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على . يتحني أعداء الرب يسوع فرصة جهل الكثريين لينثروا بذور بدعهم بسهولة

  .)25:13مىت " (الناس نيام فيما"يف احلقل " الزؤان"العدو الذي نثر وزرع  غرار
  الرب يسوع املسيح " ميالد" حدث هو بشدة يزعج املشككون ضمن مامن و

The Christmas حدثاً عاملياً ينتظره العامل أمجع يف يوم حمدد يقع  ، الذي أمسى
  . يف فصل الشتاء 

ه يناقض مناسبة امليالد املقدس بغية انتزاع دليل منعلى الكتاب متهافتني  فهجموا
واملتعلق برعاة بيت حلم الذين ). 12-8:2لوقا ( وهو  فتوصلوا اىل نص واحد ،

  :وصائحني فرفعوه يف اهلواء زاعمني بإعوجاج ..  بشرهم املالئكة مبيالد املسيح 
 ،لثلوجاكيف تأتي البشارة بالميالد لرعاة كانوا يحرسون رعيتهم في شهر  "

 ؟ " القارص في اسرائيل الشتاء فصل في للخراف هل هناك رعي

الذين يطلقون على انفسهم لقب شهود يهوه (  1"الرسليني" اينثره مسجة اكذوبة يهو
 والدون تروي جبهالة مكتسحة  أمحد ديدات املسلم الشهري لقفها منهم الشيخت )زوراً 

حلم شتاءاً ، اذ كان احلري به وهو سؤال سريع ملن زار مدينة بيت متعن او حىت 
ان ال !" شيخ املناظرين"و !" مة العصرعالّ" :االلقاب املنيفة مثلامللقب عند اتباعه ب

 بنعمة وبركة الرب  يسلك هذا املسلك الفلوت وذا العوج والطيش كما سنرى
  .. وحنن نفكك أوصال هذه الشبهة قطعة تلو القطعة 

لتفنيد وشيم هذه احلجة الفسيدة  بحثالهذا ضعفي النشاء  القدير لذا أعان الرب
 .لشهود يهوه) التلميذ النجيب ( ت أمحد ديدا اليت نشرها وشهرها على املأل الزائفة 

 بل سيحال اىل كابوس.. وبنعمة الرب سيخيب فأهلم ويتبدد أملهم ويتبخر حلمهم 
  !وهذيان

  
                                                             

  !!یستحقون لقب شھوه یھوه نسبة الى تشارلز تاز رسل مؤسس بدعتھم ، اذ ال   1
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  : الفصل األول 


  

 

 


 

من أين استقى الشيخ ديدات وغريه من شيوخ املسلمني افتراءام ضد موعد ميالد 
  !الرب يسوع املسيح ؟

من القيام ذه من املستبعد جداً ان يقوموا بأحباث ودراسات جادة ، فهم أكسل 
، لذا فأقرب الطرق بالنسبة اليهم للطعن يف املسيحية تكمن يف اللجوء  اجلادة اجلهود

  !رق الضالة كشهود يهوه وما شاكلهموالقفز يف مستنقعات تعليم اهلراطقة والف

  
وأفكارهم  يغرف بالكيل من منشورات شهود يهوه ، مكرراً مزاعمهم ديدات كان

، وبأن فكرهم " مسيحيني"مقدماً اياهم وكأم . املضللة ، ليضلل املزيد من الناس
  !!مسيحي أو حجة على املسيحيني 

  
 ?Is the Bible God's Word" هل الكتاب املقدس كلمة اهللا "ففي كتابه 
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اليت ينشرها شهود يهوه ويبين عليها " استيقظ"مبجلة  ديدات يستشهد 12:  الصفحة 
  2.مزاعم وافتراءات ضخمة 

 ضيف عليها كتابة من عندهينشر صورة جملة شهود يهوه وي 13ويف الصفحة 
"Christians Admit"  يف حني ان مقال شهود يهوه !  املسيحيون يعترفون

يكون حيوي على عبارة  مل) نشره وكما كان ديدات ي( يف جملتهم  األصلي املطبوع
  .، عالوة على ان شهود يهوه ليسوا مسيحيني"املسيحيون يعترفون"

 جهالة وغفلة سواء يف االسالم واملسيحية ، وألن ديدات يعد من أبرع شيوخ املسلمني
فلم يكن يعثر على اي منفذ للطعن يف املسيحية سوى من خالل االستشهاد باهلراطقة 

   !مث فربكة املزاعم وبناء الصروح الشاهقة على الرمال ،  املنتمني اليها زوراً
، يزيةبنسخته االجنل 25ص ) صلب املسيح حقيقة أم افتراء : ( وهذا هامش من كتابه 

  " !شهود يهوه"ونقرأ كيف يعتمد على 
 

     
  

واألمثلة عديدة ، اذ ان كل متابع ملنهجية ديدات ، على يقني تام بأن شهود يهوه 
مبياهه وال سيما   اآلسن للمستنقع الذي ميد شيوخ املسلمني"! املنبع" كانوا دوماً

  . ديدات بكل افتراءام ضد املسيحية

                                                             
  عشرة آالف : ( وقد تعاملنا على ما فعلھ بالردود والتفنید في كتیب خاص بعنوان    2

  ).آیة ضائعة من القرآن 
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.. سأعرض صور من كتبهم املعتمدة وما حتتويه من شبهة ضد موعد ميالد املسيح 

  ..":ميكنكم أن حتيوا اىل األبد  : "وسأبدأ من كتام التايل 
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ص  –ميكنكم ان حتيوا اىل االبد يف الفردوس على االرض : كتاب شهود يهوه  (

213(   
استحالة وجود الرعاة : ديسمرب كيوم والدة املسيح هو  25فكل حجتهم ضد موعد 

  !!يف احلقول ليالً يف فصل الشتاء البارد 

  ."ماذا يعلم الكتاب املقدس حقاً: "لشهود يهوه بعنوان  من كتاب آخر مقطع وهذا
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  ) 221 فحةص -ماذا يعلم الكتاب املقدس حقاً : صورة من كتاب شهود يهوه (
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  :وهذا ما قالوه حبسب ما ورد يف كتام اعاله 
ال خيربنا الكتاب املقدس مىت ولد يسوع ، لكنه يعطينا سبباً قوياً لنقول أنه مل يولد "

يف ) ديسمرب(فكّر يف حالة الطقس يف كانون االول ). ديسمرب(كانون االول يف 
  .." .بيت حلم

  : اىل االستنتاج  وااىل ان يصل 
 ". عندما ولد يسوع ، كان الرعاة وقطعام يف احلقول أثناء الليل" 
  
  

  ..شهود يهوه  مجاعةهذا ما افتراه 
وكيف أرسل فمه يف غري .. منهم تلميذهم ديدات  باً "به"واآلن لنسمع ولنقرأ ما 

  .ميدانه 

  

 

  

  

الشيخ أمحد ديدات، مردداً هذه ! اتهدوقلدهم تلميذهم  لقد تعلم من شهود يهوه
املستميتة لتشويه الشبهة الواهنة ضد ميالد املسيح ال لشيء سوى زيادة يف حماوالته 

  :كهذه احملاضرة السقيمة اليت كانت بعنوان  مراراً يف حماضراته، وكررها .املسيحية
  .وقد القاها يف بريطانيا ) يسوع وحممد ، دراسة مقارنة (  
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حملاضرة ديدات اليت هاجم فيها  ةهذه صور
 وقمت بتصويرالرب يسوع لصاحل نبيه حممد ، 

