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زز يیک کتابب مقدسس وو ااجاززهه تغيیر دديیگر کتابهھا محکومم بهھ تبعيیض نميیشودد؟اايیا خداا با حفاظظت اا. 11  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من            خيیر                                                      
یی ااجراایی عداالت ددرر ررووزز ددااوورریی نيیست؟ابل تغيیر وو برااقآآيیا کالمم خداا غيیر 12.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

      بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
 

رراا ااططاعت نکند؟آآيیا اانسانن اايیمانداارر مجازز ااست يیک بخش اازز کالمم خداا رراا قبولل کند وو بخش دديیگر  13.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
    خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

  بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                                                       
  سس ددعوتت ميیکند ؟آآيیا خداا هھھھنوزز اامرووزز هھھھم هھھھر کس رراا بهھ خوااندنن ووااططاعت ااززکتابهھایی مقد14. 

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من     خيیر                                            
آآيیا خداا مرددمم رراا ااگر حاضر بهھ خوااندنن وو ااططاعت اازز کتابب مقدسس کهھ ااوو فرستاددهه ااست ددرر ررااهه 15. 

؟ ميیگزاارردد "برکت"ااصلی اازز ددرريیافت   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا خداا مرددمم رراا ااگر آآنهھا حاضر بهھ خوااندنن وو ااططاعت اازز کتابب مقدسس کهھ خداا فرستاددهه ااست نباشند 16. 
  ؟ ميیگزاارردد "تلعن"تحت 

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
قبولل شدهه ااست کهھ کتابب مقدسس با کتابب مکاشفهھ ختم شدهه ااست؟آآيیا 17.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من              خيیر                                   
هھھھم ططوررکامل با کتابهھایی ااسمانی قبل اازز اانن  بايید بهھااگر قراانن بهھ عنواانن کالمم خداا بهھ حسابب اايید اايیا 18. 
هھھھنگی ددااشتهھ باشد؟آآ  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
نظر ااصولل پايیهھ اایی ااختالفهھایی تارريیخی ددرر مخالفت با ااصولل نوشتهھ شدهه ددرر دديیگر  ززآآيیا قراانن اا19. 

کتابهھایی مقدسس دداارردد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
تصورر کلی "ووحی"وو"االهھامم" ددرر قراانن وو کتابب مقدسس بهھ يیک معنی ااست؟آآيیا 20.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                                           
 

 

 

 

 

 

 

مقدسس هھھھاییکتابب :بخش   

آآيیا کالمم خداا اابدیی وو غيیر قابل تغيیيیرااست؟1.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

ر منبلهھ      با توجهھ بهھ نظ          خيیر                                       
بهھ عنواانن کالمم خداا پذيیرفتهھ شدهه ؟ .)ززبورر وو عهھد جديید توررااتت٬،( آآيیا کتابب مقدسس2.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من            خيیر                                     
ن کتابب مقدسس ااستفاددهه کردد؟آآيیا خداا فقط اازز قومم يیهھودد براایی نوشت3.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس 
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
معجزااتت تايیيیيید کردد؟ ااايیا خداا ددرر کتابب مقدسس پيیغمبراانن رراا ب4.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
هھھھدفف)(مقدسس اازز تغيیيیر وو فسادد رراا دداارردد ؟  محافظت کتابهھاییآآيیا خداا قصد 5.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
)قدررتت(مقدسس اازز تغيیيیر وو فسادد ااست؟  کتابهھایی محافظتآآيیا خداا قاددرر بهھ 6.  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

هھ نظر منبلهھ      با توجهھ ب        خيیر                                         
) خودد رراا قدررتت(هھھھدفف)وو (٬،ااررووااهه پليید وو اانسانن ااجاززهه تغيیر کالمش يیعنی تغيیر اايیا خداا بهھ شيیطانن7. 

ميیدهھھھد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
 ااست ااشتباهه کند وو ددرر نتيیجهھ کالمم خداا رراا عوضض کند وويیا خداا ممکنددرر سخن گفتن اازز کالمم آآيیا اانسانن 8. 

تغيیر ددهھھھد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                                           
ت خداا يیانهھائی کهھ ميیگويیند کالمم خداا عوضض شدهه محکومم بهھ کفر نمی شوند با هھھھملهھ بهھ شخصآآيیا اانس9. 

وو فکر اانکهھ خداا نميیداانست وو يیا قاددرر بهھ حفاظظت کالمم خودد نيیست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من  بلهھ           خيیر                                          
ااوو  ووگذااشتن قدررتتآآيیا اانسانهھائی کهھ ميیگويیند کالمم خداا عوضض شدهه محکومم بهھ جاللل ددااددنن شيیطانن 10. 

