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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 
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للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 شهود يهوه يدعون النبوة؟

 ، التقرير التالي:179، صفحة 1791نيسان  1صدر في مجلة برج المراقبة في 

ونتهم أي لمعونة شهود يهوه ولتحذيرهم من األخطار وليعلن لهم هل عند يهوه نبي لمع

 األمور اآلتية ؟ ...

 إن هذه األسئلة يمكن اإلجابة عنها بصورة أكيدة . من هو هذا النبي ؟

إن هذا النبي لم يكن رجـال واحدا ، ولكنه هيئة مـن الرجال والنساء. إنه مؤلف من جماعة 

المعروفين في ذلك الوقت بـ : تالميذ الكتاب ويعرفون صغيرة من أتباع يسوع المسيح ، و

اليوم كشهود يهوه الممسوحين بالطبع إنه من السهل القول أن هذه الجماعة تعمل كـنبي لله 

 . ولكن إثبات هذا االدعاء شيء آخر .

الشك أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نؤكد بها هذا االدعاء هي بالرجوع إلى ما تعرضه 

ت واستعراض ما فيها. إلى هنا كان كالم مجلة برج المراقبة والتي تقول أيضاً في السجال

 ما يلي : 1791آذار  11عددها الصادر في 

 ق . م 316إن هذه الجماعة الممسوحة تتكلم كنبي باسم يهوه كما تكلم حزقيال في عام 

 وبما أن شهود يهوه يّدعون أنهم نبي الله ،

 ية لوضعهم تحت فحص الكتاب المقدس لمن يدعي النبوةفإننا نملك كل الحق والحر

 11 - 11:  11والموجود في سفر التثنية 

 يقول الوحي المقدس :

) وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكالم الذي لم يتكلم به الرب )يهوه ( فما تكلم به النبي 

 هوه ( (باسم الرب يهوه ولم يحدث ولم يصر , فهو الكالم الذي لم يتكلم به الرب )ي

 بكل وضوح : فيموت ذلك النبي 12ويقول الروح القدس في العدد 

 من هو الكاتب الحقيقي لمطبوعات شهود يهوه ؟

إذا طرحت هذا السؤال على أحد أعضاء شهود يهوه , ألجابك بالقول : إن الكاتب ليس 

.  من الكتاب الممسوحين أقامهم يهوه الله لهذا الغرض» شخصا واحدا بل هم مجموعة 

 وإذا رجعنا إلى سنوات مضت وطالعنا إجابة فردريك دبليو فرانز
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fred w franz  والذي اصبح رئيساً لهيئة شهود يهوه فيما بعد . في كتابOLIN 

MOYLE V. WTBTS 1943 SECTIONS # 2596 - 2597  سئل هذا األخير

 عدة أسئلة وفيما يلي ترجمتها :

 ن الكاتب لمطبوعات الهيئة ؟: هل صحيح أن يهوه الله هو اآل 1سؤال 

 جواب : أنه بالتأكيد كاتب المطبوعات .

 : كم من الوقت مضى مذ كان )يهوه هو الكاتب للمطبوعات ؟ 1سؤال 

 جواب : منذ بداية األمر كان هو الهادي للمطبوعات.

 ؟ 1761: هل هو الكاتب حتى قبل سنة  6سؤال 

 جواب : نعم .

عن أهمية مجلة برج  NATHAN KNORRور وعند سؤال رئيس الشهود ناثان كن

 SECTIONS # 4421- 4424 1796المراقبة قال: في نفس الكتاب : 

 سؤال : بالواقع من المسلم به أن مجلة برج المراقبة هي ككلمة الله , أليس كذلك؟

 جواب : نعم أنها تماماً ككلمته . أي إنها كالكتاب المقدس

 يهوه ؟ من هو المفسر الحقيقي لمطبوعات شهود

, عن هذا السؤال  196, صفحة  1761\ 1 \1تجيب مجلة برج المراقبة الصادرة في  

 بالقول :

 إن تفسير النبوات ليس من تفسير بشر ولكن من يهوه نفسه.

