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، وهھشھود ی جماعةقد قابلنا أحد أعضاء ) ربما دون استثناء ( نا أم ابینا ، كلنا شئ
 .استیقظواو برج المراقبة: أو شاھدنا مطبوعاتھم الملونة االنیقة وخاصة مجلتي 

، أو مقاعد المطاعم د عتبات البیوت أو مواقف الباصاتملقاة ھنا وھناك ، عن
انما سنعرض . رض مناقشة وتفنید عقائدھم بتفصیلولسنا ھنا في مع .وغیرھا 

، بل ق في الرد على معتقداتھم المضللة، دون عناء وتعبباختصار اسھل الطر
الذین عادة ما  .ونحن واقفون عند باب البیت بعد ان یقرع علیھ افراد شھود یھوه

ً وامرأة بمالبس انیقة وحقائب جلدیة تحوي مطبوعاتھم ،یأتوننا اثنین . رجال
ال تسمح لشھود یھوه بدخول بیتك لتقدیم : ونصیحة اقدمھا لكل قارئ في البدایة ھي 

ً درس من وجھة نظر " ! (  درس مجاني في الكتاب المقدس" ما یسمونھ  طبعا
! )  بیت هللا یثئیلب: رؤسائھم في منظمة برج المراقبة في بروكلین التي یسمونھا 

ھھم فھذه لیست من شیمنا وال اعني ان تطردھم بعنف او تغلق الباب في وجو
، ألنھم ان استطاعوا االمساك المسیحیة، بل ان ترفض بلطف دعوتھم للدخول

 .ا مرة فسیقلقون راحتك طوال حیاتكلو دخلو! فسیسحبون الجسم كلھ واحد باصبع
 ھم اسئلة سریعةعلی يوھناك الق. عند عتبة الدار وابقھم! لى كرمك فال تأتي بالدب ا

ً لك ، من التي سنقدمھا متوالیة ، وبنعمة الرب بعد ان تدرسھا وتحفظھا جیدا
   !، أو لن تراھم ثانیة ة الحارة ستربحھم للخالص بالمسیحوبالصال

دراسة  من جھةھذا البحث ، فستستفید من بشھود یھوه بفرض عدم التقاءكحتى 
وتذكر ان المسلمین  .وغیرھا والروح القدس الثالوث والھوت المسیح :عقائد مثل 

قم  ببساطة. یعتمدون بشكل كبیر على مزاعم شھود یھوه في محاربتھم للمسیحیة
اكتبھا على . آیات الكتاب المقدس المتعلقة بھا وشارك بھا اآلخرین درساو ،بدورك

ً، وال تخرجھا من جیبك او محفظتك حتى تتأكد بأن  قصاصات ورق واحفظھا غیبا
اعتبره  . الذي وھبھ الرب لك اي عقلك" الكومبیوتر " كالم الرب قد انتقل الى 

  .ط ذھنك وتقویة ثقتك بالرب المخلصدراسي سریع بصیغة اسئلة ، لتنشی منھج
   ..یمان المستقیمقدات شھود یھوه المخالفة لإلالمصنفة بحسب معت ولنبدأ مع االسئلة 
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15:3 

    :  
فلماذا لم یستخدمھ العھد الجدید بأصلھ مھم لھذه الدرجة " یھوه " ما دام ھذا االسم 

لماذا لم یكتبھ الرسل والتالمیذ في االنجیل والرسائل ! الیوناني ولو لمرة واحدة ؟
ً في العھد الجدید بصورة  حتى لمجرد الذكر ؟  أم ان یھوه الرب قد جاءنا متجسدا

ً للمسیح الذي ھو یھو .)مخلص  ومعناه یھوه( یسوع المسیح    ه ؟فأصبحنا شھودا
: ولم یقل  ).8:1اعمال " (  : " ألم یقل المسیح لتالمیذه الرسل  

 ً ً للمسیح ؟ . تكونون لیھوه شھودا   .مع انھما واحد فلماذا لستم شھودا
  

  ؟ الصالة أثناء" یھوه"لماذا لم یُعلم الرب یسوع تالمیذه والمؤمنین بھ اسم الرب   
وال " یھوه " صلوات للرب یسوع ، دون ان یذكر ضمنھا اسم  6یسجل االنجیل 

  فما المبرر یا شھود یھوه ؟ .حتى مرة واحدة 
  :ھم الصالة ، علمھم ان یصلوا ھكذا ملفحین طلبوا منھ ان یع 
"     ) " فرصة  ألم تكن ھذه افضل). 9:6متى

ً من " یھوه " لیعلمھم اسم  ؟  فنحن عالقتنا بالرب في العھد الجدید ھي " أبانا " بدال
أولیست اللیاقة واالكرام ". أبانا : " عالقة ابناء بأبیھم السماوي ، فنحن ننادیھ 

