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ٔطذيك نٓيئخ  (ثبنًًهكخ انًزؾذح)أعزبر انذيُبييكب انؾشاسيخ ثغبيؼخ نيذص " آَذٖ يبكيُزٕػ."د

يزؾذس شٓيش ػٍ انخهيمخ ٔعذٔنّ انًُٓٗ يشؾٌٕ نهغبيخ نكُّ يؾت أٌ " . إعبثبد يٍ انزكٕيٍ"

فيًب يهٗ ثؼض يمزطفبد يٍ سعبنخ ؽذيضخ . يخذو ٔيؼع ؽٕل انؼبنى ػٍ لضبيب اإلَغيم ٔانخهيمخ 

:  ، كزت لبئاًل  (ثؼذ االعزئزاٌ يُّ)نّ إنٗ ثؼض األطذلبء ػجش اإلَزشَذ 

 

يب ْٕ انٕلذ ػهٗ أٖ ؽبل ؟ أػشف أٌ كم صبَيخ رمشثُب أكضش يٍ ديَُٕخ لبطؼخ َٔٓبئيخ عيغهجٓب "

نُب ثذايخ َٔزغّ  . (انًبضيخ ٔانؾبضشح ٔانًغزمجهيخ)اهلل ػهٗ ْزا انؼبنى ٔػهٗ كم انؾيبح انجششيخ 

.  َؾٕ انُٓبيخ ، ال َؼهى يزٗ عيشعغ انًغيؼ ثغغذِ نكُُب َؼهى أٌ يٕػذ ػٕدرّ يمزشة شيًئب فشيًئب 

 

ركشَٗ ْزا يؤخًشا ثٕفبح ٔانذٖ انزٖ لضيذ يؼّ انغبػبد األخيشح يٍ ؽيبرّ يُز أعجٕػيٍ "

ٔأَب أشبْذ سٔؽّ ْٔٗ رغبدسِ كُذ كًٍ يشبْذ عفيُخ كجيشح  . (ٔلذ كزبثخ ْزِ انشعبنخ)َٔظف 

. رغؾت انًشعبح نزغبدس انًيُبء ٔكبَذ انهؾظبد األخيشح نؾظبد يزْهخ يضم سؽيم ػجبسح ضخًخ 

يغ إَٓب آالد سائؼخ )انشٔػ شٗء ؽميمٗ ٔرؾذد شخظيخ اإلَغبٌ ، إَُب نغُب آالد عضيئيخ ػظيًخ 

ال أفٓى كيف يُكش أكضش انًهؾذيٍ َشبًطب ٔؽًبًعب ـ ٔانزيٍ . ألٌ انًٕد يزؾذٖ رنك  (فؼاًل

 ؽزٗ انغُذٖ فٗ ييذاٌ انًؼشكخ ْٕٔ. يغيطشٌٔ ػهٗ يغزًؼُب انيٕو ـ ٔعٕد انشٔػ ٔانُفظ 

فٗ نؾظخ رغذ انشخض ٔفٗ انهؾظخ . سؽم " رنك انشخض"يغبٔس صيالئّ انمزهٗ يؼشف أٌ 

نى يؾظم أٖ رغييش فٗ رهك . انزبنيخ رشٖ ؽشفًيب عغذِ انفبسؽ انزٖ كبٌ يًألِ يُز صبَيخ ٔاؽذح 

.  انؾًض انُٕٖٔ /انكيًيبء/ انغضيئبد/انضبَيخ فٗ انًبدح

 

نًبرا نهًٕد يٓبثخ ؟ نيظ نهًهؾذيٍ أٖ إعبثخ عبدح ػهٗ انًٕد ٔانًؼبَبح انهزاٌ يؼزًبٌ ْزا "

إَٓى يذػٌٕ أٌ ال يؼُٗ نهؾيبح نكُّ لذ يزًُٗ انؼكظ ٔانًهؾذ انمبعٗ انمهت يغخش . انٕادٖ انؼًيك 

. يٍ انؾت ٔانشؽًخ ٔكم انظفبد انطيجخ انزٗ يبصانذ يٕعٕدح ؽزٗ فٗ انغُظ انجششٖ انغبلط 

انًهؾذيٍ أٔأرجبع انًزاْت اإلَغبَيخ ال يمذيٌٕ إعبثبد يفيذح ثم كم يب نذيٓى ْٕ سفض نكم يب ْٕ 

لطبس يٍ األفكبس  : "... معجساثفٗ كزبثّ انشائغ " نٕيظ. إط. عٗ"كًب كزت . إَغبَٗ ٔإنٓٗ 



رفمذ انؼمالَيخ يؼُبْب إرا كبٌ " . يفمذ كم انًؼبييش انؼمالَيخ إرا سآْب رُزظ ػٍ لضبيب غيش ػمالَيخ

انغُظ انجششٖ َبرًغب ػٍ ؽبدصخ كَٕيخ ـ يغًٕػخ يٍ انزفبػالد انفيضيبئيخ ٔانكيًيبئيخ ؽذصذ 

.  ثبنظذفخ 

 

 (صٔعزٗ)" عٕنييذ"نًبرا نهًٕد يٓبثخ ؟ أنيظ ألَُب ُطُؼُب ػهٗ طٕسح اهلل ؟ أصُبء عٓبدٖ أَب ٔ"

