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 الكتب المقدسة 
١  1 

هل من المقبول أن كلمة الرب خالدة و غير قابلة للتغيير؟         

 )لوح محفوظ(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٢  2 

هل من المقبول أن الكتاب المقدس هو كلمة الرب؟ المقدس  

 )توراة،زبور،إنجيل(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٣  3 

هل اختار الرب أن يوصل وحيه المدون في الكتاب المقدس 

 بشكل خاص عن طريق اليهود؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٤  4 

هل منح الرب رسل الكتاب المقدس القدرة على القيام بمعجزات 

 واضحة كتأكيد على أنهم أرسلوا من قبل الرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٥  5 

كتبه المقدسة من التغيير و الفساد؟هل يريد الرب أن يحمي كل   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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٦  6 
 هل الرب قادر على أن يحمي كل كتبه المقدسة من التغيير و الفساد؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
٧  7 

هل كان الرب أبداً ليسمح إلبليس أو للشياطين أو للبشر بإعاقة غايته هو و 
قدرته هو من خالل تحريف و تبديل النص الحقيقي للكتب المقدسة التي 

 أرسلها؟)تحريف باللفظ(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
٨  8 

َف لفظياً الكتب المقدسة من خالل إساءة  أكان من الممكن لشخص ما أن يُحر ِّ
خاطئ؟)تحريف بالمعنى(االقتباس منهم أو من خالل تفسيرهم بشكل   

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
٩  9 

هل الناس الذين يدَّعون أن الكتاب المقدس قد تُمَّ تحريفه أو تبديله مذنبون بالتجديف 
إما أن الرب لم يعلم،و إما أنه لم على شخص الرب من خالل تضمين ما معناه أنه 

 يقم بشيء حيال تبديل الكتاب المقدس؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
١٠  10 

مذنبون هل الناس الذين يدَّعون أن الكتاب المقدس قد تُمَّ تحريفه أو تبديله 
بتمجيد إبليس على حساب الرب من خالل تضمين ما معناه أن إبليس قد 

 انتصر في معركة الكتاب المقدس على الرب تعالى؟)الغالب،الجبار(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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١١  11 

أكان الرب ليستخدم معايير مزدوجة مع كتبه المقدسة  بحيث 

 يحمي البعض منهم و ليس الكل؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٢  12 
هل كلمة الرب هي المعيار الكوني الغير قابل للتبديل و الذي 

 سيستخدمه الرب ليحاسب كل البشر يوم القيامة؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٣  13  

أيسمح للمؤمنين بأن يؤمنوا بجزء من الكتاب و يكفروا بجزء 

 آخر منه؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤  14. 
هل يريد الرب من المؤمنين اليوم أن يقرأوا و يطيعوا كل الكتب 

 المقدسة التي أرسلها؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥ 15 

هل إطاعة كلمة الرب هي الشرط األساسي للشخص لكي يتلقى 

 ''البركة'' في حياته؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٦  16 
هل الناس الذين يرفضون أن يقرأوا و يطيعوا الكتاب المقدس 

 يضعون أنفسهم تحت لعنة أن يكونوا كافرين؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧  17 
مقبول أن شريعة الكتاب المقدس قد أُْغلِّقَت مع نهاية هل هو 

 كتاب الوحي؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨ 18 
لكي يعتبر القرآن كلمة الرب،أهو بحاجة ألن يكون متوافقاً مع 

التاريخية كما قد تم تسجيلها مسبقاً في الكتاب المقدس؟الكتابات   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩ 19 
هل يحتوي القرآن على تناقضات تاريخية و مذهبية 

يوجد في أساسية تناقض بكل ما في الكلمة من معنى ما 
 الكتاب المقدس؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٠ 20 
هل مفهوم الوحي أو اإللهام هو نفسه في كل من الكتاب المقدس 

 و القرآن؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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٢١  21 
 أكان اليهود و النصارى ليقبلوا بالقرآن ككتاب مقدس؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٢  22 
بعد أن أرسل الرب كتاباً مقدساً،أكان ليشعر أبداً بالحاجة لنسخ أو 

 إبطال البعض من آياته؟)منسوخ،نسخ(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٣ 23 
َل من عند''رب العالمين'' و آمن به نفر من إن كان القرآن قد  نُز ِّ

 الشياطين )الجن( ، أذلك إشارة حسنة بأنه من عند الرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٤  24 
بالحاجة ألن ينكر هل يجب على كتاب مقدس أن يكون ذو شعور 

 بشكل متكرر أنه من عند إبليس؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