  ولیس باسمھ الشخصي ؟" بابا " تقتضي بأن ننادي االب البشري بــ 
  

" أنتم شھودي یقول الرب : " من سفر اشعیا حیث یقول  یقولون انھم اخذوا اسمھم
ً وحینھا نسأل) 10:43(   :ان الرب في سفر اشعیا قد قال عن شعبھ : حسنا
  "   ) " 2:62اشعیا.(  

ً لن یكون  الذي سبق وذكره من قبل في " شھود یھوه " فما ھو ھذا االسم ؟ قطعا
ً ان یتقھقر لیعید اسم قدیم  43االصحاح  یجب " االسم الجدید " فھل . ، فلیس منطقیا
 :وانتسبنا الیھ ؟ كما قال الوحي " المسیح " بعد ان جاءنا "  مسیحیین" ان یكون 
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  "   . ) " فنحن اتباع المسیح ). 26:11اعمال
  :قال الوحي  .وشھود المسیح 

"



"  )1  16-14:4بطرس.(  
  ؟" مسیحیین " فلماذا اسمھم ھو شھود یھوه ولیس 

  
لماذا لم یسمى أي رسول من رسل المسیح أو المؤمنین بھ في الكنیسة األولى نفسھ  

اعة ؟ لماذا لم یظھر ھذا االسم اال بعد الفي عام بظھور جم" شاھد یھوه " باسم 
  ھذا االسم المفترض لشعبھ ؟ نسى أو سھى عن هللاشھود یھوه ؟ ھل 

  
ً من یسوع المسیح حین قال على فم " یھوه " لماذا لم یستخدم الوحي اسم   بدال

: " .. بطرس الرسول 

 ) " اعمال
  ).12و10:4

ً على ان الرب یھوه ھو المسیح " یھوه " لماذا لم یذكر إسم  ؟ الیس ھذا دلیال
ً ؟    متجسدا

  

 
  
   

  
: یقول الرب یسوع  . ألیست بوابة الدخول للمسیحیة ھي المعمودیة ؟ فبأي اسم تتم

 "   . "  
 ؟ دون سواه فقط"  باآل" أو باسم "  یھوه" لماذا لم یذكر باسم ). 19:28متى ( 

  ولیس باسماء ؟" بإسم " ، لماذا االب واالبن والروح القدس
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بحروفھا في الكتاب ) الوث الث (یعترض شھود یھوه ملقین شبھة عدم ورود لفظة 

فسھا التي وھذا صحیح من جھة حروف اللفظة ، ولیس من جھة العقیدة ن. المقدس
في )  شھود یھوه( این وردت عبارة :  بدورنا سألناھمفلو . تمأل جنبات الكتاب كلھ

  !؟ ، فما عساھم یجیبون  كتب العھد الجدید
  

  
: " كم ھو عدد الشھود ؟ فاالبن یقول للیھود 

 ) " والشھود ھنا ). 18و17:8یوحنا
ً عن الروح القدس " .  االبن واآلب" اثنان  "  …:  " وقال ایضا

وإال فما معنى كالمھ عن نفسھ وعن  . شھود فالمجموع ھو ثالثة). 26:15یوحنا (
: "  بصیغة الجمع  اآلب والروح

 ) " افلیس ھذا ھو الثالوث ؟). 11:3یوحنا  
  

  
  ما ھي صفات الشخصیة ؟  لكي یكون الشيء :ونسأل . "شخص " اإلقنوم ھو 

  " ً   : ھي ثالثة صفات: االجابة فما الذي یجب توفره ؟ " شخصا
واآلن ھل كل اقنوم في الثالوث یتمتع بھذه الممیزات التي  .الشعور االرادة الفھم  

ً " تجعلھ   :؟ انظر الى الجدول ادناه " شخصا
 

  الروح القدس  اإلبن  اآلب  الصفة الشخصية
 17:3 24:5 2:13 

 27:11 27:11 113:2 
 35:3 5:3 430 
 39:6 20:5 111:12 
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  :، لنقرأ ھذا النص الكتابي في سفر التكوینبانكارھم الثالوث یقعون في مشكلة مع 

 "   . "  
، واحد على االرض  )یھوه ( ھل ھناك اثنان : وسؤالنا لھم  ).24:19تكوین ( 

بصورة رجل یتحدث مع ابراھیم ، واآلخر في 
بوحدانیة جامعة ، واحد  ھو ام ان هللا! السماء ؟

  ..لیجیبونا  متمیزة باقانیم في الثالوث ؟
لنقرأ النص كما جاء في ترجمتھم الخاصة بھم، و

  NWT )ترجمة العالم الجدید ( والمسماة 
التي تالعبوا فیھا بتحریف ترجمتھا  لنسخةوھي ا

من النصوص االصلیة، لیصبوا فیھا افكارھم 
وافضل . الخاصة ومعتقداتھم  لخداع البسطاء

 ً االقتباس من  یكمن فيطریق لمواجھتم فكریا
  . لزامھم الحجةجمتھم ذاتھا إلتر

  :ترجمتھم یة من سفر التكوین كما جاء في نص اآلالى  اآلن نظرنول 

  
عن هللا ) یھوه ( فكیف یتحدث هللا ) واحد في ثالوث ( لو كان هللا لیس مثلث االقانیم 

  :آخر ؟ لنقرأ ) یھوه ( 
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 "