باالتر اازز خداا نميیشوند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

وجهھ بهھ نظر منبلهھ      با ت             خيیر                                    
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



آآيیا خداا مغروورر ااست وو غروورر يیکی اازز صفاتت ااووست؟31.  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من       بلهھ        خيیر                                                          
آآشکاررکردد؟ "ناجی"نواانن عبهھ  ططبيیعت مشخصاتت وويیا خداا خودد رراا ددرر . آآ32   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من        بلهھ        خيیر                                         
معرفی ميیکند ؟"ما"آآيیا دد رر کتابب مقدسس خداا خوددشش رراابا ااستفاددهه اازز شخص سومم  .33  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من            خيیر                                     
  پسر وو ررووحح االقدووسس قبولل شدهه ااست؟٬، تصورر کلی تثليیث پدررآآيیا . 34

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من        بلهھ            خيیر                                       
آآيیا خداا ااشتباهھھھی عيیسا رراا متهھم بهھ کارر خطا وويیا عيیسا براایی پوشيیدنن خطایی خودد ددررووغغ ميیگويید؟. 35  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                                    
ددوورر ااست٬، کهھ بهھ ندررتت قدررتت بزررگگ خودد وو يیا برگگ ااثر اانگشت ااوو ددرر  ییمتعالی خداایی آآ يیا خداا. 36

تارريیخ بشر نشانن می ددهھھھد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
ظظهھورر خداا يیا  (بهھ ووضوحح بهھ مرددمم بر رروویی ززميین نشانن می ددهھھھد ؟رراا آآيیا خدااووند تا کنونن خودد . 37

  )ررووحح خداا بهھ اانسانن

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من            خيیر                                     
آآيیا خداا بهھ ططورر مستقيیم بهھ مرددمم اامرووزز بهھ غيیر اازز چيیزهھھھايیکهھ نوشتهھ شدهه ااست صحبت می کند؟. 38  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

هھ نظر منبلهھ      با توجهھ ب         خيیر                                        
آآيیا خدااووند بی اانتهھا  يیک رراابطهھ شخصی وو با عشق با اانسانن محدوودد رراا اانتخابب ميیكنٮد؟. 39  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
شرطط ااست؟ آآيیا عشق خداائی بی قيید وو. 40  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من           بلهھ           خيیر         

   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

آآيیا يیهھودديیانن وو مسيیحيیانن قراانن رراا بهھ عنواانن کتابب مقدسس قبولل ددااررند؟ 21.  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
نکهھ خداا يیک کتابب مقدسس رراا فرستاددهه ااست ااوو ااحساسس نيیازز بهھ لغو وو يیا لغو برخی اازز آآنن آآپس اازز22. 

)منسوخخ(آآيیاتت می کند ؟   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
يیا اايین نشانن ميیدهھھھد آآآآگر قراانن بهھ توسط خداایی ددنيیا فرستاددهه شد وو ددرر نظر ااررووااهه پليید قابل قبولل شد 23. 

کهھ اايین کتابب اازز خدااووند ااست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
کهھ اازز شيیطانن نيیامدهه ااست ؟ ااعالنن کندآآيیا يیک کتابب مقدسس بايید مکررر 24.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
  

خداا وو هللا :بخش   

خداایی ووااقعی ووجودد دداارردد؟  "يیک"آآيیا يیهھودديیانن ٬، مسيیحيیانن وو مسلمانانن بر اايین باووررند کهھ تنهھا 25. 
)توحيید وو يیا غيیر ددووگانگی(  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
  اازز کتابب مقدسس يیکی هھھھستند؟ "خداا"اازز قرآآنن وو  "هللا"آآيیا ااکثر مشخصاتت وو ططبيیعت 26. 

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

هھ نظر منبلهھ      با توجهھ ب       خيیر                                          
  اازز قرآآنن يیکی هھھھستند؟ "هللا"اازز کتابب مقدسس وو  "خداا"آآيیا 27. 

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
ااست ؟  "يیهھوهه"آآيیا نامم غيیر قابل تغيیيیر وو اابدیی خداا 28.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
آآيیا دد رر کتابب مقدسس آآيیا تی ددرر مورردد قدووسيیت خداا ووجودد دداارردد؟29.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من             خيیر                                    
 

؟ددآآشکارركر "پدرر"بهھ عنواانن  مشخصاتت وو ططبيیعتآآيیا خداا خودد رراا ددرر 30.   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من             خيیر                                    
                                         	  

	  

	  

	  

	  

	  



ررووحح االقدسس ٬، فرشتگانن وو شيیاططيین :بخش   

بهھ عنواانن خداا قبولل ااست؟ "ررووحح االقدسس"آآيیا . 51  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

               
بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من    خيیر                                        

دداارردد؟ تقدررتت خلق "ررووحح االقدسس"آآيیا . 52  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

               
بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من    خيیر                                        

يیکی هھھھستند؟  "جبرئيیل  "وو فرشتهھ  "ررووحح االقدسس"آآيیا . 53  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
تنهھا گناهه بدوونن بخشش ااست؟  "ررووحح االقدسس"آآيیا توهھھھيین بهھ. 54  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
آآيیا کتابهھایی مقدسس بيیشتر بهھ ااعمالل ررووحانی وونهھ جسمانی تمرکز ميیکنند؟. 55  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
نهھا رراا عطايیایی ررووحانی ميیدهھھھد؟آآمؤمنانن رراا پر کرددهه وو  "ررووحح االقدسس"آآيیا . 56  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بهھ نظر من وججبلهھ      با ت       خيیر                                          
آآيیا عطايیایی ررووحانی اازز شخس بهھ شخس با ددستگذاارریی منتقل ميیشوند؟. 57  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
نهھا هھھھم ددرر قدررتت آآنهھايیی کهھ عيیسا ميیکردد کهھ آآااتت مثل آآيیا خداا بهھ برخی اايیمانن دداارراانن قدررتت معجر. 58