 الرب و هللا
٢٥  25 

هل اليهود و النصارى و المسلمين كلهم يؤمنون بأن هناك رب 
 حقيقي واحد فقط؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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٢٦  26 

هل الكثير من سمات شخصية و طبيعة هللا الموجودة في القرآن 

على توافق مع سمات الرب الموجودة في الكتاب 

 المقدس؟)أسماء حسنى(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٧  27 

هل الرب في الكتاب المقدس و هللا في القرآن هما واحد و نفس 

 الكينونة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٨  28 

 هل اسم الرب األزلي و الغير قابل للتغيير هو يهوه أو جاهوفا؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٩  29 

قدوس؟هل هناك آيات في الكتب المقدسة عن الرب بأنه   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٠  30 

في سمات طبيعة و شخص الرب،هل يظهر الرب نفسه على أنه 

 ال''أب''؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٣١  31 

 هل الرب متكبر و هل الكبرياء سمة من سمات شخصه؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٢  32 

أنه في سمات طبيعة و شخص الرب،هل يظهر الرب نفسه على 

 ال''ُمَخل ِّص''؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

ال     نعم       طبقاً للقرآن  
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٣ 33 

عندما يشير الرب إلى نفسه في الكتب المقدسة، هل 

 يتكلم أبداً بصيغة الجمع ''نحن''؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٤  34 

 هل مفهوم الثالوث مقبول؟)آب،ابن،روح قدس(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٥ 35 

باتهام يسوع زوراً بأنه فد قام بشيء أكان الرب أبداً ليقوم 

 خاطئ؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٣٦ 36 

هل الرب رب متساٍم و بعيد و نادراً ما يظهر قدرته العظيمة أو 

البشري؟يترك بصماته على التاريخ   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٧ 37 

 هل قام الرب أبداً بإظهار نفسه مرئياً للناس على األرض؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٨ 38 

 هل يقوم الرب على اإلطالق اليوم بمخاطبة الناس بشكل مباشر؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٣٩ 39 

ذات هل الرب الالنهائي يرغب بأن يكون على عالقة متينة و 

 محبة مع اإلنسان الفاني بحيث يسمي هؤالء البشر ''أبناء الرب''؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٠ 40 

 هل محبة الرب غير مشروطة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

 
 

 

 

 



f 

٤١ 41 

 هل ينظر الرب للمؤمنين على أنهم مجرد عبيد و خدم له؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٢ 42 

هل يقوم الرب بالتمييز بين األشخاص و يفضل بعضهم على 

 بعض؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٣ 43 

هل يكره الرب على وجه الخصوص خطاة معينين و يريد أن 

إلى الجحيم؟يرسل بعضهم   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٤ 44 

هل الرب موجد ''الخير'' و ''الشر'' و المسؤول عن القيام 

 بهما؟)خير،شر(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٥ 45 

 أكان الرب ليوصف بأنه ''الماكر'' األعظم أو خير الماكرين؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٤٦ 46 

هل الرب مسؤول عن إلقاء العداوة و البغضاء بين أناس من 

 أديان مختلفة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٧ 47 

 هل هو قصد الرب أن يقس ي قلوب بعض البشر و يضللهم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٨ 48 

 هل شخص الرب و مسلكه،على اإلطالق، متقلب و ذو نزوات؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٤٩ 49 

 هل هو محرم أن تسجد نفس أمام أحد غيرالرب نفسه؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٥٠ 50 

هل أعطى الرب أمراً مناقضاَ لقانونه األبدي آمراً كل المالئكة 

''اسجدوا آلدم''؟بأن   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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 الروح القدس،المالئكة،الشياطين و

 إبليس
٥١ 51 

هل يمنح الرب أتباع يسوع القدرة على القيام بنفس النوع من 

يسوع من خالل قوة الروح القدس المعجزات التي قام بها 

 القاطنة فيهم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٥٢ 52 

 هل يمتلك الروح القدس القدرة على الخلق؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٥٣  53 
 هل الروح القدس و المالك جبريل هما واحد و نفس الشيء؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٥٤   54 

التجديف على ''الروح القدس'' هو الخطيئة الوحيدة فقط التي هل 

 ال تغتفر؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

 ٥٥   55 

 هل ترك ز الكتب المقدسة على أشياء روحانية؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٥٦   56 
هل روح القدس الخاصة بالرب تقطن المؤمنينن و تقويهم بمنح 

 روحية؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٥٧   57 
هل يمكن أن تنتقل الهبات الروحية من مؤمن آلخر عن طريق 