"  ) ؟) 11:4عاموس  
ُ : " من المتحدث الذي یقول  َبْت ل َ ُ  "، " ق َ هللا َب ل َ ا ق َ م َ   ؟ "ك

  
  

ٱٱ: "یقول داود بالروح 

ٱ " ) 7، 6: 45مزمور.(  
  بدھن االبتھاج ؟) هللا ( كرسیھ الى دھر الدھور ، مسحھ ) هللا ( فھل ھناك الھین ؟ 

  :واآلن افتح لتعرف الجواب على الرسالة الى العبرانیین االصحاح االول ، واقرأ 
 "

"  
  ). 9و8:1عبرانیین (  

  ) !هللا ( وصفھ بــ الذي ) االبن ( اذن ھو یتحدث عن اقنوم 
  

  
  : 102المقصود بھذه االعداد في المزمور  ھو من: اسأل محاورك 

 "

 ) ". 27-25:102مزمور.(  
 1واآلن افتح على رسالة العبرانیین اصحاح .. رائع  !یھوه : سیقول  بدون اي شك

  : ) المسیح ( لیكتشف بأنھ یتحدث عن اقنوم االبن قرأ اجعلھ یو
 "




" . ) 9:1عبرانیین-
12.(  

؟ افال "  اإلبن" الملھم ؟ الیس ھو فمن المقصود بھا بحسب كالم كاتب العبرانیین 
  یكون االبن ھو یھوه الذي اسس االرض وعمل السموات ؟
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یدل على الوحدانیة الجامعة التي تدعم عقیدة  ،)1: 1تكوین ( »إلوھیم« اسم 

!!  تعظیملكن شھود یھوه یھربون من ھذه الحقیقة بحجة ان ھذا لقب . الثالوث 
"   ایلوھیم الذي لھ صیغة الجمع ھو جمع العظمة او الجاللةان اللقب " : فیقولون 

  )262امور ال یمكن ان هللا یكذب فیھا صفحة (
ذلك  ھذه اكذوبة ھشة، ألن صیغة التعظیم لم تدخل في اللغة العبرانیة وال غیرھا في

مثال على  ،سفر التكوین او غیره من االسفارمن  لیدلنا الشھودف: سؤالنا . العصر
  !ملك یتحدث عن نفسھ بصیغة التعظیم ؟ل واحد

 ولنقرأ كیف تحدثوا ،ولنأخذ ثالثة امثلة لثالثة ملوك من اعظم ممالك العالم القدیم
  .صیغة الجمع للتعظیم ولیس بصیغة المفرد،

 یتحدث الى یوسف :  مصر ملك " :  " 
 .) 41:  41تكوین ( 

 نبوخذ نصر ملك بابل یقول :  بابل ملك " :نبوخذ نصر

  ) " 6، 4: 4دانیال .( 

 داریوس ملك مملكة مادي :  فارس ملك " :

 "  ) 12: 6عزرا .( 
  .واالجالل  الملوك الجمع في التحدث عن النفس للتعظیماذن لم تكن عادة 

  
  

نقرأ بأن ) 3:1یوحنا ( وفي ).  1:1تكوین " (  خلق"   من الخالق ؟
: " ھو الخالق ) الكلمة ( االبن 

" ) 4:33ایوب : ( خالق والروح القدس ھو ). 16:1كولوسي(  
ب ام االبن ام الروح القدس ؟ فمن ھو خالقك ھل ھو اآل). 30و29:104مزمور (  

  ام ان هللا واحد في ثالثة اقانیم بوحدانیة جامعة ؟
  



10 
 

   
الیس الروح : لكن لو سألناھم . یعترض شھود برج المراقبة على الثالوث االقدس 

  وھذا الروح األزلي ھو ). 11:9عبرانیین " (  "القدس قد دُعي بــ 
 "  ) " 20:10متى .( ً افال یكون ). 6:4غالطیة " (  " وھو ایضا

  !في ھذه الحالة األب واالبن والروح القدس واحد في األزلیة ؟
  

 
 

 
  

كان " انما "  ار الكلمةص" ، واالنجیل لم یقل ) 1:1یوحنا " ( الكلمة " المسیح ھو 
یوحنا ( انما ھو خالقھا  لیس ھو جزء منھا .تي قبل الخلیقة، اي لھ وجود ذا"الكلمة 

ھ یستحیل ما دام المسیح ھو كلمة هللا اال یعني ھذا انھ أزلي ، ألن: وھنا نسأل ). 3:1
ولو كان دون كلمة فكیف خلق . ان یكون دون كلمة زمنیة في اي فترة هللا على

  ألن فاقد الشيء ال یعطیھ ؟ " كلمة " لنفسھ 
  

ً وكان الكلمة : " ھكذا )  1:1یوحنا ( یة بترجمة اآل برج المراقبةیقوم شھود  " الھا
" :ولیقرأوا ) 39:32( نسألھم ان یفتحوا على سفر التثنیة ل. ولیس هللا 

