
 من يعمى ابصار غري املؤمنني؟

ْهِر »  ابليس()الَِّذيَن ِفيِهْم إِلُه هَذا الدَّ
الَّ َقْد َأْعَمى أَْذَهاَن َغْْيِ اْلُمْؤِمِننَي ، لِئَ 

يِل ََمِْد اْلَمسِ  « يحِ ُتِضيَء ََلُْم ِإََنرَُة ِإْنِْ
 (4:4)كورنثوس الثانية 

ا يِهْم ِمن بَ نْيِ أَْيدِ  هللا()اى  َوَجَعْلَنا» َسدًّ
َناُهْم فَ ُهمْ  ا فََأْغَشي ْ  َا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ

 (9)سورة يس:« يُ ْبِصُرونَ 

 إىل احلكم و اإلهالك؟ الذي يسرع من هو

، ِإِّنِ  « َوت َِم الَ ُأَسر  يَ ُقوُل السَّيُِِد الرَّبُّ  َِم
ر َميرَم  ر َميُر َعنت طَ ، َبْل الش َم نت يَ رتجَع الش َم َِم َِم ِبََم رَمي

ِة  ِاْرِجُعوا، اْرِجُعوا َعْن طُرُِقُكُم الرَِّديئَ . َوََيتيَا
) حزقيال  «َفِلَماَذا ََتُوتُوَن ََي بَ ْيَت ِإْسَرائِيَل؟

33 :11) 

ِل يَ ْوَم نَ ُقوُل ِِلََهنََّم هَ »
 اْمَتََلِْت َوتَ ُقوُل َهْل ِمن

)سورة ق: « مَّزِيد  
30) 

 

 

 يريد إنِاذان؟الذي من 

َنا، َوُهَو »  َيَشاُ  َأنت الَ لِكنَُّه يَ َتَأَّنَّ َعَلي ْ
لَمَك ُأاَنس   ََ ، َبْل َأْن يُ ْقِبَل اِلَْ يَ هت ُُ ِإ ِمي

 (9: 3)رسالة بطرس الثانية  »الت َّْوبَةِ 

َنا ُكلَّ نَ ْفس  ُهَداَها » َنا ََلتَ ي ْ َوَلْو ِشئ ْ
نَّ َجَهنََّم ََلَمتَلَ َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمّنِِ 

سورة )« ِمَن اِْلِنَِّة َوالنَّاِس َأْْجَِعنيَ 
 (13السجدة: 

 الذى يِوم ابخلداع؟ ومنالذى ينطق ابحلق  من

قَم َأََن الرَّبُّ » دت لص َم ُُمِْبٌ  ،ُمَتَكل َمم  ابَم
 (19: 45)اشعياء « ِِباْسِتَقاَمة

« ُ رُ َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اَّللَّ ُ َخي ت  َواَّللَّ
؛ 54عمران: )سورة آل « التَماكَمرَمينَ 

 (21؛ سورة يونس: 30سورة األنفال:

 أى لغة يستخدمها اإلل ِ؟

ا َصاَر هَذا الصَّْوُت، « يستخدم ْجيُ اللغات: فَ َلمَّ
َُ اِْلُْمُهوُر َوََتَي َُّروا، أَلنَّ ُكلَّ َواِحد  َكاَن َيْسمَ  ُعُهْم اْجَتَم

ُُ َوتَ َعجَُّبو  .يَ َتَكلَُّموَن بُِلَغِتهِ  قَائِِلنَي بَ ْعُضُهْم  افَ ُبِهَت اِلَِْمي
 : ُُ هُؤَاِء اْلُمَتَكلِِِمنيَ »لِبَ ْعض  ي  أَتُ َرى لَْيَس ْجَِ

ُُ ََنُْن ُكلُّ َواِحد  ِمنَّا لَُغَتُه ا َجِليِليِِنَي؟ لَِِّت َفَكْيَف َنْسَم
وَن َما فَ ْرتِيُّوَن َوَماِديُّوَن َوِعياَلِميُّوَن، َوالسَّاِكنُ  ُوِلَد ِفيَها؟

َوَفرجِِييََّة  ُتَس َوَأِسيَّاَرْيِن، َواْليَ ُهوِديََّة وََكبَُّدوِكيََّة َوبُ ن ْ بَ نْيَ الن َّهْ 
َرَواِن، َوََبِْفيِليََّة َوِمْصَر، َونَ َواِحَي لِيِبيََّة الَِِّت ََنَْو ا ْلَقي ْ

 َوالرُّوَمانِيُّوَن اْلُمْستَ ْوِطُنوَن يَ ُهوٌد َوُدَخاَلُء،
ْلِسَنِتَنا بَِعئَائِِم ْم يَ َتَكلَُّموَن بَِ ِكرِيِتيُّوَن َوَعَرٌب، َنْسَمُعهُ 