ا نشرها املشاهد اليت حتوي الترمجة العربية كم
 :  عنواا، مسلمني على موقع اليوتوب

     Jesus and Muhammed Comparative 
Study  - Ahmad Deedat 

http://www.youtube.com/watch?v=r6UkG
lGc9Oc  
   ) UK( يف اململكة املتحدة Bradford   مدينةألقاھا في 

  
  

  :هذه احملاضرة ضمن حماضرات كثرية لديدات  3وقد قام املسلمون بترمجة
وأكثر مقطع من هذه احملاضرة اليت أثارت محاسهم واسالت ريقهم ، هو املقطع الذي 

كما بالغوا يف نشر . يف كل مكان فنشروهتاريخ ميالد املسيح ، فيه ديدات يهاجم 
  .مقطع مرئي آخر من مقابلة اجراها معه تلفزيون ديب

م أحرزوا العناوين االستفزازية اليت استخدموها وكأ يف الصفحة التالية والحظوا 
  !! )وما أهون صنيعهم وأهزل فكرهم (  !املسيحية وضفروا علىانتصاراً 

 

                                                             
الترجمة العربیة التي قامت بھا لجنة من مسلمین تعتني بمواد وتسجیالت دیدات ھي    3

ً أو " تحریفات"جیدة الى حد ما مع  تغاضي عن ترجمة كالم مخجل یصدر من متعمدة احیانا
ً أخرى فیترجمونھا " مسیحیین"دات لفظة ففي ھذا الفیدیو یستخدم دی. دیدات أحیانا

 \ یسوع: (ویقول دیدات  ،"نصرانیة" فیترجمون " المسیحیة" ویستخدم دیدات"! نصارى"
Jesus ( ولو كان .. وھكذا "!! عیسى: "فیترجمونھا ً كالم أشھر فتحریفھم ال یستثني احدا

  (!!) كدیدات مشایخھم
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 السالم علیھ المسیح میالد یوم یكذب دیدات أحمد الشیخ

www.youtube.com/watch?v=fWrJbW88eyc  

ُد و متى - دیدات أحمد   مفاجأة ؟! المسیح ل

www.youtube.com/watch?v=86v9ymkBJi4 

  المسیح میالد عن مفاجأة یفجرّ  دیدات أحمد الشیخ

www.youtube.com/watch?v=3yIH9Izhcto  

  

 مولد لیس الكریسماس ان یثبت دیدات أحمد

  الصحیح المسیح 

www.youtube.com/watch?v=xx9BUCRjVf4  

  

 دیدات - المسیح السید میالد فعال لیس الكریسماس

www.youtube.com/watch?v=Ezv3C9SLxAM  

  

 مفاجأة والجواب المسیح ولد متى یسأل دیدات أحمد

Fj0HB_U0-www.youtube.com/watch?v=jJ  

  

 المسیح میالد یوم لیس دیسمبر 25 _ مفاجأة یفجر دیدات أحمد

www.youtube.com/watch?v=LQ2gBetkj7E  

  
  

لكي أظهر للقراء ترمجة  التقطتها للمقطع اخلاص بعيد امليالد من حماضرتهوهذه صور 
  :شاهدوا ". حرفياً"كالمه 
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  :يقول ديدات 

ففلسطني تقع يف نصف الكرة اآلخر، وطقسها يف الشتاء مياثل الطقس هنا " 
، ولو خرج راعي لريعى غنمه يف شهر ديسمرب  ، وكان يف الشتاء ) بريطانيا(

قابعاً يف اهلواء الطلق هو وأغنامه يف فلسطني يف منتصف فصل الشتاء لكان 
  ).تصفيق . ( جتمد هو وأغنامه حىت املوت

 25لذا فإن القرآن والكتاب املقدس يؤكدان على ان املسيح مل يولد يف 
 ."ديسمرب يف منتصف الشتاء

  
  !ديدات يريد بالقوة أن يقنع سامعيه أنه يتنفس علماً !) الشيخ(

 الدنيا!" يفاجئ"ومن كثرة ما نشره تالمذة ديدات ملقاطع تظهر معلمهم وهو 
ستقف "حول ميالد املسيح له اد ، اعتقدوا ان املسيحيني " العلمية"باطروحاته 

  !نوماًلن يذوقوا بعده ) علم غزير(من هول ما سيفاجئهم من " شعورهم
  

هلذه  وتفتيت شامل ب بتفنيد كليولنبدأ بنعمة الر.. اىل أوهام " أحالمهم"فلنقلب 
حىت متسي أثراً .. تاريخ ميالد املسيح له كل ادضد !) الديداتية \الرسلية( الشبهة 

  !!بعد عني 
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  : شبهتهمالصادم الذي سيصعق  نأيت للسؤال

  
  

  :االجابة الغري متوقعة هلم 
وليست كما قال الشيخ ديدات يف !! جغرافياً  الدافئةاسرائيل تقع ضمن املناطق  ان

  !! )UK(يف اململكة املتحدة Bradford   حماضرته بأن شتاءها يشابه شتاء مدينة
  :ر اخلريطة انظ
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  الصورة توضح موقع مدينة بيت حلم ضمن املناطق الدافئة 
Warm- temperature zone !! 

واآلن راجع عزيزي القارئ هذا املوقع املتخصص يف حتديد الطقس يف كل بقعة على 
 :ديد ملدينة بيت حلم يف اسرائيل كوكب األرض ، وبالتح

Winter weather in Bethlehem 

and  humidity rises. During the winter in Bethlehem 
in January – the coldest month in Bethlehem – 
humidity reaches an average of 73%.The 
temperatures in Bethlehem in winter range from an 

to an average  of 7C/45F in Januaryaverage minimum 
November and April. The evenings  in 25C/77Fhigh of 

in Bethlehem are markedly colder than the daylight 
hours. January and December are the months when 
there is most likely to be rain in Bethlehem, Israel and 
they are also Bethlehem’s coldest months.  

forecast-israel.info/weather-http://bethlehem/ 

 
http://www.weatheronline.co.uk/Israel/Jerusalem.htm 

  
تبلغ درجة احلرارة يف بيت حلم اثناء شهر ص باملناخ ، املتخص حبسب هذا املوقع العاملي

  !!فهرايت 77اىل  45سيليزية أو  25اىل  7اىل ) أبرد شهر يف السنة هناك(يناير 

أخذا  2013عام  ديسمرب 25وهذه صورة لدرجة حرارة مدينة بيت حلم يف يوم 
  :من هاتفي اخلاص ، باملقياس السيليزي ومقياس الفهرايت 
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  !هل مناخ وشتاء بيت حلم يشابه شتاء بريطانيا يا شيخ ديدات ؟
  !؟لشيخ ديداتفهرايت هي درجة جتمد لألغنام يا اتباع ا 64هل درجة 

  
؟م يف شتاء بيت حلم يا شهود يهوههل هذه درجة حرارة ال يتحملها الرعاة وقطعا!  