   . " وقولھ " :   . "  
 ،صغیر مع یھوه االلھ الكبیر " الھ " المسیح ھو مجرد  فلو كان). 10:43اشعیا ( 

ً یا جھابذة  ؟" ولیس الھ معي : " اذن لماذا قال    !فكروا جیدا
  

 "    : " ، حین قال ) یھوه ( یكن الھ بعد هللا ولن  اذا لم
  ).10:43اشعیا ( 

  !قد خلقھ یھوه في زمن ما كما یزعم شھود یھوه ؟" الھ " فكیف یكون المسیح ھو 
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. والمسیح بدروه قد خلق العالم ) المسیح ( قد خلق االبن  یقولون بأن هللا یھوه   
ً لیخلق ؟ لماذا ال یخلق مباشرة ؟: وسؤالنا لھم  ً  لماذا هللا یخلق كائنا ھل كان عاجزا

ً  مام ل ً لیقوم بھذه المھمة " یعرف طریقة الخلق فكلف  مھندسا ؟ وكلمة مختصا
انھ المھندس عند : "  ، اذ وصفوا المسیح مھندس لیست سوى من كیس شھود یھوه

  ). 49الحق یحرركم ص  :كتابھم  (  " هللا في خلقھا
  

: "قد خلق كل شيء كما جاء ) الكلمة ( كیف یكون المسیح  


 ) ". 3- 1:1یوحنا.(  
: " قول بینما في سفر اشعیا نقرأ بأن هللا ی

"  ) 24:44اشعیا.(  
وقد خلق " عند هللا " كخالق ، في حین ان المسیح كان "  من معي" فكیف یقول هللا 

  كل شيء كان ، وبغیره لم یكن شيء مما كان ؟
  

ً " لقد دُعي السید بالمسیح بلقب : ینكر شھود یھوه الھوت المسیح ، وسؤالنا لھم  الھا
 ً      ) : " 6:9( في سفر اشعیا " قدیرا

 ."   
نـجد  20وفي نفس السفر واالصحاح الذي یلیھ مباشرة اي االصحاح العاشر والعدد 

ً (  ذات اللقب ً قدیرا فكیف ذلك ما دام ھناك الھ . ل عن هللایقا ) ایل جبور -الھا
  ؟) 30:10یوحنا ( ؟ أم ان المسیح واآلب واحد واحد

  
  

 اشعیا " (  واألخر : "من القاب هللا یھوه العظیمة ھو لقب 
ولكننا نـجد بأن ھذا اللقب االلھي ینسبھ ). 7و 6:21و  8:1؛ رؤیا  12:48 ؛ 6:44

  :لنفسھ كاألول واآلخر والبدایة والنھایة المسیح 
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     "  "
  ). 18و17:1رؤیا (
  " " 

  ).8:2رؤیا (  
  "

  ) " 13- 12:22رؤیا.(  

حد قبلھ ؟ ھل هللا أم المسیح ؟ اذ ال یمكن ان یكون كالھما أفمن ھو األول الذي ال 
ً في الجوھر  ً ان لم یكونا واحدا ألول والمسیح ھو الثاني أو فإما هللا ھو ا! معا

ول واآلخر ؟ وبما ان المسیح ھو ھما األ" اثنان " ؟ ھل یمكن ان یكون العكس
  !فھو اذن غیر مخلوق ، ألنھ ال یوجد قبلھ من یخلقھ " األول "
  

  
ً ، بینما یصف نفسھ بأنھ ) االبن ( كیف یكون المسیح  .."   األلف.. األول " مخلوقا

. ، ألن لیس ھناك الھ قبلھ خلقھفالخالق ھو األول). 16-12:22؛  18و17:1رؤیا (
  ألفین  ؟ اثنان أولین  أو   اثنان ھل ھناك). 6:44اشعیا ( لقب یختص بیھوه  وھذا

  
  :لنقرأ ھذه االیات التي تدل على الھوت المسیح ، اذ تظھره كالخالق لكل شيء 

 "


) "  كولوسي
15:1-17 .(  

  :وھنا نسال الشھود . فھو مصمم كل الكون ، والخالق الكل الجلھ 
لماذل حرفتم ھذه االیات في ترجمتكم المعروفة ، باضافة كلمة افسدت المعنى ، 

ً في االصل الیوناني    !! "other": وھذه الكلمة ھي . وھي كلمة ال تظھر ابدا
ً لیس لكل شيء ، انما خلق كل شيء عداه  فھم یزعمون بان . لیصبح المسیح خالقا

هللا خلقھ ثم اعطاه مھمة ان یخلق باقي العالم ، فخلق كل شيء عداه ، فاضافوا كلمة 
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انظر . لیجعلوه من ضمن المخلوقات اربعة مرات  "other": محرفة للنص وھي 
 : NWTالمقدس  للكتاب المشوھة یة كما تطبع في ترجمتھملصورة اآل