نهزغهت ػهٗ ٔفبح ٔانذيُب األسثؼخ ٔػهٗ انؾهمخ انًجبششح األخيشح انزٗ كبَذ رشثطُب ثغُٕاد 

كم انًٕالف انزٗ شٓذرٓب " نًبرا ًَٕد ؟"انؾشة انؼبنًيخ انضبَيخ ٔػٕالجٓب ٔاعٓذ انغؤال انزبنٗ 

فبنغغذ يؾبسة ؽزٗ انُٓبيخ نالؽزفبظ ثبنؾيبح ٔيغذ انطشق أيبو انذو . ثيُذ نٗ أَُب نى َُخهك نهًٕد 

ٔأَب أفكش يزأياًل فيًٍ . يبػذا األػضبء األعبعيخ ؽزٗ ُيٓضو أػزٗ األشخبص يٍ ألٕٖ أػذائّ 

ألَّ كًب فٗ آدو يًٕد  "22 : 15 كٕسَضٕط األٔنٗ أكٌٕ فٗ ضٕء يب سأيزّ رشدد فٗ رُْٗ 

أخطأ ٔػظٗ اهلل فٗ عُخ " آدو"إَُب ًَٕد ألٌ ..." . انغًيغ ْكزا فٗ انًغيؼ عيؾيب انغًيغ

لذ ال يؼغجُب رنك األيش نكُُب ثبنطجيؼخ " . آدو"ـ عمط فٗ " آدو"كم انغُظ انجششٖ ـ َغم " . ػذٌ"

ًًب أٌ سعبءَب األكيذ ْٕ فٗ انًغيؼ ٔؽذِ  . َمغ رؾذ عهطبٌ عذَب األٔل نكُٗ كُذ أركش ٔانذٖ دائ

. إنٗ عيبدح انًغيؼ انغذيذح انًغيذح " آدو"ػُذيب َؤيٍ ثّ كبنفبدٖ انجذيم ػُب َُزمم يٍ عيبدح 

ػُذيب شبْذد انًٕد ػٍ لشة رأكذد نٗ انؾبعخ انًهؾخ ٔانضشٔسيخ نإليًبٌ ثغفش انزكٕيٍ كًب 

" .   كزجّ اهلل ٔكًب أكذِ انًغيؼ ثغهطبَّ

 

الخليقت والكرازة فً الهىاء الطلق  : مالحظت 

انزٖ ُػمذ فٗ يشكض " اليغغزش"ػٍ دٔسِ فٗ يؤرًش " يبكيُزٕػ."فٗ َفظ انشعبنخ ركهى د

انزشفيٓٗ ٔكبٌ يٕضٕػّ انخهيمخ ، سرت ْزا انًؤرًش يغًٕػخ يٍ انكُبئظ انًؾهيخ " أنيغزٌٕ"

اؽزٕد " . آَذٖ" شخض ٔأؽذس ضغخ كجيشح ٔفمًب نٕطف 500 ـ 400ٔؽضشِ " اليغغزش"فٗ 

سعبنزّ ػهٗ رفبطيم كضيشح عذيشح ثبنُشش نكٍ كبٌ يٍ انظؼت رغبْم يب رى رُفيزِ أصُبء خذيخ ػٍ 

كبٌ رنك يٍ . نهكشاصح فٗ انٕٓاء انطهك " فشطخ ػظيًخ"ـ إر كبَذ " آَذٖ"انخهيمخ ـ كًب ٔطف 

ؽيش ػمذد االعزًبػبد فٗ " اكغفٕسد"ٔ" كبيجشيذط" يَٕيٕ ْزا انؼبو ثغبيؼبد 25 إنٗ 20

" :  آَذٖ"كزت . انٕٓاء انطهك ٔرضايُذ يغ اَزٓبء االيزؾبَبد نكٍ لجم إػالٌ انُزبئظ 

ًًب إنٗ انخهيمخ أٔ انزطٕس " لهذ ْزا يٍ لجم ، نكُّ يغزؾك انزكشاس ، أٌ إرا نى . يؼٕد انًٕضٕع دائ

يمزُغ انًؤيٌُٕ ثأًْيخ ْزِ انمضيخ فهيُضًٕا إنيُب فٗ االعزًبػبد انزٗ ٌرؼمذ فٗ انٕٓاء انطهك 



" انؼهى"انًفٕٓو انغبئذ ْٕ أٌ . نيشبْذٔا كيف يفكشانطهجخ ٔسعبل األػًبل ٔانُبط انؼبدييٍ 

.  يُبلض انكزبة انًمذط 

 

ٌػمذ اعزًبع خبص ػٍ انخهيمخ ٔلبو ثذػٕح انُبط يٍ انشٕاسع نيأرٕا ٔيغًؼٕا " كبيجشيذط"فٗ "

انزطٕس لضيخ /لضيخ انخهيمخ. إَٓب خذيخ رغزؾك انزفكيش فٗ انميبو ثٓب فٗ كم يكبٌ . ػشًضب عُيمذو 

." رؾزم انمًخ ثيٍ انمضبيب انزٗ يضيشْب انُبط أصُبء انكشاصح فٗ انًًهكخ انًزؾذح 

 

 