دينة نيويورك ذات الشتاء يقع يف م) برج املراقبة ( أم ألن املوقع الرمسي ملقر منظمة 
  ؟ 4"نيب يهوه"على غرار شتائكم يا هو القارص جداً ، أومهكم بأن شتاء كل الدنيا 

كعادته مل يكلف نفسه التحري والبحث والدقة ، جلهله عن مراجعة الكتب  –ديدات 
أو حىت االستفهام من أي مسلم فلسطيين عن طبيعة ومناخ بيت حلم وان كان األمر ال 

لتأكده انه من امليسور ان ! ساق األمر بصورة متفجرةلكنه  ،يستدع لكل ذلك 
  !دون وعي منها) اخلراف ( اق يسوق مجهوره االسالمي اىل حتفهم كما تس

   !!قرر االسترخاء ملقياً مهمة البحث واألدلة اىل مستمعيه املساكني ف 
  

                                                             
المتحدث الرسمي باسم "  النبي" تزعم جماعة شھود یھوه ان منظمتھا في نیویورك تعتبر ھي   4

  )195ص   –یمكنكم ان تحیوا !! ( یھوه هللا ، وان ما تصدره من مطبوعات تعتبر معصومة 
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يف تقومينا " ديسمرب"ما هو الشهر العربي يف تقومي السنة العربية ، الذي يقابل شهر 
ورقمه الترتييب يف التقومي السنوي " كسليف"أو " كسلو"انه شهر يدعى  العاملي ؟

  ) !التاسع(العربي هو 
 منكَالَم الرب صار إِلَى زكَرِيا في الرابعِ  وكَانَ في السنة الرابِعة لدارِيوس الْملك أَنَّ"

  ).  1:7زكريا ( 5"في كسلُو التاسعِ الشهرِ
  

لألشهر العربية  جدوالً ويف الصفحة التالية عرضت" . كسلو"فالشهر التاسع يدعى 
  ). قاموس الكتاب املقدس ( وما يقابلها من األشهر امليالدية اقتبسته من 

 
\   

"  عمتإِلَىفَاج نيامينبوذَا وهالِ يكُلُّ رِج يملشي أُورف امِ، أَياَألي ي الثَّالَثَةرِ فهالش 
 اِهللا مرتعدين بيت ساحة في الشعبِ جميع وجلَس الشهرِ، من الْعشرِين في ،التاسعِ

نرِ ماَألم نمطَارِ و9:10عزرا (  .اَألم( .  
  
 ! 

، الْمعطي الْمنبِت الْجِبالَ عشبا، مطَراالْكَاسي السماوات سحابا، الْمهيئ لَألرضِ " 
خرصي تالَّت انبراخِ الْغرفا، لهاممِ طَعائهلْب9-8:147مزمور " ( ل.(  

                                                             
  ) : األبوكریفاسفار من ا( تاریخي ونقرأ من سفر   5
 " نم شْرع سخَامال مويي الوا فكَّربرِ  والشَّه عالتَّاس،  وهلُووس52:4االول  المكابین(  " ك.(  
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تقْطُر مراعي الْبرية، وتتنطَّق اآلكَام . كَلَّلْت السنةَ بِجودك، وآثارك تقْطُر دسما"
ةجها.  بِالْبمغَن وجرالْم تسااكْترب طَّفعتةُ تيداَألوو ، .ضأَيو فتهيتنغا ت "  

  ).13-11:65مزمور ( 
اثناء .. بلدته بيت حلم داود كان يكتب خرباته ومشاهداته وتأمالته يف ربوع ومروج 

   . 6 رعيه للغنم واخلراف
 أمنا مصيبة. السنةل اللرعي طو ةومناسبكمية االعشاب يف هذه املناطق متوسطة اذن 

   .جيهلون طبيعة ومناخ أرض اسرائيل أم املسلمني ، ذمشهود يهوه وتالم
  !ومبا ان شهر ديسمرب دافئ يف اسرائيل ، فهو اذن مناسب للرعي بل وحىت للزراعة

  
                                                             

الراعي القدیم قد ولد اللیلة "  ابن داود" لرعاة بأن لالمالئكة  التأمل في بشارةما اجمل   6
  ".الصالح الراعي" المسیح وھو
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ان أفضل املراعي اخلصبة  "الرسليني"وبدعة .. ديدات !) املتعامل(ما جيهله الشيخ 
  .الزراعية يف اسرائيل تنشط لألغنام وراعاا يف فصل الشتاء

  ..فالرعي ممارس هناك طوال فصول السنة وليس فقط يف الصيف 
  :وقد وعد الرب قائالً عن أرض املوعد 

إِلَى  السنة من أَولِدائما  إِهلك علَيها الرب عينا .إِهلُك الرب بِها أَرض يعتنِي" 
  ) !!12:11التثنية ( "آخرِها

  
هلذا كان ميسوراً للشعب اخلروج واملشي ، بل حىت السفر يف هذا الشهر الشتوي من 

  ..السنة يف اسرائيل 
  

   

وكَانَ يسوع يتمشى في الْهيكَلِ في . وكَانَ شتاٌءفي أُورشليم،  عيد التجديدوكَانَ "
ومضى أَيضا إِلَى عبرِ ، فَطَلَبوا أَيضا أَنْ يمِسكُوه فَخرج من أَيديهِم، ...رِواقِ سلَيمانَ

يوحنا ( ".إِلَى الْمكَان الَّذي كَانَ يوحنا يعمد فيه أَوالً ومكَثَ هناك اُألردنِّ
  )40-39و22:10

وبني اهليكل يف اورشليم وعرب االردن مسافه كان الرب يسوع يف اهليكل شتاءاً ، 
) اهلانوكا (  عيد التجديدطويلة، قطعها الرب يسوع يف موسم الشتاء وبالتحديد يف 

  !! الذي يقع يف ديسمرب
اقناع العقول بأن قطعان  -!ديدات ومقلدهم – يهوه شهود  يسعىفبأي منطق 

  !اخلراف قد تتجمد لو خرجت يف تلك األجواء املناخية على االراضي االسرائيلية ؟
  تحمل الشتاء بأكثر مما سيتحمله اخلروف ؟يهل االنسان ذو اجللد الرقيق س

  ؟ لكي حيكم مبدى قدرته على حتمل الشتاء هل شاهد ديدات خروفاُ بعينيه 
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  .ديدات وشهود يهوه  السؤال احملرج على هذا نطرح
القاء نظرة سريعة على خروف ، أو على كبرية ، مبجرد نعم :  واإلجابة عوضاً عنهم

  :سيكتشفون التايل .. صورته
  
1 (:  
مينحه جبلد من صوف كثيف  ،من اخلارج كسوة مسيكة اخلروف منح الرب قد أن

  .الدىفء
2( :  

، والدهون اليت متده  Fatمن الداخل بطبقات كثيفة من الشحم  الرب ميز اخلروف
  .باحلرارة يف كل الظروف
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  !ديدات خروفاً يف حياته ؟ الشيخ فهل شاهد
  ؟ عمرهديدات خروفاً يف عيد االضحى االسالمي طوال  يذبح أمل

   
لو خرج يف ديدات بأن اخلروف قد يتجمد  !)العلّامة(وتلميذهم " الرسليني" هراءاذن 

  ! من الواقع خيالف امللموس سخفديسمرب ، ليس سوى 

 

 
 

  
:يقول الرب لشعبه يف العهد القدمي  

الْخروف الْواحد . كُلَّ يومٍ دائما حوليان خروفَان: وهذَا ما تقَدمه علَى الْمذْبحِ"
ةيشي الْعف همقَدالثَّانِي ت وفرالْخا، واحبص همقَد39-38:29اخلروج (  "ت.(  