 إلى هنا كان كالم فردريك و فرانز , وناثان كنور , و مجلة برج المراقبة

الله هو كاتب المطبوعات و هو المفسر  وبناء عليه فان شهود يهوه قد قرروا أن : يهوه  

أيضاً . وبما أن المعرفة ال تزداد وال تنقص عند الله نظراً لكمال اإلله العظيم يهوه ولكمال 

معرفته , فانه ال يمكن لشهود يهوه أن يدعوا أن البشر قد يخطئون وان المعرفة تزداد! 

يجوز معالجتها باستخفاف, بل  وعليه فان النبوات الكاذبة ال يمكن أن تمر دون فحص وال

 يجب أن تفحص بجدية أمام الرب الديان وعلى ضوء كلمته, الكتاب المقدس فقط .

 وبرج المراقبة قد دعتنا لنفحص وندقق في سجالتها ونبواته, وهذا ما سنفعله لمجد الرب !
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دس ونؤكد هنا أن كل االقتباسات السابقة والالحقة هي من مطبوعات جمعية الكتاب المق

والكراريس لبرج المراقبة وقد صدرت أساسا باللغة اإلنكليزية وقد ترجمها المؤلف إلى 

العربية بدقة وأمانة. هي متوفرة في المركز الرئيسي في بروكلين, نيويورك. وبعض هذه 

 CD Romالمطبوعات موجود في مكتبات قاعات الملكوت المحلية في منطقتك أو على 

  الخاص بمطبوعات الهيئة .

 امتحن واحكم بنفسك على هذه المجموعة التي ادعت أنها النبي والعبد األمين الحكيم !!!

 سنة من التاريخ البشري 3222نبوات عن 

 . المن السماوي اليومي, صفحة الغالف الداخلية 1191سنة من آدم انتهت سنة  30222

 66الوقت قريب , صفحة  1196سنة من التاريخ البشري انتهت سنة  30222

 111الحق يحرركم, صفحة 1791سنة من التاريخ البشري ستنتهي سنة  30222

 1796سنة

 \ 12 \ 1.  11استيقظ صفحة  1791سنة من التاريخ البشري ستنتهي سنة  30222

1731 

 12 - 13:  13نبوات عن هرمجدون رؤيا 

الم قريبة تقول مجلة استيقظ : الحقيقة هي أن البعض في الماضي قد قرروا أن نهاية الع

حتى انهم عينوا موعداً محدداً لذلك . . . ولكن النهاية لم تأت وقد كانوا مذنبين بإعطاء 

 نبوات كاذبة لماذا ؟ ما هو الشيء المفقود ؟

... إن الشيء المفقود في أشخاص مثل هؤالء هو الحق اإللهي والبرهان انهم مقتادين 

 1731 \ 12 \ 1 .16ومستخدمين من قبل الله .مجلة استيقظ صفحة 

 ولكن انظر إلى هذه التواريخ التي عينتها هيئة شهود يهوه واحكم بنفسك ؟

بإزالة  1719حرب يوم الله القادر على كل شيء هرمجدون قد بدأت وستنتهي سنة  -1

 1711, طبعة 121حكومات العالم الحالية . الوقت قريب, صفحة

 وفقاً للكتب المقدسة . 1719وستنتهي سنة  1199هرمجدون قد بدأت سنة  -1

 التأكيد التالي : 1179 \ 9 \11 113وأضافت مجلة برج المراقبة صفحة 
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إننا ال نرى سبباً لتغيير التصور السابق حتى إننا ال نستطيع ذلك ولو أردنا . ألننا نؤمن أن 

هذا الموعد المقرر هو موضوع من قبل الله وليس منا نحن , ولكن يجب االنتباه جيداً أن 

 لن تكون بداية وقت الضيق العظيم بل نهايته 1719نهاية سنة 

 1711, طبعة 121الوقت قريب, صفحة  1711هرمجدون ستنتهي سنة  -6

الحرب الحالية في أوروبا هي بداية هرمجدون وفقا للكتب المقدسة مواعظ تشارلز تاز  - 9

