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؟المبل يمكه أن يكون شىء حسه أو سيىء. 1  

 

ُشٚ" ًِّ اٌشُّ ًٌ ٌُِى بِي أَْط َّ ٌْ وثيش ِٓ إٌبط يؼزمذْٚ أْ  –" سِ ا

لزجبط ساجغ اإل .ٔجيً.  ٌىُٕٙ ِخطئْٛرٌه رؼٍيُ اإل

ًِّ ٔٗ يمٛي "إ 1:95ثيّٛثبٚط  1ِٓ  ًٌ ٌُِى بِي أَْط َّ ٌْ َحجََّخ ا َِ

ُشٚسِ  ُِ ". يغٛع لبي ٌٕب شٝء ِّبث9ً "اٌشُّ ٌَْؼبٌَ ُُّ َ٘زا ا َ٘ َٚ

َّخَ  ٌَْىٍِ ِْ ا َمب ُٕ َٕٝ يَْخ ٌِْغ (. 11912" )ِزٝ َُٚغُشُٚس ا  
 

اٌّبي ثزارٗ ٌيظ شٝء عيٝء. فجذٚٔٗ اٌحيبح اٌحذيثخ 

ال رىْٛ ِّىٕخ. اٌّبي يذفغ ٌٍطؼبَ، ٌٍّأٜٚ، ٌٍّبلثظ 

ٌٍٚزؼٍيُ. اٌّبي يّىٓ أْ يغبػذ اٌّشيض ٚيؼضذ 

اٌّزمذَ فٝ اٌؼّش. ِغ رٌه، اٌّبي يّىٓ أْ يفؼً وثيش 

ِٓ األشيبء اٌششيشح. يّىٕٗ أْ يّٕح شخض لٛح ػٍٝ 

زىجش ٚلبط. ٚيّىٕٗ أْ يظجح عيذاآلخشيٓ، ٚيجؼٍٗ ِ  

 

 

 

 

 
   

 

 

إرا وبْ اٌذفغ ثٛاعطخ شخض آخش، اٌشعٛي اٌحميمٝ 

ثشىً غيش ِبلئُ "يٕغٝ". ال ٘زا اٌذفغ فٛسا،  يٕفز

َٓ ألََحٍذ ثخظٛص اٌذيْٛ، اٌّثبي 9ٛ٘ " ْذُيِٛٔي َِ ُٔٛا  الَ رَُىٛ

 ٘زا اٌخطأ زوشزعي(. اٌّغيحٝ 7912" )سِٚيخ ثَِشْيءٍ 

ديٓ ثٗ )فيّب ػذا اٌفمش اٌّذلغ اٌزٜ لذ دفغ ِب ػٕذ 

يؼزجش هللا ٘زا ٔٙت. ػٕذئز ِغزحيبل(  سد اٌذيٓيجؼً 

رٍه  –َ أٚ اٌّٛظف ال "يخزٍظ" أشيبء ٚظيفزٗ اٌخبد

(. 1:91ثذْٚ إرْ )ريطظ  – اٌزٝ رؼطٝ ٌٗ ٌيغزخذِٙب

 ٌٕب ِٚباٌّبي، وبل ِب  ػٕذ اٌّٛلف اٌظحيح رجبح غبٌجب

٘زا ظٙش ويف أْ إيّبٕٔب ثبٌّغيح ٘ٛ حميمٝ. يٌآلخشيٓ 

بِٔيَّبوبْ عٛء اٌزؼبًِ ِغ اٌّبي اٌزٜ لبد إٌٝ ٘بلن  َٕ  َح

يَشحُ ٚ (.11-91 4)أػّبي  َعّفِ  

 

مثبل مدهش .7  
 

ػٕذِب أساد يغٛع أْ يجيٓ ٌٕب أعّٝ ِثبي ٌىيفيخ 

خزبس؟ ٍِيٛٔيش يٕفك إعزخذاَ اٌّبي ٌّجذ هللا، ِٓ إ

ِذاد اٌّذاسط ٚاٌّغزشفيبد ِجبٌغ ضخّخ إل

ٚاٌّىزجبد؟ ال، األسٍِخ اٌفميشح اٌزٝ أػطذ فٍغيٓ 

سادح حشح9 ػطبء طغيش جذا، ثؼذ ئ)أطغش اٌؼّبلد( وؼطبء ث

أػظُ ِٓ وً اٌؼطبيب األخشٜ، ألٔٗ  –يبٌٗ ِٓ ػظيُ 

 وبْ وً ِب رٍّه.
 