ررووحح االقدسس کهھ ددرر اانهھا ززيیست ميیکند معجزااتت کنند ميیدهھھھد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
قدررتت صحبت کرددنن ددرر ززبانهھایی شناختهھ نشدهه وو يیا دديیگر ززبانهھا با  ی اايیماندااررااننآآيیا خداا بهھ برخ. 59

ررووحح االقدسس ميیدهھھھد؟قدررتت   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من           خيیر                                      
 

ااررووااهه پليید تشخيیص شناسايیی معيیيین ووجودد دداارردد؟آآيیا بيین فرشتگانن وو . 60  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من           خيیر                                                                        
                                         	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

آآيیا خداا کسانی رراا کهھ بهھ ااوو اايیمانن ددااررند صرفا بهھ عنواانن برددگانن يیا بندگانن ااوو مشاهھھھدهه ميیکند؟. 41  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
هھھھا ددرر ميیانن مرددمم ميیگزاارردد ووبرخی مرددمم رراا بيیشتر يیا کمتر ددووست دداارردد؟ آآيیا خداا تفاووتت. 42   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
خوااهھھھيید آآنهھا رراا بهھ جهھنم بفرستد؟آآيیا خداا بهھ وويیژهه ااززبرخی گناهھھھکارراانن  نفرتت دداارردد وو ميی. 43  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
ااست وو هھھھر ددوو رراا اانجامم ميیدهھھھد؟ "بدیی"وو  "خوبی"آآيیا خداا ااختراا کنندهه  . 44  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا خدااووند بهھ عنواانن بهھتريین مکارراانن توصيیف شدهه ااست؟. 45  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا خداایی ددرر بيین مرددمم اادديیانن مختلف ددشمنی وو نفرتت ميیفرستد؟. 46  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

منبا توجهھ بهھ نظر       بلهھ      خيیر                                           
آآيیا خداا قصد سخت کرددنن قلب برخی اازز مرددمم رراا دداارردد کهھ اانهھا رراا گمرااهه کند؟. 47  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
 

غريیب دداارردد ؟آآيیا خداا شخصيیت وو ررفتارر ددمدمی مزااجج يیا . 48  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ      خيیر                                           
آآيیا ددرر پيیش هھھھر کسی غيیر اازز خودد خداا سجدهه کرددنن حراامم  ااست؟. 49   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من            خيیر                                     
  آآيیا خداا هھھھمهھ فرشتگانن رراا فرمانن  دداادد ددرر مقابل آآددمم بايید سجدهه کنند؟. 50

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                                                           
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



مسيیح موعودد يیا يیک مسح  (شناسايیی ااست؟  "مسيیح"آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ عيیسی مسيیح بهھ عنواانن . 71
شدهه اازز جانب خداا)؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
؟ااست کالمم هللا)(آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح کالمم ززندهه خداا . 72  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من    بلهھ             خيیر                                      
آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح اازز پيیش ووجودد ددااشتهھ ااست قبل اازز اانکهھ ااوو متولد شد؟. 73  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
اابدیی ااست وو ددرر ززمانن گوشت گرفت  وو تبديیل  ییشدهه ااست کهھ عيیسی مسيیح کالمم خداا آآيیا پذيیرفتهھ. 74

شد بهھ يیک اانسانن؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
مقدسس" ااست وو خدااست ددرر گوشت ووخونن؟آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح ". 75  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من           خيیر                                      
آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح جهھانن رراا خلق کردد؟. 76  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
. آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح تنهھا ررااهه وو ووااسطهھ بيین اانسانن ووخدااست؟77  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح پسر خدااست؟. 78  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
ااصطالحح"فرززند خداا" بهھ معنی فرززندیی کهھ ددرر نتيیجهھ ززناشویی خداا با يیک  آآيیا ددرر کتب مقدسس . 79

اانسانن رراا دداارردد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
 

ند وو آآيیا عيیسا پرستش مرددمم رراا قبولل کردد؟مسيیح  رراا پرستش کردد مرددمم عيیساآآيیا  . 80  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
                                         	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يیطانن  توبهھ کرددهه وو تبديیل بهھ فرشتهھ خوبب شودد؟آآيیا ممکن ااست  ش. 61  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من    بلهھ               خيیر                                                      
رشتگانن خوبب شوند؟آآيیا ممکن ااست  برخی اازز شيیاططيین  توبهھ کرددهه وو تبديیل بهھ ف. 62  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا ددرر کتابهھایی مقدسس آآيیاتی ررااجع بهھ  بيیروونن کرددنن شيیاططيین اازز مرددمم ووجودد دداارردد؟. 63  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
گی شيیطانن ضعيیف وو بی ااثر قبولل شدهه ااست؟ آآيیا قدررتت مکاررهه. 64  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ      خيیر                                           
اايین جهھانن ااست؟  یی"خداا"وو يیا  "شاهھھھزااددهه"آآيیا شيیطانن  بهھ عنواانن . 65  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

نبلهھ      با توجهھ بهھ نظر م       خيیر                                          
عيیسی مسيیح وو محمد :بخش   

آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح اازز باکرهه متولد شد؟. 66  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح بی گناهه بودد؟. 67  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح صاحب عقل وو دداانش فوقق االعاددهه ااست؟. 68  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من           خيیر                                      
آآيیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح صاحب معجزااتت وو قدررتت فوقق االعاددهه ااست وومرددگانن رراا ززندهه کردد؟. 69  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
 