 وضع األيدي؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٥٨   58 
القدرة على القيام بنفس النوع من هل يمنح الرب أتباع يسوع 

المعجزات التي قام بها يسوع من خالل قوة الروح القدس 
 القاطنة فيهم؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٥٩  59 

بلغات غير مفهومة هل يمنح الرب بعض المؤمنين هدية التكلم 
 من خالل قوة الروح القدس؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٦٠  60 

هل هناك تمييز واضح المعالم بين المالئكة كونهم خدم الرب و 
 بين الجن كونهم خدم إبليس؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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٦١  61 

 أكان من الممكن إلبليس أن يندم و يصبح خي ِّراً؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  نظريوجهة      نعم     ال

٦٢   62 

 أكان من الممكن لبعض الشياطين أن يندموا و يصبحوا خي ِّرين؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٦٣   63 

الناس؟هل هناك آيات في الكتب المقدسة عن طرد الشياطين من   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٦٤  64 

ر على أنها ضعيفة أو  هل قدرة إبليس على الخداع تَُصوَّ

 غير فعالة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٦٥ 65 

 هل يعتبر إبليس أمير أو حاكم هذا العالم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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 المسيح و محمد
٦٦  66 

عذراء؟هل من المقبول القول بأن يسوع ولد من   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٦٧   67 

 هل من المقبول القول بأن يسوع كان بال ذنوب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٦٨   68 

هل من المقبول القول بأن يسوع امتلك حكمة و معرفة فائقة 

 للطبيعة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٦٩   69 

للطبيعة هل من المقبول القول بأن يسوع امتلك قدرة فائقة 

 ليقوم بمعجزات و يمنح الحياة للموتى؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٠   70 

هل من المقبول أنه يحق ليسوع المسيح أن يأمر بالدين و يطلب 

 الطاعة من سائر البشر؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٧١   71 

ف على أنه  هل من المقبول القول بأن يسوع الناصري يعرَّ

 المسيح؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٢   72 

 هل من المقبول القول بأن يسوع يُشار إليه على أنه كلمة الرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٣   73 

دَ  مسبقاً على أنه كلمة الرب هل من المقبول القول بأن يسوع ُوجِّ

 قبل أن يولد ؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٤   74 

هل من المقبول القول بأن كلمةالرب الخالدة قد حلَّت في جسد 

 بشري؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٥   75 

 هل من المقبول القول بأن يسوع رباني أو أنه الرب في الجسد؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٧٦   76 

 هل من المقبول القول بأن يسوع خلق العالم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٧   77 

هل من المقبول أن يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد فقط بين 

اإلنسان؟الرب و   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٨   78 

 هل من المقبول القول بأن يسوع هو ابن الرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٧٩   79 

في الكتب المقدسة، عندما يُستخدم مصطلح ''ابن الرب''، هل 

 يستخدم بمعنى ابن مادي مولود من عالقة جنسية؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٨٠   80 

بالفعل من قِّبَل الناس و هل قَبَِّل هو عبادتهم على هل ُعبِّدَ يسوع 

 أنها صالحة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٨١    81 

 هل من المقبول القول بأن يسوع يستطيع أن يغفر خطايا الناس؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٨٢   82 

 هل من المقبول القول بأن يسوع لديه مفاتيح الموت و الجحيم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  نظريوجهة      نعم     ال

٨٣   83 

 هل من المقبول القول بأن يسوع هو ُمخلص العالم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٨٤    84 

هل من المقبول القول بأن اإليمان بيسوع كُمخلص و رب هو 

 الطريقة الوحيدة للحصول على الحياة األبدية؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٨٥   85 

هل من المقبول أن دم يسوع المسيح قد ُسفَِّك كأضحية و كفارة 

 عن ذنوب العالم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٨٦   86 

َر من قِّبَل األنبياء أن المسيح ''يسوع''  في الكتب المقدسة،هل ذُكِّ

 سيموت؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٨٧    87 

 هل أنبئ يسوع بنفسه أنه سيتم قتله من قِّبَل اليهود؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٨٨   88 

مقبول أن يسوع قد مات جسدياً على الصليب و أنه قد قام أهو 

 من الموت؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٨٩   89 

 هل هناك أي آيات في الكتاب المقدس تتنبأ أو تُنبئ بقدوم محمد؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٩٠   90 

 هل هناك أي آيات في الكتاب المقدس تتنبأ أو تُنبئ بقدوم محمد؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٩١    91 

لكي يكون محمد مؤهالً كنبي يحقق وحي الرب المكتوب، أكان 

 بحاجة ألن يكون يهودياً متعلماً؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٩٢   92 