 393صفحة  1719رسل 

 ؟؟؟؟؟اليوم ينتظر شهود يهوه هرمجدون في أي وقت ؟؟

 نبوات عن رجوع المسيح

بما أن المسيح لم يظهر بحسب أي من التواريخ التي حددتها برج المراقبة فقد اضطر شهود 

يهوه إلى تغيير تعاليمهم ليجعلوا من مجيء المسيح للظهور مجيئاً غير منظور رغم أن 

 الرب يسوع أكد أن مجيئه في الظهور سيكون واضحاً للجميع

 ارك :فقد قال بفمه المب

) ألنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضاً مجيء ابن 

:  19اإلنسان ... ويبصرون ابن اإلنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ( )متى 

19 ) 

( وقد  1719, طبعة  171,  611.)السر المنتهي , صفحة  1199المسيح رجع سنة  -1

انظر كتاب  1717كتاريخ صحيح حتى عام  1199ج المراقبة هذا التاريخ تبنت هيئة بر

 الذي يقول : 31صفحة  1717النبوة, المنشور سنة 

 1199إن البرهان الكتابي هو : أن حضور الرب يسوع المسيح ثانية قد بدأ سنة 

 199يمكنكم أن تحيوا إلى األبد في الفردوس ... صفحة  1719المسيح رجع سنة  -1

 ت عن الملك األلفينبوا

 621ليأت ملكوتك , صفحة  1196الملك األلفي ابتدأ في سنة 

 613السر المنتهي , صفحة  1199الملك األلفي ابتدأ في سنة 

 نبوات عن سدوم وعمورة
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 هل سيقوم أهل سدوم وعمورة وهل سيحصلون على فرصة ثانية؟

 1, صفحة  1197نعم : سيحصلون على فرصة ثانية برج المراقبة , تموز  -1

 661, صفحة  1711 \ 3 \ 1ال : لن يحصلوا على فرصة ثانية برج المراقبة , -1

 112نعم : سيحصلون على فرصة ثانية خطة العصور, صفحة  -6

 11, صفحة 1719ال : لن يحصلوا على فرصة ثانية برج المراقبة شباط , -9

 997, صفحة 1731 \ 1 \ 1نعم : سيحصلون على فرصة ثانية برج المراقبة ,  -1

 61, صفحة  1711 \ 3 \ 1ال : لن يحصلوا على فرصة ثانية برج المراقبة ,  -3

 97نعم : سيحصلون على فرصة ثانية يمكنكم أن تحيوا إلى األبد... طبعة قديمة صفحة  -9

كنكم أن تحيوا إلى األبد... طبعة حديثة صفحة ال : لن يحصلوا على فرصة ثانية يم -1

197 

 711نعم : سيحصلون على فرصة ثانية كتاب البصيرة الجزء الثاني , صفحة  -7

 196ال : لن يحصلوا على فرصة ثانية كتاب الرؤيا ذروتها العظمى قريبة , صفحة  -12

 1:16السالطين الفائقة في رومية 

 1117, طبعة 11ات األرضية . الوقت قريب صفحة تشير السالطين الفائقة إلى الحكوم

 611تشير السالطين الفائقة إلى يهوه الله ويسوع . الحق يحرركم , صفحة 

 613تشير السالطين الفائقة إلى الحكومات األرضية . خالص اإلنسان... قريب, صفحة 

 نبوات عن الرحالت الفضائية

محيط بكرتنا األرضية حتى ولو كان لن يستطيع اإلنسان الصعود فوق الغالف الجوي ال

, طبعة  111بواسطة الطائرات أو الصواريخ أو أية وسيلة أخرى الحق يحرركم , صفحة 

 ؟ 1791سنة 

 نبوات عن القيامة

 . 169. ليأت ملكوتك, صفحة 1191القيامة ستحصل سنة  -1
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ماليين  1711إن إبراهيم , اسحق , يعقوب , واألنبياء األمناء القدامى سيعودون سنة  -1

 . 17يعيشون أالن لن يموتوا أبدا, صفحة 

وجمعية برج المراقبة نشرت كتابا تبلغ فيه أتباعها أن يضيفوا غرفة إلى بيوتهم , ويجعلوا 

 الحانوتي رجل دفن الموتى يزينها.