 
  

لو كان المسیح لیس ھو هللا ، فلماذا لم یقم المسیح بتصحیح كالم توما لھ حین رآه 
  ).28:20یوحنا " (    :  : " بعد قیامتھ 

ولم  ، كربھ والھھ ما الذي اعتبر المسیحلماذا لم یعترض المسیح على كالم تو
ً ، المسیح یعتبره ً   !مدح ایمانھ ؟قام بانما  تجدیفا ونالحظ ان توما لم یتحدث متعجبا

  " ! لھ وقال" في الھواء انما وجھ كالمھ للمسیح مباشرة 
  

  
الصالة ترفع لمن ؟ الیس الى هللا وحده ؟ ولكن لماذا قام القدیس استفانوس بالصالة 

: " الى یسوع وھو یُرجم 

خ

 ) ." 60و59:7اعمال(.   
استفانوس الشھید المسیحي االول صلى الى المسیح واصعد روحھ الیھ ، والكتاب 

: "المقدس یعلمنا بأن الروح تصعد الى هللا معطیھا 
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   . ) " وبما ان استفانوس قد اسلم ). 7:12جامعة
؟ لذي ترجع الیھ الروح التي اعطاھاروحھ للرب یسوع ، أفال یكون المسیح ھو هللا ا

ونالحظ وجود روح بعد الموت وھذا رد قوي على فكرھم الذي ینفي وجود روح 
   .حیة لالنسان بعد موتھ

 
  

 ا" :یقول بولس الرسول 

    . ) " 28:20اعمال.( 
؟ أم یكون لھ دم اذا ) 22:4یوحنا ( كیف یكون  دماء ؟ الیس هللا روح : ونسأل

ً دمھ عن كنیستھ ؟    .فیكون المسیح ھو هللا تجسد واخذ صورة انسان ومات باذال
  

  
 SON )ابن ( حول ذات اآلیة ، نسأل لماذا قامت ترجمتكم المحرفة بإضافة كلمة 

هللا اقتناھا بدم : "  ھا ھكذاتقرائ اآلیة ، لتصبح نصالى  [  ]ھا بین قوسین وضعو
  في اي مخطوطة باللغة الیونانیة االصلیة ؟ " ابنھ " ؟ ھل وردت كلمة "  إبنھ

 
، اال تخافون ان  على كلمة هللا لماذا تضیفون وتزیدونالھذه الدرجة بلغت جرأتكم ؟ 

اال  ).19و18:22رؤیا (  یزید الرب علیكم الضربات المكتوبة في سفر الرؤیا ؟
  ؟) 1:2بطرس    ) "2" تخافون ان تجلبوا على انفسكم 
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بحسب  شھود یھوه نسأل.  أنا هللا : یسوع این قال الالعقالني مھعلى غرار سؤال
   !ولو لمرة واحدة ؟ " أنا المالك میخائیل " : أین قال المسیح:  منطقھم 
  

د یھوه دلیل على انھ اھاذا لیس جبرائیل ؟ ھل عندك یا شولماذا میخائیل بالذات ؟ لم
كونھ لیس المالك جبرائیل ؟ لو قدمتم ھذا الدلیل فھو نفسھ الذي ساستخدمھ ألنفي 

  بشخصیة الرب یسوع المسیح ؟ ھكذا لماذا تتخطبون !میخائیل  المالك
  

  
  " عن المسیح انھ خلق كل شيء لنفسھ ، یقول ) 16:1كولوسي ( في 
  

   ."  
فلو كان ھو المالك میخائیل فكیف یخلق الخلیقة لنفسھ ، بینما یقول هللا بأنھ خلق  

  .اي لمجد هللا ولیس لمجد مالك ؟) 7:43اشعیا ( كل شيء لمجده 
  

فلو كان ) . 13:10یال دان" (  : " قیل عن المالك میخائیل  
  :في ذات السفر  یل فلماذا قال عنھ الوحيئاالمسیح ھو میخ

  "  " ) 25:9دانیال ( ؟ وقیل عنھ " :  ) " 18:1یوحنا (
  ! الرؤساء الوحید ولیس واحد منالرئیس  فھو

  
ان یورد حكم افتراء بمعنى  ابلیس عن جسد موسى لم یجسران میخائیل لما خاصم 

 .)4متى (  بكل حزم بینما المسیح قد طرد الشیطان)  9 :یھوذا ( بلیس طرد إل
ً فكیف یكون االثنان واحد . فالمسیح اذن یختلف عن میخائیل  ؟ ا
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   : "لو كان المسیح مجرد احد ابناء هللا من المالئكة ، فلماذا قیل عنھ 

     "  
 لماذا یُطرح سؤال كھذا ما دام كل المالئكة ھم ابناء هللا ) 6-4:1عبرانیین (  

  ؟ )7:38ایوب ( 
  

  
یأخذ صورة  فكیف. )7:2فیلبي " (  " قیل عن المسیح في تجسده انھ 

ً ، والمالك بطبیعتھ ھو  ؟ كیف ان مالك عبد یخلي "  عبد" عبد لو كان ھو مالكا
  ؟  یا عقالء ، اشرحوا لنانفسھ لیأخذ صورة عبد ؟ عبد صار عبد 