  
  :والتفصيل كالتايل 

 )اي خروف عمره سنة واحدة ( خروفان حوليان   -1
 خروف اراً  -2
  عشيةخروف   -3
 !كل يوم دائماً ، اي طوال السنة   -4

وال يوجد افضل من كورة بيت حلم لرعي االغنام فيها طول السنة ، ليتسىن تقدمي 
  ". كل يوم دائما"، )فقطأميال  5اليت تبعد عنها ( خروفني الورشليم

فالناموس مل يستثين وقت الشتاء من تقدمي  .طوال السنة مهما كانت الظروف املناخية
  (!!)اخلروفان كل يوم 
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 708=  354×2، فعدد اخلراف يكون  يوماً 354ومبا ان السنة العربية هي 

وفر وجب ان يت) سنة واحدة ( ولكي يتوفر لديهم خروفني يومياً عمرهم . خروفاً
فأين ستبيت هذه االعداد الكبرية . االقل لديهم قطيعاً مكوناً من آالف اخلراف على

  منها ليالً ؟
من املؤكد انه يستحيل ان تبيت يف املدينة ، امنا يف حظائر يف احلقول حيرسها الرعاة 

وخيرجوا للرعي والتغذية اراً ، لتكون جاهزة يومياً لتقدمي خروفني هليكل .. ليالً 
فرعي اخلراف كان متواصالً كل السنة يف تلك . اورشليم القريب من بيت حلم 

  .املنطقة

  
رد ان الرعاة كانوا متبدين  الشتاء من تعترضون على ميالد املسيح يف أين عقلكم يا

مع رعيتهم ؟ أين تلك احلقول اليت تزعمون اا تغرق يف الثلوج كما يشطح خيال 
  شهود يهوه بوجودها يف بيت حلم ؟

  !؟ بكل سذاجة يفترض علينا تصديقكم ملاذا 

  
  

  
  ..واآلن 

  !هذه الشبهة من جذورها  سيقتلعالذي  كاملنجلالدليل القاطع 
  
  

  



25 
 

 
  

كما هرف ديدات من (  بريطانيالنفترض جدالً ان بيت حلم باردة جداً ، كشتاء 
، البلدة اليت خدم فيها يعقوب خاله البان ) فدان ارام ( فماذا عن مدينة !) كيسه 

األرامي راعياً للغنم، وهي على اجتاه الشمال من بيت حلم، ومن الطبيعي ان تكون 
  .ابرد طقسياً

 

 
  :املصدر 

Haran_map.php-reasonforseason.com/pc_myths/Bethlehem-http://jesus  

 



417
 

حارانا\فدان آرام   

 بیت لحم
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  .دعونا نرى ونكتشف ان كان الرعاة هناك يرعون غنهم يف ليايل الشتاء
  رامأفدان  يفيعقوب ذهب اىل خاله البان ان  :وسنقرأبداية لننظر يف الكتاب املقدس 

وقد رعى غنم خاله  ).43:27تكوين ( وهي ذاا حاران ). 5- 2:28تكوين ( 
   :ونقرأ عن تقرير قدمه يعقوب خلاله عن نتيجة رعيه لغنمه اذ قال له . هناك

  
  "كعا مةً أَننس رِينشاَآلنَ ع .كازنعو كاجنِع  اشبكطْ، وقست لَمكمآكُلْ غَن لَم .

كإِلَي رضأُح ةً لَما. فَرِيسهرسأَخ تا كُنا. أَنهطْلُبت تي كُندي نم . ارِ أَوهوقَةَ النرسم
، وطَار نومي من  كُنت في النهارِ يأْكُلُنِي الْحر . مسروقَةَ اللَّيلِ

ينيي . عاَآلنَ لشعكتيي بةً فنونَ سر . تسو ،كيتنابةً بنةَ سرشع عبأَر كتمدخ
كمننِنيٍ بِغ41-38:31تكوين (  .."س.(  

  
البان مل تسقط ، حىت يف أقسى الظروف "  غنمنعاج و"حبسب تقرير يعقوب فإن 

  : اجلوية كليايل الشتاء الباردة ، واليت كان يعاين منها يعقوب بقوله 
  ." ويف الليل اجلليديف النهار يأكلين احلر "

  (!!)سنة  20  على امتداد السنة فترة وكان يعقوب يفعل هذا طوال
اليت يستكثرها عينها تلك ، هذه يف اقسى ظروف اجلو  ة الرعيفيعقوب مارس مهن

  (!!)شهود يهوه وديدات على رعاة بيت حلم  

  
يف منطقة حاران  مشال شرق  ،وقطعام من اخلراف، ورعاة  ،اذن كان هناك رعي

 650) ميالً  417: ( اورشليم اليت رعى فيها يعقوب واليت تبعد عن بيت حلم حبوايل
  .ينزل فيها الثلج قارصة الربودة كيلومتراً ،  وهي منطقة
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  !رعي اخلراف يف حاران 

  

. نستنتج انه ليس مستحيالً على رعاة بيت حلم البقاء مع خرافهم يف ليايل شهر ديسمرب
ضي جغرافياً افاعداء املسيحية من شهود يهوه واملسلمني جيهلون طبيعة تلك االر

ودراسة رد ان يهامجوا وطقسياً ، لذا يطلقون االدعاءات املضللة الغري مبنية على علم 
ولو بالفربكة  معتقدات املسيحيني وبالتايل يلقون الشكوك ضد كلمة اهللا املقدسة

   !لعلمهم ان أتباعهم ال جيرؤون على تقصي حقيقة ما يصبونه يف آذام ،وااللتواء
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Photo: LifeintheHolyLand.com.  

  

 

 

فدرجة احلرارة يف بيت حلم اثناء شهر ديسمرب ليست قاسية وقارصة لدرجة عدم حتمل 
  .الرعاة من البقاء خارجاً 

 حبجة انديسمرب ،  24املسيح مل يولد يف  واملسلمني بأن شهود يهوهفحني يزعم 
  !وأشنعه  اجلهلو من أفحش هل ذلك الوقت ، الرعاة كانوا متبدين مع قطعام يف

 لترويجاليت طاملا تفاخر باستعماهلا (ديدات وقبعته االسالمية " حلية"تستطع  ملحقاً
ينفث  أن حتول دونوال ان  ،الذي قهر املنصرين!" العالّمة"تظهره مبظهر  أن!) دينه

   !اجلهل التارخيي واجلغرايف اجلهالة اليت تراكمت أكواماً من أنفاس 

يف كل كبرية وصغرية من هراء أن يدققوا وينقبوا حان الوقت لعلماء املسلمني حقاً 
ديدات قبل نشره ، وان يسحبوا عن ظهره كل ما خلعوه عليه من القاب العلم 

   !علمه اىل التهريج أقرب والفهم، ف
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  :  الثانيالفصل 


  

  
ربيع األول من من شهر  12من املسلمني حيتفلون مبيالد نبيهم حممد يوم  ما ال حيصى
ما جيهله عوامهم انه تاريخ خمتلف عليه بني علماؤهم وال ميكن ألحد منهم كل عام ، و

  .بوجه الدقة الصحيح تارخيهحتديد 
  

يثبت ان ميالد املسيح قد حدث يف الصيف فإنه يستند اىل ديدات يف سبيل ان والشيخ 
  :حجة هشة واهنة وهي النص القرآين القائل 