وتؤكد الهيئة هذا االدعاء بالقول : الحقيقة هي إن الحانوتيين سوف يفتشون عن عمل بعد 

. وعندما تكمل الغرفة فان المنتذرين 1713, ألنه لن يكون هناك موت بعد سنة  ذلك الوقت

في هيئة برج المراقبة سيتصلون بإبراهيم في أورشليم حيث سيكون له مكتب هناك 

 وسيطلبون منه أن يوقظ أهلهم من الموت . وللوقت فانهم سيظهرون في الغرفة الجديدة .

 . 117, 111كتاب الطريق إلى الفردوس, صفحة 

 سفر راعوث

 11#  6112,برج المراقبة, صفحة3إن سفر راعوث ليس نبويا . ا عادة طبع  -1

\9\1721 

 193, 191, 137صفحة  Preservationإن سفر راعوث نبوي . برج المراقبة ,  -1

 . 11:  7االسم أبدون واالسم أبوليون في سفر الرؤيا  

يعني مدمر وهي من أسماء الشيطان الدالة على إن االسم ابدون يعني دمار واالسم أبوليون 

 3: 7صفاته المدمرة , بعكس صفات رئيس السالم ربنا يسوع الواردة في اشعياء 

 1و  9:  1و رؤيا 

 9االسم أبدون و االسم أبوليون يشير إلى الشيطان. دروس في األسفار المقدسة , مجلد -1

 11صفحة 

لى يسوع المسيح كتاب سر الله المنتهى , صفحة االسم أبدون و االسم أبوليون يشير إ -1

 1791سنة  161

يا له من تجديف شيطاني عظيم ! الشك أن نسب األسماء والصفات الشيطانية للرب يسوع 

 62إلى  11:  6المسيح هو التجديف على الروح القدس وهو مستحق دينونة أبدية مرقس 

 16:  11و  1:  1األلف والياء في سفر الرؤيا 

 . 11, صفحة 1791آب  11إلى يهوه الله .استيقظ  يشير
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 11, صفحة 1791تشرين األول  1يشير إلى يسوع المسيح . برج المراقبة , 

الحظ التغيير السريع للحق اإللهي وتفسير األسفار المقدسة في خالل شهرين من الزمن 

 فقط؟

 من هو العبد األمين الحكيم

حركة شهود يهوه تشارلز تاز رسل . برج  يشير العبد األمين الحكيم إلى مؤسس -1

 1713 \ 1 \11وايضاً  1/11/1713المراقبة, 

الذين يشكلون  199يشير العبد األمين والحكيم إلى بقية إسرائيل الروحي أي أل..., -1

 الصف السماوي ؟؟؟ .

وطبعاً كال الرأيين خاطئ . الن  176من الفردوس المفقود إلى الفردوس المردود, صفحة 

عبد األمين الحكيم هو كل مسيحي حقيقي ) أي كنيسة المسيح ( يعمل في خدمة سيده ال

 .12:  6كو 1 1: 1يسوع المسيح . رو 

 الجمع الكثير

إن الرب نفسه يعطي رذرفورد السلطان لكتابة المواضيع في مطبوعات برج المراقبة هذا 

ف. رذرفورد في كتاب هو وصف فردريك و فرانز, للرئيس الثاني لهيئة شهود يهوه, ج. 

OLIN MOYLE V. WTBTS SECTIONS : 2697 

يقول ج . رذرفورد : يقول البعض أن الجمع الكثير ليس صفاً روحياً ولكن نبوة حزقيال 

تبرهن أن هذه النتيجة التي توصلوا إليها هي نتيجة خاطئة ويجب أن يكون الجمع الكثير 

 مؤلف من خالئق روحية .