آآ.يیا قبولل شدهه ااست کهھ مسيیح حق دداارردد تقاضایی اايیمانن وو ااططاعت اازز هھھھمهھ مرددمانن کند؟. 70  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

توجهھ بهھ نظر منبلهھ      با          خيیر                                        
                                        	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



آآيیا براایی اايینکهھ محمد بهھ عنواانن پيیامبر پذ يیرفتهھ شودد ااوومی بايید يیک يیهھوددیی ووسواادد نوشتن وو . 91
خوااندنن ددااشت ؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا گفتن اايینکهھ من پيیغمبر هھھھستم براایی ااثباطط پيیغمبرئئ ااوو قبولل ااست؟. 92  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا پيیامم محمد ددرر تواافق کامل با پيیامم عيیسی وو پيیامبراانن دديیگر بودد؟ .93  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
جامم معجزااتت آآشکارر مانند عيیسی وو آآيیا محمد دداارراایی قدررتت فوقق االعاددهه اازز ططرفف خداا براایی اان. 94

پيیامبراانن دديیگربودد کهھ ثابط کند کهھ ااوو پيیغمبر ااست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیندهه مانند عيیسی وو  "اازز پيیش ااگاهھھھی ددااددنن"وو يیا  "بيینیپيیش "آآيیا محمد يیک هھھھديیهھ نبویی قاددرر بهھ . 95

پيیامبراانن دديیگرددااشت؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
بهھ رراا ميیبوسيید ررضايیت ددااشت وو بهھ اايین ررااهه جاللل آآيیا خداا یی اابرااهھھھيیم اازز اايینکهھ محمد سنگ سيیاهه کع. 96

ددااددنن محمد بهھ خداايیانن قومم عربب رراا قبولل ميیکردد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
سانن معمولی بايید اازز گناهھھھانن خودد تقاضایی بخشش کند؟آآيیا محمد بر حسب بوددنن يیک اان. 97  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
ددرر نظر گرفتهھ می شودد؟  آآيیا محمد آآخريین وو بزررگتريین پيیامبراانن. 98  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
 

اانسانن وو گناهه :بخش   

نن شودد کهھ اانسانن محتاجج بهھ نجاتت آآووقتی آآددمم وو هھھھواا گناهه کرددند آآيیا جداائئ بيین اانسانن وو خداا کهھ باعث . 99
د؟شودد اايیجادد ش  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
ددرر کتابب مقدسس آآيیاتی کهھ مرددمم ددرر" گناهه" بهھ ددنيیا می آآيیند ووجودد دداارردد؟ .آآيیا. 100  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
                                         	  

	  

	  

	  

	  

	  

آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح می توااند گناهھھھانن رراا ببخشد؟ . 81  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
هھنم رراا ددرر ددست دداارردد؟جآآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح کليید مرگگ وو . 82  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من            خيیر                                     
جهھانن ااست؟ "ناجی"آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح  . 83  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من     خيیر                                            
ااعتقادد بهھ مسيیح بهھ عنواانن نجاتت ددهھھھندهه وو پرووررددگارر تنهھا ررااهه بهھ ددست آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ . 84

آآووررددنن ززندگی اابدیی ااست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
سيیح  بهھ عنواانن قربانی کفاررهه براایی گناهھھھانن جهھانن رريیختهھ شد؟آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ خونن م. 85  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
کهھ مسيیح خوااهھھھد مردد؟ نوشتهھ ااندآآيیا ددرر کتب مقدسس پيیغمبراانن . 86  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
آآيیا عيیسا خودد گفت کهھ بهھ ددست قومم يیهھودد خوااهھھھد کشتهھ شد؟. 87  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح بر رروویی صليیب ددرر جسم مردد وو پس اازز اانن ززندهه شد؟. 88  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ مسيیح اامرووزز ززندهه ااست وو ااوو ددووباررهه بر خوااهھھھد گشت؟. 89  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
 

آآمدنن محمد ووجودد دداارردد؟ "اازز پيیش ااگاهھھھی ددااددنن"وو يیا  "پيیش بيینی"ددرر کتابب مقدسس آآيیاتی کهھ آآيیا . 90  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
              	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



يیک شخس ددرر ددست کاررهھھھایی خوبب ااووست؟آآيیا نجاتت . 111  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
ززااددیی اازز گناهھھھانن هھھھميیشهھ قربانی الززمم ااست؟آآآآيیا براایی . 112  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
بهھ قربانی "برهه خداا" مهھيیا کند؟ صآآيیا خداا ميیتوااند نجاتت اازز گناهھھھانن رراا بهھ توسط  اايیمانن يیک شخ. 113  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
يیا براایی ددرريیافت ززندگی جاوودداانی ااوولل اانسانن بايید کالمم خداا رراا بشنودد وو بفهھمد وو با پذيیرشش عيیسی . آآ114

مسيیح بهھ عنواانن شخص پرووررددگارر خودد وو نجاتت ددهھھھندهه خودد اايیمانن آآوورردد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ اايیمانن بهھ عيیسی مسيیح بهھ عنواانن نجاتت ددهھھھندهه وو پرووررددگارر تنهھا ررااهه . 115