  .)25:سورة مرمي (  " وهزۤى إِلَيك بِجِذْعِ ٱلنخلَة تساقطْ علَيك رطَباً جنِياً "
  

  " !!الشتاءالرطب الناضج يعين انه منتصف الصيف وليس منتصف : " معلالً بأن 
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  :ويف مقابلة مع الشيخ ديدات على تلفزيون دولة األمارات يقول فيها 

 " د امرها ان تأكل ان مالك الرب ق 25والقرآن الكرمي خيربنا يف سورة مرمي االية
ال على النخلة اليت كانت حتتها، لتهز النخلة لتقع عليها التمور، أمن التمر الذي ب

ان الرطب يطلب يف نصف الصيف ، القرآن  حتتاج لتكون عربياً لتعرف
واالجنيل يقول اا نصف الصيف ، ولكنكم  يقول اا يف نصف الصيف

حتتفلون به يف منتصف الشتاء فمن اين جئتم ذا ؟ هذه افضل طريقة الثبات 
  .. " !!رأيك من كتابه وكتابك 

  )الترمجة كما نشرها املسلمون هلذه املقابلة ( 
  

  العربية باللغة ديدات أمحد عيةالدا مع مقابلة
https://www.youtube.com/watch?v=eKyDJvARsi4 
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 ديدات حيتج ضد ميالد املسيح يف الشتاء بأن وجود الرطب على النخلة يعين فصل
  :الصيف ، ويقول 

  " !ال حتتاج لتكون عربياً لتعرف ان الرطب يطلب يف نصف الصيف"  

  
 7لتعلم ان امرأة وضعت جنينها األول يف العراء " عاقالً"وال حتتاج لتكون :  وجنيبه

  !!من املستحيل عليها ان ز جذع خنلة 
  

  
  :ما جرى مع مرمي حدثاً عادياً لو أعتربنا 

  !هل هناك إمرأة على كوكب األرض تستطيع ان ز خنلة لتسقط مثارها ؟ف
  !فما بالك بإمرأة حبلى على وشك الوالدة ؟

كما حدد القرآن ، أي التمر يف أول نضوجه حني " الرطب"وما هي الثمار ؟ اا 
  .يكون صغرياً ، وهو اصعب جنياً مقارنة بالتمر 

فحىت لو جاء مصارع مفتول العضالت ليهز جذع النخلة ليسقط الرطب فسيعجز 
  !والدا ؟ بعد) الصبية الشابة ( وينهار ، فما بالك ببنت عمران 

لو كان ميالد املسيح يف القرآن قد مت يف فصل الصيف ويف موسم نضوج التمور ف

                                                             
تركھا تلد تحت نخلة ، أم داخل سی كان دیدات على وشك الوالدة ، فھل زوجةاذا كانت    7

  مغارة ؟حجرة مغلقة حتى لو كانت اسطبالً أو 
!) لنبي(من ثوب الحیاء وال تلوذ بالستر اثناء والدتھا ) بنت عمران(ھل یعقل ان تتجرد 

  !عظیم ، فتلده في العراء تحت نخلة ؟
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تنبيه لتهز جذع و" معجزة"لعلمت مرمي بذلك من تلقاء نفسها وملا احتاجت اىل 
  !النخلة لتأكل ، فغريزة اجلوع تدفع اجلائع لألكل دون أمر 

، أفليس من اخلوارق ان ز هذه والدة تكون هي يف أضعف حاالا املرأة يف وقت ال
  !جذع خنلة ؟ الصبية

، فقد كان  املعجزاتابنها يف الشتاء فإا متعودة على  فال ضري على مرمي أن تلد
كلما دخل عليها وجد أنه زكريا  عنحيكي القرآن اذ  يأتيها رزقها من السماء،

وحني يسأهلا كانت  فاكهة الشتاء يف الصيف وفاكهة الصيف يف الشتاءعندها 
  ) . 37:آل عمران ( !هو من عند اهللا: جتيب

ا هزت الصيف رد ا فصل يف قد وقعت لعيسى فلماذا اعترب ديدات ان والدا
  لشتاء؟يف فصل ا) الصيف ( أفلم يكن اهللا يطعمها فاكهة  النخلة لتأكل الرطب؟ 

كلها خوارق واعاجيب رافقت يف قصة  ملاذا يتعجب ديدات من وجود بلح يف الشتاء
  ؟مولد املسيح يف القرآن

  
  

  ..أمام ديدات حفرتني 

  
  : األوىل

 سيثبته امنا" صيفاً "والدا للمسيح  سينفي فإنهاعجازاً  مع مرمي ما حدث لو كان
  .ومبعجزة احيامها اهللا ألجلها.. اذ النخلة كانت ميتة وجدول املاء جافاً ..  شتاءاً

  
  : ةالثاني

كما يزعم ديدات -كان مولد املسيح قد حدث يف الصيف و مل يكن اعجازاً ، لو
لعلمت مرمي بنت عمران من تلقاء نفسها  -الً نصوص القرآن من كيسه اخلاص متأو
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وهذا التنبيه  .ان النخلة مثمرة ، وهلزا لتأكل من رطبها دون احلاجة ان ينبهها أحد 
لنخلة ، ألنه مل يكن موسم دليل على ان مرمي مل تكن متيقنة من امثار ا) االهلي(

بأن حتتها ) ! 8جربيل من حتتها(أو ) ابنها عيسى من بطنها(ها وال أن ينبه، الثمار
   .اهللا لتشرب منه أجراهاي جدول جاف " سرياً "

وفوق ذلك يبقى على عاتق ديدات او تالمذته ان يقدموا حالً منطقياً لكيفية قيام 
   .إمرأة شابة ولدت للتو ان ز جذع خنلة

سوى ان تلجأ اىل احلل  حلل هذه املعضلة يا سيد ديدات أمامك سبيلفال 
  !االعجازي

  
  ..مل يدرك ويفهم معىن النص القرآين الذي أفرغه من مضمونه ديدات ان 

 ..فكل السياق النصي القرآين حول والدة مرمي لعيسى هو سياق معجزات وخوارق 
فقام اهللا باحياء النخلة امليتة لتثمر ، وادرار املاء يف ..  الشتاءيف  فمرمي ولدت املسيح

  .الساقية واجلدول اجلاف لتشرب منها
  

 قواعد ومنهج علوم التفسري واملفسرين كان حرياً بك االطالع علىديدات فيا شيخ 
أعني املسلمني  أمام، فلو وضعنا حول القرآن فواتك جهلك املنقطع النظري  القاءقبل 

  ! فكيف كان سينقلب حالك ؟.. تفسري علماء القرآن املناقض لتفسريك 

 
  

  :نأخذ جولة مع تفاسري كبار علماء تفسري القرآن حول موعد والدة املسيحلهيا بنا 
  

 
                                                             

)24:مریم  –راجع ابن كثیر ( اختلف المسلمون في شخصیة من الذي نادى مریم من تحتھا   8  
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  " وعلى هذا  يابساًوأن اجلذع كان والظاهر من اآلية أن عيسى هو املكلم هلا
  ."تكون آيات تسليها وتسكن إليها

 ).هـ 546ت (ابن عطية -تفسري احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( 
 