 129صفحة  1761لثالث سنة كتاب التبرئة الجزء ا

أما اآلن فان الهيئة قد غيرت رأيها الن النور اشرق اكثر من أي وقت مضى كما يدعون 

 ؟؟؟؟؟

وهي تعلم انه : أن الجمع الكثير هم هذا الفريق العصري من المسيحيين المنتذرين الذين 

بة ! صفحة ذروتها العظمى قري -يرجون العيش إلى األبد على ارض الله؟ كتاب الرؤيا 

 1711سنة  111

 في الختام
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 رغم أن المطبوعات الرسمية لشهود يهوه تدعي أن :

...شهود يهوه اليوم يعلنون األخبار السارة للملكوت من خالل الدعم واإلرشاد المالئكي كما 

 122, صفحة 1791نيسان  1قالت برج المراقبة الصادرة في 

 باالدعاء التالي : 921, صفحة 1796تموز  1وتستمر المجلة قائلةً في عددها الصادر في 

} خذوا بعين االعتبار أيضا هذه الحقيقة أن هيئة شهود يهوه هي وحدها في كل األرض 

 الموجهة بواسطة روح الله القدوس {

 ومن الواضح أن الروح القدس لم يوحي أو يعلن أو يوجه هذه النبوات الكاذبة .

فية اختبار األنبياء وامتحانهم , وهذا ما فعلناه في بداية أن الكتاب المقدس لم يعطنا فقط , كي

هذه النشرة الموجزة , واكتشفنا فيها أن نبواتهم قد فشلت وان تعاليمهم قد تغيرت باستمرار 

 لكن كلمة الله عندها أكثر لتقوله عن التنبؤ ومصادره ؟

 أن الكتاب المقدس يعلن عن مصدرين من مصادر النبوة :

 % 122وحي من الله. وتحدث وتتم بنسبة أما أن تكون ب

 %77أو أن تكون بوحي من الشيطان . حتى لو تم منها 

ذلك أن فشل نبوة واحدة , يؤكد أن الرب يهوه تبارك اسمه ليس هو الموحي والمعطي 

) ألني أنا الرب  3:  6الحقيقي للنبوة أو التعليم , ألنه تبارك اسمه قال في سفر مالخي 

 ر ()يهوه( ال أتغي

وبما أن لجمعية برج المراقبة لشهود يهوه الكثير من النبوات الفاشلة والتعاليم المتناقضة 

 والكاذبة , فنعلم حقيقةً أنهم ال يتنباؤن بتوجيه من الله ومن خالل روحه القدوس .

وهذا يتركنا أمام خيار وحيد لنبوات جمعية برج المراقبة إنها من إبليس الشيطان وهدفها 

 6: 1إليمان المسلم مرة للقديسين . يهوذا تدمير ا

إن اقتناعك بفشل نبوات شهود يهوه ال يفيدك شيء إن لم تكون قد ولدت من جديد وأخذت 

الحياة األبدية لذا فإننا ال ندعوك أن تأتي إلى دين أو طائفة ما أو إلى أية منظمة بل دعوتنا 

ح الذي مات عنك وقام وتصبح عضواً أوالً وأخيراً إليك هي أن تأتي إلى الرب يسوع المسي

 في الكنيسة أي بيت الله الحي وجسد المسيح وشريكاً للدعوة السماوية.

 أضغط هنا أن أردت أن تعرف أكثر عن محبة الله لك وضمان الخالص األبدي

http://www.baytallah.org/baytallah/Godlove.html
http://www.baytallah.org/baytallah/Godlove.html
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 ألنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة... ها أنا قد سبقت وأخبرتكم

 11و19: 19متى 

 الذي من الله يسمع كالم الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية ع الكتاب المقدس مجاعبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزي

من  العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

سعادة والسالم.حياتكم بالصحة واليحفظكم الله ويمأل   

 أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل

 