ادعاء محمد النبوة تجربة صالحة أو دليل على النبوة؟هل   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٩٣    93 

هل كانت رسالة محمد على اتفاق تام مع رسالة يسوع و األنبياء 

 اآلخرين؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٩٤   94 

هل منح الرب محمد قدرة فائقة للطبيعة للقيام بمعجزات واضحة 

مثل يسوع و األنبياء اآلخرين كتأكيد على أنه قد أرسل من قبل 

 الرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ل      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٩٥   95 

هل امتلك محمد هبة تنبؤية ليكون قادراً على أن يتنبأ أو يُْخبِّر 

 عن المستقبل مثل يسوع و األنبياء اآلخرين؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٩٦    96 
يُقَب ِّل الحجر عند  هل كان نبي حقيقي من عند رب ابراهيم لِّ

م آلهات العرب الوثنيات  المزار الوثني للكعبة و هل كان ليَُكر ِّ
 ''صفا'' و ''مروة''؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٩٧    97 
هل يعتبرمحمد إنساناً عادياً يحتاج ألن يطلب المغفرة ألجل 

 خطاياه؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

٩٨    98 
 أكان محمد ليُْعتَبَر آخر و أعظم األنبياء؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

 اإلنسان و الخطيئة
٩٩    99 

تفرقة أساسية بين الرب عندما أذنب آدم و حواء،هل أحدث ذلك 
و بين اإلنسان ونتج عنه الحاجة لتخليص اإلنسان من حكم الرب 

 على الخطيئة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٠   100 
مولودين بطبيعة هل هناك آيات عن الناس تتحدث عن كونهم 

 ميالة للخطيئة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٠١   101  

هل جميع البش و من ضمنهم األنبياء مذنبين من حيث القيام 

 بالخطايا؟ )باستثناء يسوع(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٢   102 

هل اعتُبَِّر أن مريم،أم يسوع،كانت ذات هبات إلهية و هل ينبغي 

 تبجيلها على أنها أم الرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٣    103 

هل تبعد الخطيئة اإلنسان عن الرب،و كنتيجة لذلك هل ينتهي 

 األمر بالخطاة في الجحيم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٤   104 

 هل يأخذ رٌب مقدس الخطايا الصغيرة على محمل الجد؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٥    105 

 هل قطع يد السارق عقاب مناسب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٠٦   106 

 هل من المقبول أن يقوم المؤمن أحياناً بالكذب لكي يحمي نفسه؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٧   107 

 هل تُرى المثلية على أنها خطيئة محرمة و مدانة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٨    108 

محرمتان و مدانتان؟هل يُنظر لإلجهاض و الجريمة كخطيئتان   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٠٩    109 

 هل يمكن أن يُمحى عقاب الخطيئة من خالل العمل الصالح؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

 الخالص
١١٠   110 

 هل يولد الشخص ك''مسيحي'' أو ك''مسلم''؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١١١   111 
الصالح؟هل خالص اإلنسان مرهون بعمله   

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١١٢   112 
هل طريقة الرب في الخالص تعتمد دائماً على الفداء بأضحية 

 الدم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١١٣   113 
نَهُ الرب يمكن تلقيه فقط عن طريق  هل التزود بالخالص الذي أمَّ

النعمة و ذلك من خالل اإليمان بكفارة أضحية حمل 
 الرب؟)يسوع المسيح(

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  نظريوجهة      نعم     ال

١١٤    114 
لكي يمتلك شخص ما الحياة األبدية، هل من 

الضروري له أوالً أن يسمع و يفهم إنجيل يسوع 
المسيح و يؤمن بأن الرب أرسله ليكون 

 المسيح،ُمَخل ِّص العالم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١١٧  115 
هل من المقبول أن اإليمان بيسوع الناصري كمخلص و رب هو 

الطريقة الوحيدة لغفران خطايا الشخص و حصوله على حياة 
 أبدية؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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١١٦    116 

 هل التعمد بالماء مطلوب للمؤمن اليوم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١١٧    117 

 هل يُْطلَب الختان من المؤمن الذكر اليوم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١١٨   118 

هل هناك آيات تأمر الناس بأن يكونوا قدسيين و هل القداسة أمر 

 ضروري لدخول الجنة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١١٩   119 

هل يستطيع الناس أن يختاروا أن يصبحوا أبناء الرب من خالل 

 ممارسة إرادتهم و مشيئتهم الحرة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  نظريوجهة      نعم     ال