بخشش گناهھھھانن وو ددرريیافت نجاتت جاوودداانی ااست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا تعميید با آآبب براایی اايیمانداارراانن الززمم ااست؟. 116  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
آآيیا عمل ختنهھ کرددنن براایی اايیمانداارر مردد الززمم ااست؟. 117  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ             خيیر                                    
براایی وورروودد بهھ بهھشت االزاامم   "مقدسس بوددنن"مرددمم رراا بهھ  يیکهھددرر کتابب مقدسس آآيیاتی کهھ فرمان .آآيیا. 118
جودد دداارردد؟کند   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
خودد تبديیل بهھ فرززنداانن خداا شوند؟قدررتت واانند اازز آآيیا مرددمم می ت. 119  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
 

سرنوشت) آآيیا سرنوشت يیک فردد کامال اازز پيیش توسط خداا تعيیيین شدهه ااست؟ (ااعتقادد بهھ. 120  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من      خيیر                                           
                                         	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

عيیسی مرتکب گناهه ميیشوند؟ آآيیا هھھھمهھ مرددمم بهھ ططورر ططبيیعی اازز جملهھ پيیامبراانن جز بهھ حضرتت. 101  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من    خيیر                                            
. آآيیا مريیم ماددرر عيیسا ررططبهھ ااالهھھھيیت دداارردد وو ماددرر خداا ااست؟102  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
آآيیا پذيیرفتهھ شدهه ااست کهھ گناهه جداايیی اازز خداا رراا باعث ميیشودد؟. 103  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ    خيیر                                            
آآيیا خداا بهھ گناهھھھانن کوچک ااهھھھميیت ميیدهھھھد؟. 104  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
قطع ددست ااست ؟ آآيیا مجاززااتت مناسب ددززددیی. 105  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ      خيیر                                           
آآيیا ددررووغغ گفتن يیک اايیمانداارر وو گولل ززددنن دديیگراانن براایی حفظ  خودد ددررست ااست؟.106  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
آآيیا هھھھمجنس باززیی يیک گناهه ممنوعع وو محکومم ااست؟. 107  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من              خيیر                                   
يیک گناهه ممنوعع وو محکومم ااست؟  وو قتل آآيیا اانجامم سقط جنيین. 108  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من           خيیر                                      
پاکک کردد ؟ "عمل صالح" مجاززااتت گناهه رراا با اانجامم ااعمالل خوببآآيیا می تواانن . 109  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
 

نجاتت :بخش    

آآيید؟ آآيیا يیک شخس "مسيیحی" وو يیا "مسلمانن" بهھ ددنيیا می. 110  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
                                          
  
        
                                     

 

 

 

	  

	  

	  

	  



هھھھورريیانن)شت رروواابط جنسی وو ااززددووااجج می شودد ؟(آآيیا ددرر بهھ. 131  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
آآيیا کليیسا "عرووسس خداا" ااست؟. 132  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
 

چيیزهھھھایی معمولی ززندگی :بخش    

آآيیا خداا مرددمم اامرووزز رراا بهھ ااططاعت اازز شريیعت مجبورر ميیکند؟. 133  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
آآيیا خوررددنن شراابب براایی اايیمانداارراانن حراامم ااست؟. 134  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
آآيیا خوررددنن گوشت خوکک براایی اايیمانداارراانن حراامم ااست؟. 135  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
آآيیا خداا هھھھنوزز هھھھم اازز اايیمانداارراانن ررووززهه گرفتن رراا می خوااهھھھد ؟. 136  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من           خيیر                                      
آآيیا خداا مرددمم رراا بهھ ررووززهه وو نمازز ددرر جلویی نمایی مرددمم ترجيیح ميیدهھھھد؟. 137  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
آآيیا خداا بهھ مدتت يیک ماهه اازز هھھھر سالل مرددمم رراا ددرر شب بهھ پرخورریی وو ددرر ررووزز بهھ ررووززهه مجبورر . 138

ميیکند؟(ماهه ررمضانن)  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
آآيیا خداا اايیمانداارراانن رراا بهھ ددااددنن خمث ملزمم ميیکند؟. 139  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من    خيیر                                            
 

؟ آآيیا خداا  بهھ مرااسم نماززتکراارریی باررهھھھا وو باررهھھھا ددرر هھھھمانن ززمانن هھھھر ررووزز می خوااهھھھد گوشش کند. 140  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من    خيیر                                            
                                         	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

آآيیا نزدد خداا يیک ترااززوو براایی سنجش مقيیاسس تعاددلل بيین ااعمالل خوبب وو بد اافراادد کهھ تعيیيین اايینکهھ . 121
يیا جهھنم ررفتن ووجودد دداارردد؟آآيیا آآنهھا بهھ بهھشت   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ      خيیر                                          
تولد "آآيیا براایی اايینکهھ يیک شخص قاددرر بهھ وورروودد بهھ پاددشاهھھھی خداا شودد ٬، الززمم ااست کهھ  ااوولل بهھ . 122

؟شودد "ددووباررهه متولد"وو يیا  "ددووباررهه معنویی  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من    يیر         خ                                   
آآيیا خداا بهھ هھھھمهھ مومنانن حقيیقی ددرر مسيیح ووعدهه ززندگی اابدیی رراا ميیدهھھھد؟. 123  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من    خيیر                                            
 

