي الشكل الذي كان يعمل مثله السواري في اسرائيل
ثم االسطوره العربيه ان االله القمر االكبر تزوج الشمس وانجبوا األت والعزي ومناة الثالثة هذه
كانت الفكره السائده ايضا علي مدي االجيال
في العباده السومريه القديمه

ومنه اسم طور سنين والجبل المقدس للقمر

ونري علي نقوش المعابد رمز الهالل وايضا الحية
وبعضها الهالل والنجم

واخر هالل ونجم وحية

PD Myths of Babylonia and Assyria, by Donald A. Mackenzie
Nationality: Sumerian
Moon god.
مذكر وهو اله القمر عند السموريين وايضا رمزه الهالل
وغيره االالف من االلواح الفخاريه التي وصلت الينا من الحضاره السوماريه عن االله سين االله
االكبر اله القمر

أكثر من هذا إن مكحلة رسول اإلسالم نفسها يوجد عليها شعار ورمز اإلله القمر وهو الهالل

موجوده بمسجد الحسين
/http://zoom.maktoob.com/Image/1000658840/set
http://vb.alshababy.org/showthread.php?t=19066
أكثر من هذا أيضاً أن الهالل شعار االله القمر كان ايضاً شعار الرسول نفسه
ومن يريد المزيد
الهالل في الكتاب المقدس والتاريخ والقران
الفكر العربي واالسالمي عن الهالل واله القمر
فالسارية او الهالل هو غير مقبولة على االطالق لدى الهنا الرب الحقيقي يهوه ايلوهي ولكن هو
اله االسالم

والمجد هلل دائما