١٢٠   120 

هل قدر شخص ما محدد مسبقاً أو مقدر بشكل كامل من قبل 

 الرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٢١   121 
الشخص الصالحة و هل يستخدم الرب ميزاناً ليقيس أعمال 

 السيئة ليحدد ما إذا كان سيذهب إلى الجنة أو إلى الجحيم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٢٢  122 
لكي يتمكن الشخص من دخول مملكة الرب،هل من الضروري 

''إعادة والدة روحية'' و يصبح ''مولود من له أوالً أن يحظى ب 
 جديد''؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٢٣  123 
هل يمنح الرب وعداً و ضمانة بالحياة األبدية لكل المؤمنين 

 الحقيقيين بيسوع؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

 أشياء مستقة
١٢٤  124 

هل الكلمات ''نبي'' و ''نبوة'' تستخدم بشكل أساسي لإلشارة إلى 
 شخص يمتلك هبة من الرب ليتنبأ بأشياء مستقبلية؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٢٥  125 
هل أعطيت معلومات مفصلة بخصوص أحداث مستقبلية عن 

 نهاية العالم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٢٦ 126 

هل هناك آيات تتنبأ بقدوم حاكم شيطاني قوي للعالم و الذي سيأتي 

 في آخر الزمان؟)المسيح الدجال، المهدي(

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٢٧ 127 

هل سيكون هناك يوم محاكمة حيث سيقوم الرب بإقامة الجميع 

من الموت و محاكمتهم سواء كان الناس سيذهبون إلى الجنة أو 

 إلى الجحيم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٢٨ 128 

هل ينبغي على الجميع أن يقضوا فترة من الوقت يعانون خاللها 

 في الجحيم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٢٩ 129 

اإلطالق إذا ذهب شخص إلى الجحيم،هل هناك أية إمكانية على 

 للخروج الحقاً و الذهاب إلى الجنة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٣٠ 130 

 هل الجسد يوم القيامة سيكون مادياً من لحم و عظم  ودم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٣١ 131 

 هل سيكون هناك عالقات جنسية و زواج في الجنة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٣٢ 132 

الكنيسة الكونية تعتبر عروس ليسوع؟هل   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

 مواضيع الحياة العملية 
١٣٣ 133 

 هل يريد الرب للمؤمنين اليوم أن يعيشوا تحت القانون؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٣٤ 134 

م على المؤمن شرب الخمر؟  هل يَُحرَّ
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٣٥ 135 

م على المؤمن أكل لحم الخنزير؟  هل يَُحرَّ
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٣٦ 136 

 هل يتوقع الرب من المؤمنين اليوم أن يصوموا؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٣٧ 137 

هل يُفضل الرب أن يتم تأدية الصالة و الصيام في العلن بحيث 

 يكون من الممكن رؤيتك من قِّبل اآلخرين؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٣٨ 138 

هل يريد الرب من الناس أن يصوموا خالل النهار و يفطروا في 

 الليل لشهر واحد من كل عام؟)رمضان(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  نظريوجهة      نعم     ال

١٣٩  139 

هل يتوقع الرب من المؤمنين أن يدفعوا العشر و أن 

 يخرجوا الزكاة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٠   140 

مراراً و هل يريد الرب أن يستمع إلى صلوات شعائرية تقال 

 تكراراً خمسة مرات في اليوم في نفس الوقت كل يوم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٤١  141 
هل يتوقع الرب من المؤمنين أن يحجوا لمكان مقدس مرة واحدة 

األقل؟)حج(في حياتهم على   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٢   142 
هل ما يزال الرب اليوم يريد من الناس تقديم أضحيات حيوانية 

 مرة في العام؟)قربان(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٣   143 
إذا كان لدى مسلم سؤال عن شيء ما في الكتاب المقدس،هل من 

 المناسب لهم أن يسئلوا مسيحياً أو يهودياً عن ذلك؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٤   144 
إذا كان لدى شخص ما تحفظات على شيء ما في إحدى الكتب 
المقدسة، هل ينبغي على المؤمن أن يتجنب طرح أسئلة أمينة إن 

 كان من الممكن أال تعجبه اإلجابات؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٥   145 
بجانب الوحي اإللهي، هل تعتبر األقوال المأثورة و تفاسير 
 البشر نزيهة و ضرورية لفهم الكتب المقدسة بشكل مالئم؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٤٦   146 