يیزهھھھایی آآيیندههچ :بخش   

آآيیا لغت "پيیغمبر" وويیا "پيیغمبریی" ددرر کتابهھایی ااسمانی ذذکر شدهه ااست کهھ بهھ ددررکک اايین باشد کهھ . 124
يیندهه رراا ددااررند؟آآبرخی اايیمانداارراانن عطايیایی پيیش گویی ااتفاقاتت   

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من            خيیر                                     
آآيیا ددرر کتابب مقدسس جزئيیاتت مربوطط بهھ حوااددثث آآيیندهه کهھ ددرر پايیانن جهھانن ااست ااططالعاتت ددااددهه شدهه . 125
ااااست ؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر منبلهھ             خيیر                                          
. آآيیا پيیشگوئی کهھ ددرر آآخر ززمانن کهھ يیک حاکم قویی ووشيیطانی  می اايید ددرر آآيیاتت ووجودد دداارردد؟126  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
ددرر "ررووزز ررستاخيیز" هھھھمهھ مرددگانن رراا براایی قظاووتت اايینکهھ آآيیا بهھ بهھشت يیا جهھنم ررووند آآيیا خدااووند . 127

ززندهه خوااهھھھد کردد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
مانن ددرر جهھنم ددرر ددرردد وو ررنج صرفف خوااهھھھد کردد ؟آآيیا هھھھر کس يیک ددووررهه اازز زز. 128  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ             خيیر                                    
؟آآگر شخصی بهھ جهھنم رروودد آآيیا هھھھرگز ميیتوااند ااززآآنجا بيیروونن ررفتهھ وو بهھ بهھشت بروودد. 129  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ            خيیر                                     
 

آآيیا بدنن بعد اازز ررستاخيیز يیک بدنن اازز خونن٬، گوشت وو ااستخانن ااست؟. 130  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ            خيیر                                     
                                         	  

	  

	  

	  

	  



با توجهھ بهھ هھھھدفف آآشکارر خدااووند ٬،  اايیا براایی مردد بيیش اازز يیک هھھھمسر ددرر يیک ززمانن ممکن ااست؟. 151  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ            خيیر                                     
آآيیا مردد ميیتوااند بيین ززنهھایی بيیشتر اازز يیکی ددرر ززناشوئی منصفانهھ عمل کند؟. 152  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
آآيیا ااززددووااجج موقت مجازز ااست؟. 153  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ      خيیر                                           
اادديیانن مختلف ٬، آآيیا ززنن بهھ عنواانن ووسيیلهھ ااعمالل جنسی وو يیا جزوو اامواالل يیک با توجهھ بهھ کتابهھایی  . 154

مردد ددرر نظر گرفتهھ شدهه ااست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
ردد يیک ززنن بخردد وويیا ددرر جنگ صاحب شودد وو با ااوو هھھھمبستر شودد؟آآيیا مجازز ااست کهھ يیک م. 155  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا ززنهھا بايید ددرر بيیروونن اازز خانهھ خودد حجابب بپوشند؟. 156  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
آآيیا حقوقق ززنانن با حقوقق مردداانن مساوویی ااست ؟. 157  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
آآيیا هھھھرگز براایی يیک مردد کتک بهھ هھھھمسرشش مجازز ااست؟. 158  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
اایی يیک مسيیحی يیا يیک مسلمانن آآيیا ااززددووااجج با مرددمم اازز دديین متفاووتت مجازز ااست؟بر. 159  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ             خيیر                                    
 

ززنا) آآيیا ااززددووااجج ددوو باررهه براایی اايین شخص ااگر يیک شخص ططالقق بگيیردد (بهھ غيیر ااززتنهھا ددليیل . 160
مجاززااست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ             خيیر                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل يیک بارر ددرر عمراازز اايیمانداارراانن  رراا دداارردد؟آآيیا خداا اانطزاارر ررفتن بهھ محل مقدسس "مکهھ" ال ااق. 141  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
آآيیا خداا هھھھنوزز هھھھم اازز مرددمم هھھھر سالل يیک بارر قربانی هھھھایی حيیواانی رراا می خوااهھھھد ؟. 142  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
ااگر يیک مسلمانن سواالی ددرر باررهه کتابب مقدسس دداارردد آآيیا ددررست ااست کهھ اازز يیک مسيیحی وويیا يیک . 143

يیهھوددیی بپرسد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من     خيیر                                            
ااگر يیک شخص ررااجع بهھ چيیزیی ددرر کتابهھایی مقدسس مطمعن نيیست اايیا ااوو بايید اازز سواالل کرددنن . 144

خودد دداارریی کند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                      
آآيیا جداا اازز ووحی االهھی٬، گفتهھ وو تفاسيیر سنتی اازز مردداانن قابل ااعتمادد ددرر نظر گرفتهھ می شودد ؟ . 145

(حديیث)  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا خداا اازز اايیمانداارراانن اانطزاارر دداارردد با هھھھم ااوو رراا پرستش کنند وو با هھھھم دديین خودد رراا ررووااجج ددهھھھند؟. 146  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
آآيیا خداا اازز اايیمانداارراانن ميیخوااهھھھد گرووهھھھایی مختلف تشکيیل ددهھھھند ووبيین هھھھم جداائی ااندااززند؟. 147  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