  "ا بلغت إىل موضع كان فيهد ال  وروي أجذع خنلة يابس بال أصله مدو
، وأل إما لتعريف اجلنس أو الداخلة على األمساء رأس له وال مثر وال خضرة

  .."تلك الصحراء كان ا جذع خنلة معروفالغالبة كأن 
 ).هـ 754ت (ابو حيان  -تفسري البحر احمليط( 

  

  " السري اجلدول وهو النهر الصغري } كلَيطْ عاقست لَةخبِجِذْعِ ٱلن كۤى إِلَيزهو
  ."وكان اجلذع يابساأي حني اجتين } رطَباً جنِياً 

 ).هـ399ت (منني ابن أيب ز -تفسري القرآن العزي(

 
  "  وكالم املولود ال ،

على خرقه هلا العادة يف " آل عمران  " غرابة فيه ، وقد نص اهللا جل وعال يف
كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا قال يامرمي أىن لك  : قوله

: ، قال العلماء  هذا قالت هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب 
  ، وفاكهة الشتاء يف الصيف ،

آل  "املذكور يف سورة وإجراء النهر وإنبات الرطب ليس أغرب من هذا 
   ". عمران

  )حممد األمني بن حممد بن املختار اجلنكي الشنقيطي -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن(
 

 "  خلة بعد يبسهاوذلك أنَّ اهللا تعاىلفأورقت وأمثرت أحيا هلا تلك الن ،
  ).هـ 468ت (الواحدي  -تفسري الوجيز." (وأرطبت
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  " ظهِر ملرمي  -تبارك وتعاىل  -وكأن احلقآية أخرى من آياته، يريد أنْ ي
فما الذي ال يستطيع هزه الرجل القوي،  فأمرها أنْ ز جذع النخلة اليابس

  " ؟باهلا وهي الضعيفة اليت تعاين أمل الوالدة ومشاقها
  ).هـ 1418ت (تفسري خواطر حممد متويل الشعراوي (

  
 
 
  " ا كانت خنلة يابسة ال رأس هلا وال مثرروي أ افهز ،

وتسليتها بذلك ملا فيه من املعجزات . فجعل اهللا تعاىل هلا رأساً وخوصاً ورطباً
حش، واملنبهة ملن الدالة على براءة ساحتها فإن مثلها ال يتصور ملن يرتكب الفوا

قدر أن حيبلها من  رآها على أن 
 ).هـ 685ت (البيضاوي  -تفسري انوار التنزيل واسرار التأويل( "..غري فحل

 
  " ا كانت خنلة بالرأسوروي أ  فجعل اهللا تعاىل هلا

 - تفسري حبر العلوم( ."رأساً وأنبت فيها رطباً فذلك قوله تساقط عليك رطباً
  )هـ 375ت (السمرقندي 

 
  " وقيل مل يكن للنخلة رأس ".  

 ).هـ 450ت (املاوردي  -تفسري النكت والعيون(
 
  " برنية، أو عجوة، أو صرفانة أو قريناً ومل يكن هلا  لَةخرأسالن 

قيل اخضرت ومحلت ونضجت وهي تنظر ،".   
  ).هـ 660ت (ابن عبد السالم  -تفسري تفسري القرآن(
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  " وكانت  ومل يكن هلا سعف، وقيل
قالت {ا من شدة الطلق، ووجع الوالدة إليها وتستمسك التجأت إليها تستند 
اء من الناس وخوفاً من الفضيحة متنت املوت استحي} يا ليتين مت قبل هذا 

يعين شيئاً حقرياً متروكاً مل يذكر، ومل يعرف حلقارته } وكنت نسياً منسياَ {
  .."  9ملقاة جيفةوقيل 

 ).هـ 725ت (اخلازن  - تفسري لباب التأويل يف معاين التنزيل(
 
 

  "ذكر أن اجلذع كان جذعا يابسا ، وأمرها  وهزي إليك جبذع النخلة   قوله
  . ، وهزها إياه كان حتريكه أن زه ، 

: ثنا عبد املؤمن ، قال : قال حيىي بن واضح ، ثنا : حدثنا ابن محيد ، قال  ..
  . خنلة يابسةكانت : مسعت أبا يك يقول 

ثين : إمساعيل بن عبد الكرمي ، قال ثنا : حدثين حممد بن سهل بن عسكر ، قال 
وهزي  ( : يقول يف قولهوهب بن منبه مسعت  : عبد الصمد بن معقل قال

  " . فكان الرطب يتساقط عليها  ) إليك جبذع النخلة 
  )  25:لسورة مرمي –تفسري الطربي  –جامع البيان ( 
  
 

  " صفة اجلذع قوالنيف : املسألة الثانية :  
، فصار وجود  أنه كان لنخلة خضراء ، ولكنه : أحدمها 

 .  
  . ، فاخضر وأورق وأمثر يف حلظة كان جذعا يابسا فهزتهأنه  : الثاين

سنة مخس ومثانني وأربعمائة ، فرأيت يف متعبدهم غارا عليه  ودخلت بيت حلم

                                                             
الرابع ص  المحور –مریم كما یراھا المسلمون (ر مریم في االسالم راجع كتابنا تحقی  9

33.(  
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كان رهبام يذكرون أنه جذع مرمي بإمجاع ، فلما كان يف احملرم  جذع يابس
سنة اثنتني وتسعني دخلت بيت حلم قبل استيالء الروم عليه لستة أشهر ، فرأيت 

خنر وتساقط ، : فسألت الرهبان به ، فقالوا  .الغار يف املتعبد خاليا من اجلذع 
  ."حىت فقد 10مع أن اخللق كانوا يقطعونه استشفاء

 ). 25لسورة مرمي  – )ابن العريب(حممد بن عبد اهللا األندلسي  -أحكام القرآن البن العريب( 
 

  " } وهو ما برز منها من األرض ومل يبلغ األغصان، وكان } إىل جذع النخلة
غريها، فكانت كالعلم ملا فيها من  تعريفها ألنه مل يكن يف تلك 

  ..". من أقل األشجار صرباً على الربد النخلالعجب، ألن 
  ).هـ 885ت (البقاعي  -تفسري نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور( 
 

  "ركان هناك : وقيل أجرى اهللا عز وجل فيه املاَء حينئذ كما فعل مثلَه  يابس
الثمرعن ال رأس هلا وال ورق فضالً  يابسة خنلةًبالنخلة، فإا كانت 

وصاً ومثراً، وقيلكان هناك ماٌء : ، فجعل اهللا هلا إذ ذاك رأساً وخ
" واملتبادر من النظم الكرمي ملقام بـيان ظهورِ اخلوارقواألول هو املوافق . جارٍ

 ).هـ 951ت (ابو السعود  - تفسري إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي(
 

  "ها وهي : الكليب. انفردت: قال قتادةت وأصله من النبذة بفتح النون وضمتنح
يعين مشرقة، وهي } مكَاناً شرقياً { الناحبة، يعين إا اعتزلت وجلست ناحية 

إِلَٰى { ... مكان يف الدار مما يلي املشرق، جلست فيها ألا كانت 
 لَةخيف الصحراء  ابسةيوكانت خنلة } جِذْعِ ٱلن  ومل يكن هلا

 ).هـ 427ت (الثعليب  -تفسري الكشف والبيان (." سعف

 
                                                             