هل يتوقع الرب من المؤمنين اليوم أن يتعبدوا بجد و أن ينشروا 

 دينهم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٧  147 

الرب للمؤمنين أن ينقسموا إلى طوائف و فرق و هل يريد 

 جماعات شتى؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٨   148 

هل هناك آيات في الكتب المقدسة تحث الناس على أن يكونوا 

الحياة على األرض؟فرحين و سعداء هنا في هذه   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٤٩   149 

هل هناك أمثلة في الكتاب المقدس حيث يمنح الرب الشفاء 

 الجسدي للناس؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٠  150 

هل هناك آيات يقوم الرب فيها بحث  المؤمنين على استخدام 

 الموسيقى و الرقص و الغناء أثناء تعبدهم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٥١  151 

طبقاً لغاية الرب الواضحة،هل يصح للرجل أن يتخذ أكثر من 

 زوجة واحدة في نفس الوقت؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٢   152 

الممكن لرجل أن يعدل بين زوجاته إن امتلك أكثر هل كان من 

 من زوجة واحدة في نفس الوقت؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٣    153 

هل الزواج المؤقت أو الذي يدوم لفترة محدودة فقط هو زواج 

 مسموح؟)زواج المتعة(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ل      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٤   154 

هل يُنظر للزوجات في الكتب المقدسة كأدوات جنسية 

 ألزواجهن؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٥  155 

هل يُؤذن للرجل بأن يحظى بفتيات عبدات و بأن يمارس الجنس 

 معهن؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ل      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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٦ ١٥   156 

 هل يُطلب من النساء أن يضعوا حجاباً خارج المنزل؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٧   157 

 هل حقوق النساء مساوية لحقوق الرجال؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٨   158 

 هل يُؤذن للرجل على اإلطالق بضرب زوجته؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٥٩   159 

هل يسمح لمسيحي أو لمسلم بأن يتزوجوا أشخاصاً من دين غير 

 دينهم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٦٠   160 

الزنا،هل يُسمح لهم إذا تطلق شص من قرينه ألي سبب باستثناء 

 بإعادة اإلقتران؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٦١   161 
هل هدف المسيحي هو أن يتصرف مثل يسوع و هدف المسلم 

 أن يتصرف مثل محمد؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

 األعداء و الحرب
١٦٢   162 

هل يوجد في الكتب المقدسة فكرة بارزة مفادها أن ديناً معيناً 
 يجب أن يهدف إلى إخضاع كل األديان األخرى بالقوة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٦٣   163 
 في الشؤون الدينية،هل ينبغي أبداً استخدام القوة و اإلكراه؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٦٤   164 
هل يشجع الرب المؤمنين اليوم على قتال و محاربة أصحاب 
األديان األخرى إلى أن يصبح دينهم هم هو الغالب؟)حرب 

 مقدسة،جهاد(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال

١٦٥   165 
إذا أصبح شخص ما مرتداً عن دينه األم أو قرر تبديل 

 دينه،أينبغي قتله؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس
 نعم      ال      طبقاً للقرآن

                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٦٦   166 

العائلة و األصدقاء و حتى ضد هل يُْؤَمرأحياناً بالقتال ضد 

 األخوة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٦٧   167 

هل يريد الرب من المؤمنين اليوم أن يقتلوا آخرين من أديان 

عليهم؟أخرى حتى لو كان ذلك بعكس ما تمليه ضمائرهم   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٦٨  168 

 هل يُْنظَّر للسعي إلى قتال أناس من دين مختلف كشيء جيد؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٦٩  169 

هل حثَّ الرب محمد على البدء بحروب عديدة من العدوان 

 لينشر اإلسالم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٠  170 

الكتابات المقدسة أمر مشجع في الكتب المقدسة،هل مقاتلة أتباع 

 عليه؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٧١   171 

ع المؤمنين اليوم في الكتب المقدسة على الحرب  هل يَُشجَّ

المؤمنين؟)جهاد(العدوانية و القتال ضد غير   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٢   172 

أكان الرب اليوم ليشجع المؤمنين على نهب و سلب أناس من 

 دين مختلف؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٣   173 

هل يريد الرب من الناس اليوم أن يستخدموا الرهبة و القسوة 

 ضد أعدائهم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٤   174 

هل مايزال الرب اليوم يؤيد قانون العقاب للمؤمنين؟)العين 

 بالعين و السن بالسن / قصاص(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٥   175 

المؤمنين على أخذ الثأر بأيديهم؟هل كان رٌب مقدس ليشجع   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ل      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٧٦   176 
 هل كان رٌب مقدس ليشجع المؤمنين على لعن أعدائهم؟

 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٧   177 

 هل يعتبر الرب اليهود بأنهم تحت لعنة أوملعونين كافة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٨   178 