  
" المسیح ھو الدیان ، وھو سیاتي بمجد ابیھ مع المالئكة 

" ) جاسر ان ینتھر فلو كان ھو المالك میخائیل الذي لم یت ). 27:16متى
  سیدین البشر والمسكونة كلھا ؟ اذن فكیف  ، )9:یھوذا ( ابلیس 

 :ومالكه ميخائيل هذا اجلدول يوضح الفروق اجلوهرية بني الرب يسوع 

  
 

33:8 
 

9 


5:1 


7:1 

 
6:1 

 
8:229 


17:2818 

 
5:2 



17 
 

 
  

! Force
 

وبما انھم انكروا الثالوث لینكروا الوھیة المسیح ، فقد اضطروا ان ینكروا الھوت 
 ً   !!الروح القدس ایضا

  
 "ٱٱٱٱٱٱ

ٱٱ " ) 2، 1: 1تكوین.( 
 ) :ترجمة العالم الجدید ( واآلن لننظر كیف ترجموھا في ترجمتھم الخاصة 

Now the earth proved to be formless and waste and there was 
 God’s darkness upon the surface of [the] watery deep; and

surface of the  over the was moving to and fro forceactive 
waters. 

  
ً  ال) العبرانیة( وبحسب اللغة االصلیة للنص   " :روح هللا " بل" قوة فعالة " نقرأ ابدا

  אלהים מרחפת על־פני המים׃ ורוח והארץ היתה תהו ובהו וחׁשך על־פני תהום
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  یشیر الىوال یوجد معني واحد من معانیھا . rûach ،roo'-akh، فیروحا ایلوھیم
. ولم تستعمل في ھذا النص. ozeأوزي : ألن كلمة قوة بالعبرانیة ھي ". قوة "  

لیلصقوھا في اآلیة " قوة هللا الفعالة " خرج شھود یھوه كلمة ستفمن اي كیس ا
  !ام ان الغایة تبرر الوسیلة  الھوت الروح القدس ؟بھا لینفوا 
  
  :ھل ھو یھوه أم الروح القدس ؟ اقرأ آیتین  ، الخالق من ھو

1-  "  " ) 30: 104مزمور .( 
2- "    " ) 4:33أیوب.( 

 : "فالخالق الذي صنعك ھو روح هللا ، الھذا السبب قال الرب 

 ) " ؟) 27:1تكوین  
  

  
  ھل كذب حنانیا على هللا ام على الروح القدس ؟

"


"  ) 4-3:5اعمال.(  
، واآلن امسك بالید االخرى " لتكذب على الروح القدس  "امسك بیدك عبارة 

افال یكون الناتج ھو ان الروح القدس . "لم تكذب على الناس بل على هللا  : "عبارة 
  !وهللا واحد ؟
  

ً ، نسأل   :  لو كان الروح القدس مجرد قوة او طاقة او موجات ، ولیس شخصا
  : " كیف یمكن احزان موجات اذاعیة 

"  ) ؟) 30:4افسس  
اعمال ! ( ؟ الروح القدس یتكلم مع فیلبس "  تتكلم " وكیف یمكن ان الطاقة 

اع ( والروح القدس یتكلم مع بطرس ویأمر بأن ینزل ویبشر كرنیلیوس ). 29:8
  وبطرس ؟وجات او ریاح تتكلم وتأمر فیلبس رد قوة او مھل مج). 19:10

 "  ) " ما یقولھ ؟). 7:2رؤ!  
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 "   ) " وبما انھ ناطق ومتكلم فھو الموحي ). 8و7:3عب
  ھل القوة تتكلم وتنطق ؟ ).29:11سفر العدد " ! (  الناطق باالنبیاء" لالنبیاء 

  
  
   "     " :  )16:3كور 1( ورد في 

    ) : " 19:6كور  1( وورد في 

 ".. .هللا  فھل نحن ھیكل هللا ام ھیكل الروح القدس ؟ ام ان الروح القدس ھو
  لماذا تعاندون تعالیم الكتاب المقدس الواضحة ؟ !ولیس مجرد طاقة او ریاح 

  
! " الجامدة یمكن ان تلد ؟" القوة " ھل 

. ) " 6و5:3یو (
وھذه  فھل من یعتمد یولد من قوة او طاقة ام من هللا اي من اقنوم الروح القدس ؟

 ً  " !الوالدة من هللا " الوالدة من الروح القدس تسمى ایضا
  

  
لماذا یا شھود یھوه تصفون الروح القدس بأنھ قوة او طاقة ، بینما ھي مجرد صفة 

" من صفاتھ التي یمنحھا كقول الرب لتالمیذه 

  ) " كذلك ھو یمنح صفات اخرى غیر القوة . فھو مانح القوة ).  8:1اعمال
فلماذا ). 2:119اشعیا " ( : " اقرأ 