  
مفسري  على ذمة(  ، ھذاجذع نخلة مریم في بیت لحم صار الناس یستشفون بھ حتى فقد   10

  ! )القرآن 
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  " } ًياقركَاناً شجلست يف املشرقة؛ ألنه : أي} م ... ودل
أن النخلة اليت أجلأها املخاض إليها كانت } فَٱنتبذَت بِه مكَاناً قَصياً { : قوله

يابسة، على ما قاله أهل التأويل؛ ألنه إمنا انتبذت مكاناً قصياً وتباعدت حياء من 
فلو كانت تلك النخلة رطبة ذات مثار، لكان الناس يأوون إليها أهلها، 

  ... "فال حيتمل أن تأوي إليها مرمي وعندها يأوي الناس، ويقيمون عندها
 ).هـ333ت (املاتريدي  -تفسري تأويالت أهل السنة(

 
************************************ 

لشبهات شهود يهوه ضد املسيحية، يذكرنا !) العمياين( ديدات يف اتباعه فالشيخ 
  " !قداره من خرج من داره نقص م : "باملثال الشعيب القائل 

انه وقد انتقص ديدات من قرآنه وتفسري كبار علماء دينه الذين حددوا ميالد املسيح 
  :يذكرنا حبكمة شعرية قائلة اذ . !)الشتاء(يف وقع 

  قد ضلّ من كانت العميان ديه   أعمى يقود بصريا ال أبا ألبيكمو 
   ، بل مل خيرب اصحابه بتاريخ مولده هو 11فمحمد مل حيدد ابداً مىت ولد املسيح

  (!!)شخصياً 

  

                                                             
  !كلھا أحادیث باطلة  اكذوبة والدة عیسى في یوم عاشوراء  11
  

ِ في  " َ وفیھ  عاشوراءَ یوم ِ یونس ِ مدینة َ وعلى أھل ِدَ تاب هللاُ على آدم ل ُ ُ  و ِدَ وفیھ إبراھیم ل ُ بنُ  عیسى و
 َ  "...مریم

 - تنزیھ الشریعة :المصدر -ابن عراق الكناني  :المحدثسعید الشامي والد عبدالعزیز   :الراوي
   ال یصح :خالصة حكم المحدث - 2/150 :الصفحة أو الرقم

  
ِد"  ل ُ َ  وو ُ في یوم عاشوراء   .."عیسى علیھ السالم

  1/324 :الصفحة أو الرقم -  المجروحین :المصدر -ابن حبان  :المحدثعبدهللا بن عباس   :الراوي
  باطل ال أصل لھ :خالصة حكم المحدث

  
  "وولد في یوم عاشوراء, ورفع عیسى ابن مریم في یوم عاشوراء  "

  105 :الصفحة أو الرقم - فضائل األوقات :المصدر -البیھقي  :المحدثعبدهللا بن عباس   :اوي
   یستقیموفي متنھ ما ال, منكر وإسناده ضعیف بمرة  :خالصة حكم المحدث
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  :  الثالثالفصل 

  

  
  
  

 


 
 

ديدات بأن املسلمني كانوا سيحتفلون مبيالد املسيح لو كانوا يعلمون بوقته يزعم 
  " .ميالد النيب " عندهم ايضاً  ويقول ان املسلمني  !!الصحيح 

  
  :  في حماضرته بعنوانف

Jesus - Muhammad - Comparitive study   
  :يقول  9:39 :والدقيقة 

 “ if we only knew the date of his birth we 
would also celebraite his birthday , like we say 
: Milad al nabi . we ll have milad al maseeih . we ll 
have birthday of jesus”. 
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 " اً احتفلنا مبيالده ، كما لكنا ايض) املسيح ( لو كنا فقط نعلم بتاريخ ميالد
 " .ميالد يسوع سنملككنا . ميالد املسيح: كنا سنقول ". ميالد النيب"نقول 

  
فما هو دليله .. شديد اخلطورة دون تريث " فقهياً"يلقي حكماً ديدات نالحظ أن 

حىت لو عرفوا موعد ) عيسى(بوجوب االحتفال بعيد ميالد " الشرعي"و " الفقهي"
  ميالده بدقة ؟
  !الرنانة أمام مجهوره معتمداً على جهلهم ؟" الوعود"أم أنه يلقي 

االحتفال مبولد حممد ، فهل يرفضون كل الرفض جمرد ) السلف ( فإن كان املسلمون 
 !من املعقول ان حيتفلوا مبولد عيسى ؟
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  :ورد يف حبث بعنوان 

  حسن احلسيينبقلم  - ربيع األول 12مع احملتفلني بيوم .. وقفة  12
 
 "الوقفة السادسة  

صلى اهللا عليه  يف الشهر الذي ولد فيه النيب اختلف املؤرخون وأهل السري
على أنه ولد يف ربيع األول ، : ولد يف شهر رمضان ، واجلمهور : وسلم ، فقيل 

  : على أقوال  ثم اختلف ھؤالء في تحدید تاریخ یوم مولده
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اليوم الثامن ، :  وقيلاليوم الثاين من ربيع األول قاله ابن عبد الرب ، :  فقيل
اليوم التاسع ، وهذا :  وقيلزم ، وهو اختيار أكثر أهل احلديث ، صححه ابن ح

اليوم العاشر ، اختاره :  وقيلما رجحه أبو احلسن الندوي ، وزاهد الكوثري ، 
السابع عشر :  وقيلاليوم الثاين عشر ، نص عليه ابن إسحاق ، :  وقيلالباقر ، 

  ...الثامن عشر من ربيع األول :  وقيلمن ربيع األول ، 
على عدم حرص الصحابة على نقل تاريخ وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ 

ه صلى اهللا عليه وسلم إلينا ، فلو كان يف ذلك اليوم عبادة ، لكانت معلومة مولد
  . ل إلينا مولده على وجه الدقّة مشهورة ال يقع فيها خالف ، ولنق

جند : ذا نظرنا إىل هذا املوضوع من الناحية التارخيية إ: (  قال الشيخ القرضاوي
أنّ الصحابة رضوان اهللا عليهم،مل حيتفلوا بذكرى مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، وال بذكرى إسراءه ومعراجه أو هجرته ، بل الواقع أم مل يكونوا يبحثون عن 

اهللا عليه و سلم ، صلى  فهم اختلفوا يف يوم مولد النيب! تواريخ هذه األشياء 
ال ، األصح اليوم : فإن اشتهر أنه الثاين عشر من ربيع األول ، لكن البعض يقول 

التاسع من ربيع األول وليس يوم الثاين عشر ، وذلك ألنه ال يترتب عليه عبادة أو 
عمل ، ليس هنالك قيام يف تلك الليلة وال صيام يف ذلك اليوم ، فلذلك املعروف 

لتابعني والقرون األوىل وهي خري قرون هذه األمة مل حتتفل ذه أنّ الصحابة وا
  .. ) .دة قرون بدأت هذه األشياء بعد ذلك حدثت بعد ع! الذكريات 

كان صاحب إربل حيتفل باملولد ، سنةً يف ثامن شهر ربيع وملراعاة هذا اخلالف ، 
  .") . 437/  1انظر ابن خلكان !!! ( األول ، وسنةً  يف ثاين عشرة 

  
  صيد الفوائد : من موقع 

http://www.saaid.net/mktarat/Maoled/35.htm  
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وميكن مشاهدة مقطع فيديو للشيخ مسعد نور حيكي االختالف الرهيب يف حتديد يوم 
  :اذ يقول .. مولد نبيهم 