 (11-6: 2)أعمال الرسل « للاِ 

يستخدم العربية 
ِإَنَّ »فقط: 

أَنزَْلَناُه قُ ْرآَنا 
َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم 

)سورة « تَ ْعِقُلونَ 
(2يوسف:   

 

 

 ما هى خطة اإلل ِ خلالص البشرية؟

َحَّتَّ  َأَحبَّ هللاُ التَعالََ ألَنَُّه هَكَذا »
  َبَذَل ابْ َنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَ يَ ْهِلكَ 
ُكلُّ َمْن يُ ْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه 

لَم هللاُ ألَنَُّه  .اْْلََياُة األَبَِديَّةُ   لَت يُ رتسَم
 ، َبلت اب تَن ُِ إَمىَل التَعالََم لَمَيدَميَن التَعالََ 

ُلَص بَم َِم التَعالَُ  : 3)يوحنا  »لَمَيخت
16-17) 

ُ َِلََعَلُهْم أُمَّةا َواَولَ » ِحَدةا ْو َشاء اَّللَّ
 َوَلِكن يُْدِخُل َمن َيَشاء ِف َرْْحَِتهِ 
َوالئَّاِلُموَن َما ََلُم مِِن َوِلِ  َوا 

 «.َنِصْي  

 أَتُرِيُدوَن أَن تَ ْهُدواْ َمْن َأَضلَّ اَّللَُّ »
ُ فَ َلن ََتَمَد َل ُِ   َوَمن ُيضتلَملَم اَّللَّ

 « َسبَميالا 

؛ سورة النساء: 8ى: )سورة الشور 
88) 

 

 

 نفس اإلله؟ هماهل 

كيف يختلف يهوة في الكتاب المقدس 

 عن هللا فى القرآن الكريم؟

 بعض اإلختالفا ِ ذا ِ اَلمهية

 الكرمي ىف الِرآن هللا ىف الكتاب املِدس يهوة

 الطبيعة اإلهلية 

 :وحدانية جامعةوحدانية يهوه هى 

اى الوحدانية املثلثة أو الثالوث الذى 
ِم ِِبسْ »َتدث عنه يسوع املسيح: 

)بصيغة املفرد( اَلب َوااْبِن َوالرُّوِح 
 «اْلُقُدسِ 

 (19: 28)مَّت 

 

وحدانية للا هى 
: وحدانية بسيطة

ُ َأَحٌد. » ُقْل ُهَو اَّللَّ
ُ الصََّمُد.ملْ يَِلدْ   اَّللَّ
 َومَلْ يُوَلْد. َومَلْ َيُكن

 «لَُّه ُكُفواا َأَحٌد.
)سورة اإلخالص: 

1-4) 

 

 

 



 العالقا ِ اإلهلية

طاملا تواجد اَلب و اإلبن و الروح 
القدس ىف عالقة سرمدية من املعية 

 و اْلب و اإلنسجام التام.

كان للا وحيدا بشكل اتم قبل 
 اخللق بال كيان آخر يشاركه احملبة.

 كيف كان العال عندما خلِ ِ اإلل ِ؟

 لقبعد اَتام اخل"كان العامل مثاليا. 
رََأى للُا ُكلَّ َما َعِمَلُه فَِإَذا ُهَو 

ا دًّ  (31: 1)تكوين  ".َحَسن  جَم

ْل قُ »احتوى العامل على الشر. 
ر َم َما مَمن شَ  أَُعوُذ ِبَربِِ اْلَفَلقِ 

 (2-1)سورة الفلق: « َخَلقَ 

 

 ملاذا خلِنا اإلل ِ؟

 َغِّن  َاهللُ الَِّذي ُهوَ »بسبب احملبة. 
لَم ََمَبَّتَم مَمنت ِف الرَّْْحَِة،   َِم التَكَمريَةَم َأجت

َا َوََنُْن أَْمَواٌت  ،الَِّتَم َأَحب ََّنا ِبَم
َُ اْلَمِسيحِ   «ِِبخلَْطَاََي َأْحَياََن َم

  (5-4: 2)افسس 

َوَما َخَلْقُت . »البشر ليتلقى عبادة
)سورة  «إَمالَّ لَميَ عتُبُدونَم اِلِْنَّ َواإِلنَس 

 (56الذارَيت: 

 من حنن ىف نظر اإلل ِ؟

 أبناء. 

ا َبلَم اب تنااِإذاا » َت بَ عتُد َعبتدا َوِإْن   ،َلست
« ُكْنَت ابْ ناا فَ َواِرٌث هلِل ِِبْلَمِسيحِ 

 (7: 4)غالطية 

 عبيد.