يُعتبر من يقاتلون أفضل ممن ال يقاتلون؟هل   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٧٩   179 

هل تحض الكتب المقدسة عل الحرب من خالل التصريح بأن 

خالل إعطاء العقاب في الجحيم موعودٌ به من ال يقاتلون و من 

ضمانة بدخول الجنة لمن يقاتل و يموت في سبيل الرب أو هللا؟ 

 )جهاد(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٠   180 

بعد خلق العالم،هل استراح الرب في اليوم السابع ليترك مثاالً 

 مهماً للعرق البشري لكي يتَّبِّعوه؟)شاباث أو شابات(
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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 بليأحداث تاريخية
١٨١  181 

 هل خلق الرب الناس مثله و على صورته؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٢   182 

عندما أخرج الرب آدم و حواء من جنة عدن،هل ذكر بأنه 

 ستكون هناك عداوة بين الرجل و المرأة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٣   183 

في قصة الطوفان،بعد أن غرق أحد أوالد نوح،هل استقرت 

 سفينة نوح على جبل الجودي؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٤   184 

هل قال الرب بأن الوعد بالبركة لذرية ابراهيم سوف يأتي بشكل 

 محدد من خالل نسل اسحاق و ليس اسماعيل؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٥   185 

ابراهيم أبداً إلى مكة ليقدم قربان عند الكعبة؟هل سافر   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٨٦   186 

هل كان ابراهيم مستعداً للتضحية بابنه الشرعي الوحيد كقربان 

 للرب؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٧   187 

 هل كان اسماعيل ابن ابراهيم يعتبر نبياً؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٨   188 

 هل كان ابراهيم من أُلقي في النار ألنه رفض أن يعبد األصنام؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٨٩   189 

لموسى عندما طلب موسى  أن يرى بهاء الرب،هل سمح الرب 

 بأن يرى الجانب الخلفي للرب في هيئة بشرية؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩٠ 190 

هل عاش هامان في نفس الفترة الزمنية التي عاش فيها موسى و 

 فرعون؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٩١   191 

هل أنشأ الرب عيد الفصح اليهودي إلحياء ذكرى إنقاذ أول ابن 

ابتالءات  ١٠إلسرائيل حيث مرَّ مالك الموت فوقهم أثناء آخر 

على مصر؟أرسلها الرب   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩٢   192 

عند الذهاب إلى الحرب،أكان شاؤول )طالوت( هو من امتحن 

 جنده من خالل الكمية التي شربوها من الماء؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩٣   193 

 هل ولد يسوع في اسطبل في بيت لحم؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩٤   194 

هل تبع ثالثة رجال حكماء نجم المسيح إلى بيت لحم حيث 

 وجدوا الطفل يسوع و سجدوا أمامه عابدين؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩٥    195 

الكتب المقدسة أبداً باقتباس خرافات يهودية كما لو هل يقوم كتبة 

 كانت أحداث تاريخية فعلية؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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١٩٦    196 

طفالً؟هل قام يسوع أبداً بأية معجزات مسجلة عندما كان   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩٧    197 

هل استيقظ سبعة رجال و كلب فعالً من النوم في كهف بعد أن 

سنة؟ ٣٠٩ناموا فيه ل   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

١٩٨   198 

هل قام سليمان فعالً بحشد جيش من الشياطين )الجن( و البشر و 

 الطيور معاً للقيام بمعركة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  نظريوجهة      نعم     ال

١٩٩   199 

هل قام الرب فعالً بتحويل الناس الذين خرقوا يوم السبت إلى 

 قردة؟
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال

٢٠٠   200 

فلسطين؟هل وعد الرب اليهود على وجه الخصوص بأرض   
 نعم      ال  طبقاً للكتاب المقدس

 نعم      ال      طبقاً للقرآن
                  وجهة نظري     نعم     ال
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 مفتاح الحل

 

 نعم / نعم 26  . نعم / نعم1

 ال / نعم 27  نعم / نعم 2

 نعم / ال 28  نعم / نعم 3

 نعم / نعم 29  نعم / نعم 4

 نعم / ال 30  نعم / نعم 5

 ال / نعم 31  نعم / نعم 6

 نعم / ال 32   ال / ال 7

 نعم / نعم 33  نعم / نعم 8

 نعم / ال 34  نعم / نعم 9

 ال / نعم 35  نعم / نعم 10

 ال / نعم 36  ال / ال 11

 نعم / ال 37  نعم / نعم 12

 نعم / ال 38  ال / ال 13

 نعم / ال 39  نعم / نعم 14

 نعم / ال 40  نعم / نعم 15

 ال / نعم 41  نعم / نعم 16

 ال / نعم 42  نعم / ال 17

 ال / نعم 43  نعم / ال 18

 ال / نعم 44  نعم / ال 19

 ال / نعم 45  ال / نعم 20

 ال / نعم 46  ال / نعم 21

 ال / نعم 47  ال / نعم 22

 ال / نعم 48  ال / نعم 23

 نعم / نعم 49  ال / نعم 24

 ال / نعم 50  نعم / نعم 25
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 مفتاح الحل