ٔغبٔٗ ثأٌٚٛيبد طحيحخ فٝ ٔٙب ِثً ػظيُ ٌٕب إلإ

ٔٙب رؼشف أْ خذِخ هللا أوثش أّ٘يخ ثىثيش ِٓ إحيبرٙب، 

 ثشٚح اٌؼبٌُ. 
 

 

 

 

 
 

جبببت عندمب تقرأ هذه النشرة ستعرف اإل

  عه هذه األسئلة:

. ِب ٘ٛ أطً وً اٌششٚس؟1  
. ِب ٘ٛ ِٛلف اٌؼبٌُ رجبح اٌّبي؟1  

. ِبرا يٕجغٝ أْ يىْٛ ِٛلف اٌّغيحٝ رجبح 2
 اٌّبي؟

را وٕذ رشيذ ِؼشفخ اٌّضيذ ػٓ إِٓ فضٍه لً ٌٕب  

خٖٛ فٝ يّبْ "اإلإاٌىزبة اٌّمذط ٚرؼٍيُ 

 اٌّغيح". ً٘ رشيذ9

 

ِضيذ ِٓ إٌششاد فٝ ٘زٖ اٌغٍغٍخ؟ ●  

خٖٛ فٝ اٌّغيح"؟ِٓ ُ٘ "اإلوزيت9  ●  

"؟اٌزجبشيشاٌّجٍخ اٌشٙشيخ " ●  

وٛسط ثبٌّشاعٍخ اٌجشيذيخ؟ ●  

 

9ٌٝإخٖٛ فٝ اٌّغيح" ٌه أٚ أوزت  إعأي ألشة "إ  
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اٌيٙٛد فٝ أيبَ اٌؼٙذ اٌمذيُ أػطٛا ػشش دخٍُٙ ٌخذِخ 

اٌٙيىً. وبْ ٘زا ٔٛع ِٓ ضشيجخ اٌذخً ٌذفغ أجٛس 

اٌّؼٍّيٓ، اٌمضبح ٚإٌبط اٌضشٚسيخ األخشٜ. ٌىٓ فٛق 

ٚػٍٝ رٌه، اٌيٙٛد األرميبء وبٔٛا ثغؼبدح يمذِْٛ "ػطبيب 

ََ ساديخ حشح" ػٕذِب يز٘جْٛ ٌٍؼجبدح. "إ ب َِ  َٚالَ يَْحُضُشٚا أَ

 . َٓ اٌشَّّةِ َفبِسِغي
، َوجََشَوِخ 16 ُٖ ب ُرْؼِطي يَُذ َّ َٚاِحٍذ َحْغجَ  ًُّ ُو

َِٙه اٌَّزِي أَ  (. ٘زا اٌؼطبء 16915،15" )رثٕيخ ْػطَبنَ اٌشَّّةِ إٌِ

سادح اٌحشح لبَ وّثبي ٌٍّغيحييٓ. ثٌٛظ حث وً ثبإل

َِب ِؤِٓ أْ يٕحٝ شيئب جبٔجب ٌخذِخ هللا. حغت "

شَ  عجٛع (. فٝ أٚي يَٛ ِٓ اإل1915وٛسٔثٛط  1" ) رَيَغَّ

ا" )أػّبي ٌِيَْىِغُشٚا ُخْجض  جزّؼٛا ِؼب "إأػضبء اٌىٕيغخ 

(. ٕ٘ب لذِٛا ٘زٖ اٌؼطبيب. ٘زا وْٛ جضء ُِٙ جذا :691

 ٌخذِخ اٌزٕبٚي. 
 

اٌؼطبء ثّثً رٌه ٘ٛ طشيك ٚاحذ طغيش جذا ٌٍزؼجيش ػٓ 

شىشٔب هلل ٌٙذيزٗ اٌؼظيّخ ٌٍّغفشح ٚاٌخبلص ثٛاعطخ 

 يغٛع. 
 