  !فقط ؟" بالقوة " تصفونھ 
  

ً " ان الروح القدس ال یمكن ان یكون بیزعم شھود یھوه  ً ، ألن " شخصا ً الھیا اقنوما
انما المؤمنین في یوم الخمسین قد امتألوا بالروح القدس ، وھم لم یمتلؤوا بشخص 

  :ولنقرأ  30الى  27واالیات  8وھنا نسألھم ان یفتحوا انجیل لوقا اصحاح ! بقوة 
  "

خ
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 . "  
دخلت واحتلت  كونھال ،ھل الشیاطین لیست ارواح عاقلة ذات شخصیة: ونسأل 

ً ؟ الیست الشیاطین " كثیرة " كیف مألت شیاطین  أجساد الناس ؟ ً واحدا جسدا
  ذوات شخصیة ، كیف تجیبون یا شھود برج المراقبة ؟

  
  

ویقرأوا عما قالھ المسیح ) 13:16انـجیل یوحنا ( ان یفتحوا آیة واحدة من  ثم اسألھم
  :عن الروح القدس 

 "

".  
یجيء ، یرشد ، یتكلم ، یسمع ، یخبر : افعالھ ، فھو  حصواھل استطعتم ان ت

  !بالمستقبل ، فھل ھذا مجرد قوة غیر عاقلة ؟
  والمسماة الخاصة بھم للكتاب المقدس المزورة وحتى لو قرأنا في ترجمتھم

  :سنجد النص یقول  )NWTترجمة العالم الجدید (  
" hetruth, However, when that one arrives, the spirit of the  
 hiswill not speak of  heinto all the truth, for  youwill guide 
 hewill speak, and  he hears he own impulse, but what things

(NWT) the things coming”. youwill declare to   
  

؟ لقد  النصفي  HE: واآلن اطلبوا منھم ان یحسبوا عدد مرات تكرار الضمیر 
 لھذه اآلیة ال نـجد  . 16من اصحاح )  13(  رقمھامرات في آیة واحدة  6تكررت 

ً نظیر   !في كل الكتاب المقدس  " ھو" ھذا العدد من ضمائر كل یحوي  ا
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كل ھذا التكرار لضمیر العاقل اال یدل على انھ شخص اقنوم عاقل ولیس مجرد قوة  
  !افال یعقل شھود یھوه  الھیة غیر عاقلة ؟

  
  

ً بینما یتكلم عن : نسأل شھود برج المراقبة  كیف ال یكون الروح القدس شخصا
 ً   ؟" لي " و " أنا : " نفسھ قائال

 " :   
 "  ) 2:13اعمال.(   

  !ھل القوة الجامدة تتكلم وتقیم الخدام والرسل ؟ وتحدد العمل وتفرز وترسل ؟

ً ھكذا  NWT ترجمتھم الرب اننا نقرأ في نشكرو  :النص صحیحا
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الروح " شخصیة " في الثبات لو كانت كل تلك النصوص الكتابیة الواضحة ال تك
  !؟ وجود أي شخصیةان یثبت ) من شھود برج المراقبة ( فكیف للمعترض . القدس

  

 


 
  

ال تموت ؟  ق الرب یسوع المسیح بین الجسد الذي یموت والنفس التيلماذا اذن فرّ 
  : "بقولھ 

   . "  
  .)28:10متى (  
  

  
 . : "واقرأوا ) 23:5تسالونیكي  1( افتحوا على  

    "  
  ، لو كانت النفس ھي جسد ؟الروح والنفس والجسد : لماذا ذكر الرسول  
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  م في حالة عدم الوعي وال یشعرونیقولون ان النفس ال تخلد وان الموتى ھ

  :ونسالھم ان یقرأوا ھذه الشواھد 
  .. "     

    )" ما معنى ان ابراھیم واسحق ویعقوب ھم  ). 38و37:20لوقا
  !ھو الھ أموات  اذن فلو كانوا أموات ال یشعرون، فالرب ؟ "عنده أحیاء " 

  
: " یقول الكتاب 

خ

 ) ." كیف یمكن للمسیح أن یقبل روح استفانوس الشھید  ). 60،  59:7اعمال
  لو كانت الروح تموت بموت الجسد ؟

  
فیلبي (  "  : " یقول بولس الرسول 

  ، ما ھو ھذا  كیف سیكون مع المسیح لو كان بموتھ ال یشعر وال یعي). 23:1
  ھل حالة الالوعي ھي افضل من الحیاة ؟ ؟" األفضل " 

  
: " ر الرؤیا فجاء في س



"  
  لو كانت النفس تموت بقتل الجسد فكیف تكلمت ھذه النفوس ؟). 10و9:6رؤیا (  

  !بان القیامة االخیرة دلیل على ان الموتى لیسوا احیاء : یقولون 
  

. ان القیامة في مفھوم الكتاب المقدس ھي قیامة الجسد الترابي ولیس قیامة الروح 
كیف مات موسى النبي ودفنھ الرب ، بینما ظھر مع المسیح على وإال فلیفسروا لنا 