 

 نعم / ال 76  نعم / ال 51

 نعم / ال 77ا  نعم / ل 52

 نعم / ال 78  ال / نعم 53

 ال / نعم 79  نعم / ال 54

 نعم / ال 80  نعم / ال 55

 نعم / ال 81ا  نعم / ل 56

 نعم / ال 82  نعم / ال 57

 نعم / ال 83  نعم / ال 58

 نعم / ال 84  نعم / ال 59

 نعم / ال 85  نعم / ال 60

 نعم / نعم 86  ال / ال 61

 نعم / ال 87  ال / نعم 62

 نعم / ال 88  نعم / ال 63

 نعم / نعم 89  ال / نعم 64

 ال / نعم 90  نعم / ال 65

 نعم / ال 91  نعم / نعم 66

 ال / نعم 92  نعم / نعم 67

 ال / نعم 93  نعم / نعم 68

 ال / ال 94  نعمنعم /  69

 ال / ال 95  نعم / نعم 70

 ال / نعم 96  نعم / نعم 71

 نعم / نعم 97  نعم / نعم 72

 ال / نعم 98  نعم / ال 73

 نعم / ال 99  نعم / ال 74

 نعم / ال 100  نعم / ال 75
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 مفتاح الحل

 

 نعم / ال 126  نعم / نعم 101

 نعم / نعم 127  ال / ال 102

 ال / نعم 128  نعم / نعم 103

 ال / نعم 129  نعم / ال 104

 ال / نعم 130  ال / نعم 105

 ال / نعم 131  ال / نعم 106

 نعم / ال 132  نعم / نعم 107

 ال / نعم 133  نعم / نعم 108

 ال / نعم 134  ال / نعم 109

 ال / نعم 135  ال / نعم 110

 نعم /نعم  136  ال / نعم 111

 ال / نعم 137  نعم / ال 112

 ال / نعم 138  نعم / ال 113

 نعم / نعم 139  نعم / ال 114

 ال / نعم 140  نعم / ال 115

 ال / نعم 141  نعم / ال 116

 ال / نعم 142  ال / نعم 117

 نعم / نعم 143  نعم / ال 118

 ال / نعم 144  نعم / ال 119

 ال / نعم 145  ال / نعم 120

 نعم / نعم 146  ال / نعم 121

 ال / ال 147  نعم / ال 122

 نعم / ال 148  نعم / نعم 123

 نعم / ال 149  نعم / ال 124

 نعم / ال 150  نعم / ال 125
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 مفتاح الحل

 

 ال / نعم 176  ال / نعم 151

 ال / نعم 177  ال / ال 152

 ال / نعم 178  ال / نعم 153

 ال / نعم 179  ال / نعم 154

 نعم / ال 180  ال / نعم 155

 نعم / ال 181  ال / نعم 156

 ال / نعم 182  نعم / ال 157

 ال / نعم 183  ال / نعم 158

 نعم / ال 184  ال / نعم 159

 ال / نعم 185  ال / نعم 160

 نعم / ال 186  نعم / نعم 161

 ال / نعم 187  ال / نعم 162

 ال / نعم 188  ال / ال 163

 نعم / ال 189  ال / نعم 164

 ال / نعم 190  ال / نعم 165

 نعم / ال 191  ال / نعم 166

 ال / نعم 192  ال / نعم 167

 نعم / ال 193  ال / نعم 168

 نعم / ال 194  ال / نعم 169

 ال / نعم 195  ال / نعم 170

 ال / نعم 196  ال / نعم 171

 ال / نعم 197  ال / نعم 172

 ال / نعم 198  ال / نعم 173

 ال / نعم 199  ال / نعم 174

 نعم / نعم 200  ال / نعم 175
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اإلجابات على هذه األسئلة مع آيات من الكتب 

 المقدسة يمكن االطالع على

www.danwickwire.com 

 البريد اإللكتروني للمؤلف:

danwickwire@gmail.com 
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