ِإن ُكلُّ َمن ِف السََّماَواِت َواأَلْرِض »
اآِت الرَّْْحَِن  إَمالَّ  ورة مرمي: )س« َعبتدا

93) 

 من أين أيتى الشر؟

د  َولِكنَّ » اْْنََذَب  جُيَرَُّب ِإَذا ُكلَّ َواحَم
َوتَم َِم َواْْنَدََع ِمْن  ُُثَّ الشَّْهَوُة ِإَذا  .َشهت

: 1وب )يعق« تَلَمُد َخطَميَّةا َحِبَلْت 
14-15) 

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبة  ِف اأَلْرِض »
ن َوا ِف أَنُفِسُكْم ِإاَّ ِف ِكَتاب  مِِ 

َرَأَهاقَ ْبِل َأن  َلى اَّللَِّ ِإنَّ َذِلَك عَ  ن َّب ت
 (57)سورة اْلديد: « َيِسْيٌ 

 موقف اإلل ِ من اخلطاة؟

َمَمبٌّ لَملتَعشَّارَميَن »دعى يسوع 
ُطَاة  (37: 7)لوقا  ِ«َواخلت

 «َعُدوٌّ ل َملتَكافَمرَمينَ فَِإنَّ اَّللََّ »

 (98)سورة البقرة: 

 من يغوينا لنخطئ؟

 ِإِّنِ »اَ يَ ُقْل َأَحٌد ِإَذا ُجرَِِب: 
للَا َغي ُْر  ، أَلنَّ «ُأَجرَُّب ِمْن ِقَبِل للاِ 
ر َمُب َوُهَو اَل يَُ َُمَرَّب  ِِبلشُُّروِر، 

ا  (13: 1. )رسالة يعقوبَأَحدا

ُ ُيضتلَملت ُِ » َمن َيَشْأ وَ  َمن َيَشإَم اَّللَّ
)سورة  «جَيَْعْلُه َعَلى ِصرَاط  مُّْسَتِقيم  

؛ سورة األعراف: 39نعام: األ
؛ سورة 27؛ سورة الرعد: 155

؛ 93؛ سورة النحل 4ابراهيم: 
؛ سورة فاطر: 56سورة القصص: 

8) 

 ملاذا يرسل اإلل ِ املالئكة و الشياطني للبشر؟

لَمَكيت َك بِ  َمالَئَمَكَت ُِ ألَنَُّه يُوِصي »
َعَلى  .ِف ُكلِِ ُطرُِقكَ  ََيتَفُظوكَ 

 ياطني()أى ش قُ َراَن َوقَ يَّْضَنا ََلُْم 
َ َأيتدَميهَممت وَ  َما فَ َزي َُّنوا هَلُم مَّا بَ نيت

ََجر  لَِئالَّ َتصْ  األَْيِدي ََيِْمُلوَنكَ  ِدَم ِِ
 (12-11: 91)مزمور « رِْجَلكَ 

؛ سورة 25)سورة فصلت:  َخلتَفُهمت 
 (36الزخرف: 

 

 موقف اإلل ِ من الشيطان

َتهَمرتَك لَم »قَاَل الرَّبُّ لِلشَّْيطَاِن:  يَ ن ت
تَ الرَّب  ََي َشيتطَانُ  ِهْرَك الرَّبُّ   لِيَ ن ْ

: 3)زكرَي  !الَِّذي اْخَتاَر أُوُرَشِليمَ 
2) 

يعطى ارشادات للشيطان 
تَ فتزَمزت »لغواية البشر:  َتَطْعَت َمِن اسْ  است

ْيِلَك ِمن ُْهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَ 
 َواأَلْواِد ْمَوالِ َوَرِجِلَك َوَشارِْكُهْم ِف األَ 

ُهمت َوَما يَعَمُدُهُم الشَّيتطَاُن إَمالَّ  َوعَمدت
 (64)سورة اإلسراء: « ُغُروراا

 و من يغشيها؟ الضالني ن يفتح بصريةم

َتَح   ،أَََن اَلَن أُْرِسُلَك إِلَْيِهمْ ».. لَمتَ فت
َمات  َكْي يَ ْرِجُعوا ِمْن ظُلُ   ُعُيونَ ُهمت 

ََ نُور ، َوِمْن ُسْلطَاِن الشَّْيطَاِن  ِإ
ََ للِا، َحَّتَّ يَ َناُلوا ِِبإِلميَانِ   ِِ ِإ

ل )اعمال الرس« ُغْفرَاَن اخلَْطَاَيَ 
26 :17-18) 

 َتَم اَّللَُّ خَ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ...»
َعَلى قُ ُلوِِبِْم َوَعَلى ََسِْعِهْم 

 «ى َأبتَصارَمهَممت غَمَشاَوة  َوَعلَ 
، سورةاِلاثية: 7)سورة البقرة: 

23) 

 

 

 

 