اٌجّبػخ ال رغزطيغ اٌؼًّ ثذْٚ أِٛاي، ٌىٓ يجت أْ 

سداح حشح، ٌٚيغذ ئػطبيب ث –رٍه األِٛاي  –رىْٛ دائّب 

ججبسيخ. يجت أْ رؼطٝ ثغشٚس ِٓ األػضبء، إِذفٛػبد 

 ٚال رغزجذٜ ِّٓ ُ٘ ٌيغٛا أػضبء.

 

خالصاإل. 6  
 

اٌّغيحٝ اٌحميمٝ يجت أْ يىْٛ أِيٓ رّبِب ِٚٛثٛق 

فمظ ٌٙؤالء اٌشجبي يغٛع  ثٗ فٝ األِٛس اٌّبٌيخ.

عيضّٓ ٌُٙ "اٌثشٚح اٌحميميخ"، اٌزٝ ٘ٝ، اٌحيبح 

. (11915األثذيخ فٝ ٍِّىخ هللا )ٌٛلب   
 

 

ٔفبلٗ( فمظ ٌٍزفبخش. ٚيمؼْٛ جذيب إيغزطيؼْٛ رحًّ 

رحذ ٚطأح اٌذيٓ ثغجت أُٔٙ ال يشضْٛ ثبألشيبء 

. ٌزٌه ُ٘ اٌجغيطخ اٌّزٛاضؼخ اٌزٝ يزحٍّْٛ ٔفمبرٙب

مب فٝ ِٛلغ ِغبػذح اآلخشيٓ ثأِٛاٌُٙ. ٌيغٛا ِطٍ

ََٚفّخٍ فمظ ٌٍزجب٘ٝ، ٘ؤالء إٌبط " َْ فِي رَْجِشثٍَخ  يَْغُمُطٛ

 َّٕ ِضشٍَّح، ُرَغّشُِق اٌ ُِ َٚ َٛادٍ َوثِيَشٍح َغجِيٍَّخ  َٙ ٌَْؼطَِت ََٚش بَط فِي ا

َٙبلَنِ  ٌْ ا (. 895ثيّٛثبٚط  1) "َٚ   

 

موقف المسيحى تجبة المبل. 4  

 

اٌّغيحٝ يجت أْ يىْٛ ٔزيجخ ػًّ اٌّبي اٌزٜ يٍّىٗ 

ٔجيً ٌٍشجبي اإل فٝ أِيٓ. ال رٛجذ وٍّخ حغٕخ ٚاحذح

ٌٍٕٚغبء اٌزيٓ يحبٌْٚٛ أْ يؼيشٛا ػٍٝ ٔفمخ اآلخشيٓ، 

ػبٌخ أٔفغُٙ. إأٚ اٌىٕيغخ، ػٕذِب يىْٛ فٝ ٚعؼُٙ 

ًْ أَْيض ب" ًَ َفبلَ يَْأُو ْْ يَْشَزِغ َْ أََحٌذ الَ ُيِشيُذ أَ ْْ َوب  1" )إِ

(. ثٌٛظ وزت ثمغٛح شذيذح 1:92رغبٌٛٔيىٝ 

ٔغبْ ٌٍشخض اٌىغٛي ٚاٌّزطفً. يجت ػٍٝ ٘زا اإل

ْْ أْ يزؼٍُ أْ " ُٗ أَ ٌَ َْ ، ٌِيَُىٛ ِٗ ِِبل  اٌظَّبٌَِح ثِيََذْي  يَْزَؼُت َػب

ُٗ اْحزِيَبجٌ  ٌَ ْٓ َِ (. حيبح ثٌٛظ أيضب 1793" )أفغظ ُيْؼِطَي 

وبٔذ شٙبدح ضذ ِٓ يؼيش ػٍٝ حغبة اآلخشيٓ 

ُ اٌذيٓ. ػٍٝ اٌشغُ أٔٗ وبْ داػيخ، ػًّ ثجذ ثبع

ثيذيٗ وظبٔغ خيبَ، ٌزٌه ٘ٛ ٌُ يظجح ػتء ػٍٝ ِٓ 

 يجشش ٌُٙ.
 