ا توجهھ بهھ نظر منبلهھ      ب          خيیر                                       
آآيیا ددرر کتابب مقدسس آآيیاتی ددرر مورردد تجربهھ شاددیی وو سروورر ددرر اايین ززندگی ووجودد دداارردد ؟. 148  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من          خيیر                                       
سمی اازز ططرفف خداا بهھ مرددمم ددرر کتابهھایی اادديیانن مختلف ووجودد دداارردد ؟آآيیا نمونهھ شفا ج. 149  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
 

ص وو سرووددهھھھایی ووجودد دداارردد؟آآيیا ددرر آآيیاتت کتابب مقدسس تشويیق پرستش خداا با موسيیقی ٬، ررق. 150  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                                                          
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



بی اايیمانانن قابل تشويیق ااست؟آآيیا ددرر کتابهھایی اادديیانن مختلف ٬،اامرووزز جنگ با . 171  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
آآيیا خداا اامرووزز اايیمانداارراانن رراا بهھ جنگ ووکشتارر مرددمم اادديیانن دديیگر تشويیق ميیکند؟. 172  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ             خيیر                                    
آآيیا خداا اامرووزز اايیمانداارراانن رراا بهھ عذاابب ددااددنن وو ووحشت ااندااختن بيین مرددمم اادديیانن دديیگر تشويیق . 173
ميیکند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
آآيیا خداا اامرووزز اايیمانداارراانن رراا بهھ قصاصص" چشم براایی يیک چشم وو ددنداانن براایی ددنداانن" تشويیق . 174
ميیکند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
آآيیا خداایی مقدسس مرددمم رراا بهھ اانتقامم بهھ ددست خودد تشويیق ميیکند؟. 175  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      هھبل          خيیر                                       
آآيیا خداایی مقدسس مرددمم رراا بهھ لعن وو نفريین ددشمنانن خودد تشويیق ميیکند؟. 176  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
رراا  لعنت شدهه وويیا وو نفريین خوااندهه ميیدااند؟آآيیا خداایی مرددمم  يیهھودد . 177  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
آآيیا اانهھا کهھ می جنگند بهھتر اازز اانهھائی هھھھستند کهھ نمی جنگند؟. 178  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
آآيیا ددرر کتابهھایی اادديیانن مختلف ٬،اامرووزز جنگ با تضميین وورروودد بهھ بهھشت بهھ عنواانن پاددااشش براایی . 179

ووعدهه ددااددهه شدهه ااست؟ هھا کهھ نمی جنگندجهھنم براایی اانددرر ررااهه خدااکنند وو کسانی کهھ مباررززهه  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
ووقايیع تارريیخی :بخش    

براایی مرددمم ااسترااحت کردد؟پس ااززاايیجادد جهھانن بهھ عنواانن مثالی مهھم  .آآيیا خداا ددرر ررووزز هھھھفتم. 180  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

نظر منبلهھ      با توجهھ بهھ           خيیر                                      
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

آآيیا هھھھدفف ززندگی يیک مسيیحی مثل مسيیح ززندگی کرددنن وو مسلمانن مثل محمد ززندگی کرددنن . 161
نيیست؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
 

ددشمنانن وو جنگ :بخش    

با توجهھ بهھ کتابهھایی اادديیانن مختلف ٬، آآيیا خداا مرددمم رراا بهھ مباررززهه وو جنگ عليیهھ مرددمم اازز ااعتقاددااتت . 162
ا پيیرووززیی مذهھھھب خوددشانن  تشويیق ميیکند؟مختلف ت  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
ددرر اامورر تحريیم دديینی ٬، ااستفاددهه اازز ززوورر وو ااجبارر هھھھميیشهھ می شودد؟. 163  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
آآيیا خداا مرددمم رراا بهھ مباررززهه وو جنگ عليیهھ مرددمم اازز ااعتقاددااتت مختلف تا پيیرووززیی مذهھھھب خوددشانن  . 164

تشويیق ميیکند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
آآگر يیک شخص دديین ماددرریی خودد رراا عوضض کند آآيیا قتل ااوو مجازز ااست؟. 165  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
آآيیا جنگ عليیهھ خانوااددهه وويیا ددووستانن گاهھھھی ااووقاتت مجازز ااست؟. 166  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ       خيیر                                          
ب حتا ااگر ددررست بهھ نظر نمی ررسد تشويیق هھھھااذآآيیا خداا اامرووزز اايیمانداارراانن رراا بهھ قتل مرددمم دديیگر م. 167
ميیکند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ     خيیر                                            
دديیانن دديیگر ثواابب دداارردد؟آآيیا جنگ عليیهھ مرددمم اا. 168  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا خداا محمد رراا براایی توسعهھ مذهھھھب با جنگهھایی بسيیارر تشويیق ميیکند؟. 169  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
 

با توجهھ بهھ کتابهھایی اادديیانن مختلف ٬،آآيیا جنگ با مرددمم ااهھھھل کتابب قابل تشويیق ااست؟. 170  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
                                

          	  

	  

	  

	  

	  

	  



آآيیا خداا  عيید فصح رراا براایی نجاتت ااووليین فرززنداانن قومم ااسراائيیل ددرر ززمانن وورروودد فرشتهھ مرگگ ددرر . 191
ددهھھھميین ووبا بر مصر ااستعفا کردد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من         خيیر                                        
آآيیا ددرر ززمانن جنگ شاوووولل بودد کهھ سرباززاانش رراا ددرر خوررددنن آآبب ااززمايیش کردد؟. 192  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
سا ددرر ططويیلهھ ددرر ااووررشليیم بهھ ددنيیا اامد؟يیآآيیا ع. 193  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