لو كانت نفسھ قد ماتت بموتھ فكیف ظھر اذن وتكلم  ؟ )3:17متى ( جبل التجلي 
  مع المسیح ؟
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ً لنسألھم  .واحد على العامود  ھذا یعني بأن كلتا یدیھ قد دقتا بمسمار   :حسنا

  
  : " وسؤال توما  االیة هلنقرأ ھذ

    " ) 25:20یوحنا(  
  مسمار واحد ؟ ھناك لو كان ،"  في یدیھ المسامیر " : بصیغة الجمع الكیف یق 
  تعني واحد فقط ؟ )بالجمع (  ھل المسامیر 
  

   .بالجمع   NailS" مسامیر " كلمة  لنقرأ ، NWT ترجمتھم فلنطالع
 !! )كعادتھم  بترجمتھا انھم لم یتالعبوا نشكر الرب( 
  

  
  

ً على عا ، فلماذا اذن قیل مصلوبتان الى االعلىمود ، ویداه لو كان المسیح مصلوبا
  !"  رأسھ" بأن اللوحة التي علقھا بیالطس كانت فوق 
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 "     ) " لماذا   ).37:27متى
لب على عامود ؟"  یداه" فوق :  الكتاب لم یقل   ، لو كان قد صُ

ً على عامود، كما  یھوهانظروا ھذه الصور التي یرسمھا شھود  للمسیح مصلوبا
ُطبع في كتبھم ومجالتھم    !، واكتشفوا كیف یتالعبون بالحقائق ت

 

  


25:20 
 

37:27 
 

المسیحي  الصلیببمجرد النظر الیھ ستكتشف بأنھ  ،شھود یھوه "عامود " حتى 
وھو خشبتین متعارضتین ، اذ ان اللوحة التي علقھا بیالطس فوق  ، المعروف

  +رأس المسیح جعلت الصلیب على شكل عالمة 
ً عن شھود یھوه    ! صلیب كیفما نظرت الیھ ، انھ فرغما

!مسمار واحد  !مسمار واحد    
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، یھوهوھیئتھا موحى الیھا من  " العبد األمین" ة شھود یھوه ھي لو كانت منظم
 وتھشمت تھاوت ، وكلھاحددت تواریخ معینة لنھایة العالمفكیف اذن تنبأت و

  !مع الریح كعصافة  ؟ طارت ،كأكاذیب
  :  تواریخ نبویة كاذبة اصدرتھا منظمة شھود یھوه

  ) 386ص  - السر المنتھي: كتابھم(  !                  عودة المسیح المنظورة:  1874عام 
  ) 147ص - یمكنكم أن تحیوا إلى األبد في الفردوس( !               نھایة العالم:  1914عام 
  ) 1915ط  -101ص  -الوقت قریب(  !       حرب ھرمجدون ونھایة العالم : 1915عام 
وقام رئیس المنظمة رذرفورد . عودة اآلباء ابراھیم واسحق ویعقوب:  1925عام 

بوة الكاذبة ، وبعد فشل الن !جو كالیفورنیا لیعیش فیھ اآلباءببناء قصر في سان دیی
  ) 89ص  -مالیین یعیشون االن ولن یموتوا أبدا(                           !قام ھو بالسكن فیھ

  )  336ص  -لتكن مشیئتك(  !         وبدء حرب ھرمجدوننھایة العالم ، :  1940عام 
  ! وبدء ملكوت هللا ونھایة العالم سنة منذ بدء الخلیقة 6000انتھاء :  1975عام 

   )1968 – 10 - 8 -استیقظ  مجلة (                                                               

  ؟ اًكذاب اًنبي ، یعتبر لم تحدثثم  آتیةمور النبي الذي یتكلم بأالیس 
: "  نقرأ 

. ) " 22:18التثنیة.(  
واآلن لنضع النبوات الكاذبة التي اخترعھا شھود یھوه على مدار سنوات، تحت 

بأن منظمة  كتشفسن . النبي الكذاب لتحدیدمجھر المقیاس الذي اعطاه الرب لنا 
  ! شھود یھوه لیست سوى جماعة تحترف الكذب وتخترعھ ثم تصدقھ وتنشره 

  ).9:13حزقیال " (      "فھم 

انما  بصنارتھم المضللة ، فال تصدقھم وال تصادقھم ، ال تسمح ان یصطادوك
ً ال تك. انت بشبكة االنجیل لخالص نفوسھم اصطادھم ً منھم انما بائعا فإما ، ن مشتریا

فظ االسئلة ، واحوسیلتك للخالصك المقدس فداوم على كتاب. ان تغیرھم او یغیروك
 "، بل اجعلھ في متناول یدك لتواجھم المسرودة بھذا الكتیب

ِ".   

  .ال تتكاسل، فالرب قریب  آمین. شارك اآلخرین بما تعلمت ).26و25:2تي 2( 
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