حزيبجبد األخشٜ اٌّبي يغزخذَ أٚال ٌٍّذ ثبٌطؼبَ ٚاإل

ٌؤلعشح، ٚػٕذ اٌحبجخ ٌّذاسط األطفبي، ٌٚيظ 

ٌٍىّبٌيبد. ثؼض األطفبي يجٛػْٛ ثغجت أْ أثيُٙ يٕفك 

ٚاٌزجغ، أٚ ثغجت أْ أُِٙ رٕفك اٌىثيش ػٍٝ اٌششاة 

ػٍٝ اٌّبلثظ اٌغبٌيخ ٚرظفيف اٌشؼش. ِثً ٘ؤالء 

.يخطئْٛ رجبٖ هللا  

 
 

ِشٚع، ٚيجؼً إٌبط عبخطيٓ ػٍٝ ِب ٌذيُٙ، 

ِٚزأ٘جيٓ ٌحيبصح اٌّضيذ ِٓ وٕٛص اٌؼبٌُ اٌٙبٌىخ. اٌّبي 

 يظجح شش وجيش ػٕذِب يغزخذَ ػٍٝ ٔحٛ خبطٝء.
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اٌشخض اٌؼبٌّٝ ٌٗ ٘ذف ٚاحذ9 اٌحظٛي ػٍٝ اٌّضيذ 

ِٓ اٌّبي ٚاألشيبء اٌزٝ يّىٓ ٌٍّبي أْ يشزشيٙب، 

ثأعشع ٚأعًٙ طشيك ِّىٓ. ٘زٖ اٌّزؼخ اٌشاعخخ 

شزٙبء" إرجبح اٌّبي ٚاألشيبء اٌؼبٌّيخ أعّب٘ب يغٛع "

شزيبق". اٌمّبس، اٌّغبثمبد، إاٌىٍّخ رؼٕٝ " –

ذخً، اٌزغيش اٌغشيغ، ػّبي اٌيبٔظيت، رجٕت ضشيجخ اٌ

وً ٘زٖ أِثٍخ  –يخذػْٛ طبحت اٌؼًّ ٚاٌغشلخ 

شزٙبء. ٘زٖ اٌششٚس شبئؼخ ٌٍغبيخ ألْ اٌغيش ِزحٌٛيٓ ٌئل

ِٓ اٌشجبي ٚإٌغبء ُ٘ ثبٌغٍيمخ أٔبٔييٓ. –يّبْ ٌئل –  
 

اٌشخض اٌزٜ يشيذ أْ يىْٛ سثبٔيب ٚلبٔؼب يمبَٚ ٘زٖ 

ُْٔظُشٚا "اٌشغجخ فٝ األشيبء اٌؼبٌّيخ. لبي يغٛع،  ا

َْ ألََحٍذ َوثِيٌش َفٍَيْ  ََِزٝ َوب  ُٗ َّغِ، َفئَِّٔ َٓ اٌطَّ ِِ َغْذ َٚرََحفَُّظٛا 

 ِٗ اٌِ َٛ ِْ ْٓ أَ ِِ  ُٗ (. وثيش ِٓ إٌبط يٍّىْٛ 14911)ٌٛلب  "َحيَبُر

ثيٛيب جيذح، عيبساد ٚوثيش ِٓ األشيبء اٌجزاثخ، ُٚ٘ 

ثؼذ ِشضٝ سٚحيب ٚثذْٚ عؼبدح حميميخ ٚلٕبػخ اٌزٝ 

َىَغتِ ثٌٛظ " لبي ػٕٙب ِْ  ٌُ ٔغبْ اٌؼبٌُ يجؼً إ". َػِظي

ٌٗ ٚيٕغٝ إاألشيبء اٌزٝ يمزٕيٙب، أٚ يشيذ أْ يمزٕيٙب 

ٌٗ اٌٛاحذ اٌحميمٝ.اإل  

 

التفبخر. 3  

  

عزخذاِٗ إشٜ، يغبء أٚ ثبألح –اٌّبي غبٌجب ِب يغزخذَ 

ثٛاعطخ إٌبط اٌزيٓ يشيذْٚ أْ يطجؼْٛ فٝ ر٘ٓ  –

اآلخشيٓ أّ٘يزُٙ. ٘زا شىً خطيش ٌٍزىجش. ثؼض إٌبط 

ثيشا ِّب يجت أْ يٕفمْٛ )أوثش ِّبيٕفمْٛ أوثش و  