نظر منبلهھ      با توجهھ بهھ        خيیر                                          
آآيیا سهھ مجوسی کهھ اازز مغربب آآمدهه بوددند کهھ ددرر بيیت لحم عيیسایی فرززند رراا يیافتند وو ااوو رراا پرستش . 194
کرددند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
سندگانن کتابب مقدسس نقل قولل قصهھ هھھھایی يیهھوددیی رراا بهھ عنواانن ووقايیع ووااقعی تارريیخی ذذکر آآيیا نويی. 195

ميیکنند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
کردد؟آآيیا عيیسی مسيیح ددرر کوددکی معجزهه . 196  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                        
سالهھ ددرر يیک قارر بيیداارر شدند؟ 309آآيیا هھھھفت مردد وويیک سگ بعد اازز خواابب . 197  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
پرندگانن وو اانسانهھا ااستفاددهه کردد؟ ٬،آآيیا سليیمانن براایی يیک جنگ اارر جنهھا. 198  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ         خيیر                                        
آآيیا خداا اانسانهھارراا کهھ ررووزز خداا رراا مشاهھھھدهه نکرددند بهھ ميیمونن تبديیل کردد؟. 199  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

نبا توجهھ بهھ نظر م      بلهھ          خيیر                                       
آآيیا خداا سرززميین فلسطيین رراا بهھ قومم ااسراائيیل ووعدهه دداادد؟ . 200  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من    بلهھ             خيیر                                       
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

آآيیا خداا مرددمم رراا بهھ شباهھھھت خودد آآفريید؟. 181  

 
 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من        خيیر                                         
آآيیا خداا آآددمم وو هھھھواا رراا اازز باغغ بهھشت بيیروونن ررااند وو بهھ آآنهھا گفت کهھ بيین مردد وو ززنن ددشمنی خوااهھھھد . 182
بودد؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
جوددیی  کوهه.ددررددااستانن اازز سيیل نوحح ٬، آآيیا کشتی بعد اازز غرقق يیکی اازز فرززنداانن نوحح ٬، آآمدهه وو بر. 183

نشست ؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
آآيیا خداا گفت کهھ ووعدهه برکت ددرر خانوااددهه اابرااهھھھيیم ااززفرززنداانن ااسحاقق وو نهھ ااسماعيیل خوااهھھھد بودد؟. 184  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
آآيیا اابرااهھھھيیم هھھھرگز بهھ مکهھ براایی ااجراایی قربانی سفر کردد؟. 185  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

من با توجهھ بهھ نظر      بلهھ      خيیر                                           
آآيیا اابرااهھھھيیم براایی قربانی تنهھا فرررززند خودد ااسحاقق براایی خداا حاظظر بودد؟. 186  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من     خيیر                                            
ودد؟آآيیا فرززند اابرااهھھھيیم ااسماعيیل يیک پيیغمبر ب. 187  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ        خيیر                                         
آآيیا اابرااهھھھيیم بودد کهھ بهھ ددليیل پرستش نکرددنن يیک بت ددرر ااتش ااندااختهھ شد؟. 188  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

با توجهھ بهھ نظر من      بلهھ           خيیر                                      
ووقتی موسا اازز خداا خاست کهھ خداا خودد رراا بهھ ااوو نشانن بدهھھھد آآيیا خداا بهھ موسا ااجاززهه دداادد کهھ پشت . 189

ااوو رراا مثل يیک اانسانن ببيیند؟  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
 

آآيیا هھھھامانن هھھھم ززمانن موسی وو فرعونن ززندگی می کردد؟. 190  

 خيیر بلهھ با توجهھ بهھ کتابب مقدسس
   خيیر بلهھ با توجهھ بهھ قرآآنن        

بلهھ      با توجهھ بهھ نظر من       خيیر                                          
                                         	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

دداانيیالل وويیکواايیر   

- تحسيیالتت فوقق دديیپلم رراا اازز دداانشکدهه بيیکرززفيیلد  
بهھ ددست آآوورردد.  1977کليیفرنيیا ددرر سالل   

- اازز دداانشگاهه  1983ليیسانس خداا شناسی ددرر سالل 
ولومبيیا.بيین االمللی ک  

- اازز دداانشگاهه  1987فوقق ليیسانس ززبانن ددرر سالل  
دداانشگاهه تگزااسس ددرر شهھر  ٬،شهھر سيیاتل  ووااشنگتونن 
دداانشگاهه ااووکال هھھھوما ددرر شهھر نوررمن وو  ٬،آآررليینگتونن 

دداانشگاهه پاسفيیک ووسترنن ددرر کاليیفرنيیا.  

- ااساسس علومم ااسالمی (دداانشجویی مخصوصص) ددرر  
دداانشگاهه ااالهھھھيیاتت آآنکارراا ددرر ترکيیهھ. اازز 1996سالل   

 

براایی مطالعهھ بيیشتر ددرر اايین مورردد لطفا بهھ مرااجع 
ذذيیر وواارردد شويید:  

Danwickwire.com  

www.100soru.org  

danwickwire@gmail.com	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