  
 "  العلماء اختلفوا يف حتديد الشهر الذي ولد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 570على قولني ، منهم من قال ان النيب ولد يف عام الفيل يف شهر رمضان عام 
م ، ومنهم وهم مجهور اهل العلم من قال ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ولد يف 

اهل العلم ان النيب ولد يف شهر ربيع شهر ربيع االول ، وحنن نقول بقول مجاهري 
يف شهر ربيع  لكن اجلمهور اختلفوا يف حتديد اليوم الذي ولد فيهاالول ، 

، اختلف يف تاريخ  ربيع االول 12مل يثبت ان النيب ولد يف االول على اقوال ، 
 ومن قالولد يف الثاين من ربيع اول ،  هناك من قالامليالد على سبعة اقوال ، 

ولد يف  ومن قالمن ربيع اول ،  ويف التاسعانه ولد يف الثامن من ربيع اول ، 
يف السابع عشر من ربيع اول  وهناك اقوال قالتالثاين عشر من ربيع اول ، 

يف الثاين والعشرين منه ، هذه  واقوال قالتيف الثامن عشر  وهناك اقوال قالت
من ريبع االول دون  12 سبعة اقوال ليس الحدها مرجح ، فلماذا نقطع بـ

 . غريه
الذي ابتدع املولد النبوي هي الدولة الفاطمية من الذي انشأ املولد النبوي ، 

  ". حينما كانت يف مصر ابدعت عدة موالد الشيعية
  

 أنور مسعد  -  ردود و شبهات - النبوي املولد
https://www.youtube.com/watch?v=H7RSgtt5idk  
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ومن مراجعة لكتبهم جند بأن مؤرخي االسالم القدامى واملعاصرون قد اختلفوا 
  :وختبطوا ختبطاً شديداً يف حتديد يوم مولد حممد ، واقترحوا اياماً هكذا 

 
ربيع  12 –ربيع األول  10 -ربيع األول 9 -ربيع األول 8 –ربيع األول  2

   !! ربيع األول 22 –ربيع األول  18 – ربيع األول 17 -األول
  

كد " فقط"أي وجوب االحتفال  - فلو اتخذنا حجة ديدات كقاعدة حين التأ
ال يوجد مسلم  إذسيحتم عليه ان ينسف قاعدته بنفسه  -ن موعد الميالد م

  )!!(موعد ميالد محمد  أمكنه تحديدقرناً  14طوال 
  

 


 
  

ة باحتفاله ريخط" بدعة"يعلم انه كان ميارس ! ) عالّمة عصره ( هل كان ديدات 
  !باملولد النبوي ؟

  
  :من كتابه 2في ص ف
 What the Bible says about Muhummed   

  :يعترف انه كان حيتفل باملولد ) ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد ( 
“I was invited to the transval to deliver a talk on the 
occasion of the Birthday  celebration of the Holy 
Prophet Muhummed”. 
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  "مبناسبة مولد النيب العظيم حممدرة ضيت اىل بلدة نرانسفال اللقاء حمادع "... 
ص  –ترمجة ابراهيم خليل أمحد  -أمحد ديدات   –ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد (

15( 
  

 2ص ) حممد األعظم (  Muhummed the Greatest:  ويف كتابه 
  :يقول 

“I received a phone call from the Muslim community in 
Dannhauser, a small town in Northern Natal, who were 
organizing a birthday celebration of the holy Prophet. 
They invited me to give a lecture ON THAT 
AUSPICIOUS OCCASION. SO I DEEMED IT AN 
HONOUR AND A PRIVELEGE. I READILY 
AGREED.” 

  " وسر وهيلقد تلقيت مكاملة هاتفية من احدى اجلمعيات االسالمية يف بلدة دا
احتفاالً ة صغرية يف مشايل ناتال ، وكان أعظاء هذه اجلمعية قد نظموا مدين

حماظرة ذه ووجهوا ايل الدعوة لكي القي .  مبناسبة املولد النبوي الشريف
وفرصة متاحة ، وميزة كبرية  تشريفاً يلولذلك اعتربت ذلك .  املناسبة الكرمية

  " !  ووافقت على ذلك فوراً، 
 .)17و 16ص  –ترمجة علي اجلوهري  -أمحد ديدات   - حممد األعظم (
  

  : وكذلك كرر هذه البدعة يف حماضرته بعنوان 
Dawah In The U.K. - at Regents Park Mosque London on 

Thursday 21st May 1992 
  : وكرر ذات موقفه وعقيدته يف حماضرته بعنوان 

Fosis 23rd Annual Gathering (Christmas)  7والدقيقة !!  
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فهل يوافق أهل السنة  .باحتفاله باملولد النبوي " بدع ال" ميارس  كان ن ديداتذا
 !)اليت كانت تدعمه بأموال البترول( ودول اخلليج  سعوديةواجلماعة وخصوصاً من ال
  ؟..على هذا الفعل الشركي 

بقلم الشيخ " حكم االحتفال باملولد النبوي: "قرأ مقتطفات من رسالة بعنوان لن
  : ضد هذه البدعة مفيت السعودية السابق اذ قال زبن عبداهللا بن با عبدالعزيز

  .."فقد تكرر السؤال من كثري عن حكم االحتفال مبولد النيب صلى اهللا عليه 
 وسلم ، والقيام له يف أثناء ذلك ، وإلقاء السالم عليه ، وغري ذلك مما يفعل يف

  . املوالد
  : واجلواب أن يقال

ألن ذلك من البدع احملدثة ، وال غريه ؛  ص ال جيوز االحتفال مبولد الرسول
مل يفعله ، وال خلفاؤه الراشدون ، وال غريهم من  ص ؛ ألن الرسول يف الدين

اهللا على اجلميع ـ وال التابعون هلم بإحسان يف القرون  الصحابة ـ رضوان
ومتابعة لشرعه  صلرسول اهللا  بالسنة ، وأكمل حباً املفضلة ، وهم أعلم الناس

 . ممن بعدهم
هذا ما ليس منه فهو  من أحدث يف أمرنا: " أنه قال  صوقد ثبت عن النيب 

وسنة اخللفاء  عليكم بسنيت: " مردود عليه ، وقال يف حديث آخر : ، أي "رد
وإياكم  الراشدين املهديني من بعدي ، متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ ،

 ففي هذين " .مور ، فإن كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللةوحمدثات األ
 ."  احلديثني حتذير شديد من إحداث البدع والعمل ا

   )بن عبداهللا بن باز  املفيت عبدالعزيز( 
http://saaid.net/mktarat/Maoled/0.htm  
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ماليني " وكذلك ورد التحذير من هذا الشرك الذي كان ميارسه ديدات ومعه 
: يف اململكة العربية السعودية وهيكما قال بلسانه ، من أعلى جلنة اسالمية " املسلمني 

  :قالوا   7136فتوى رقم ويف )  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء(
  

 "      مل يفعلها  ال جيوز لكونه بدعة حمدثة -ص -إقامة احتفال مبناسبة مولده
وال خلفاؤه الراشدون وال غريهم من العلماء يف القرون  -ص -رسول اهللا 

 ". الثالثة املفضلة
مل  حمدثةص وقد بني العلماء قدمياً وحديثاً أن االحتفال مبناسبة مولد الرسول 

إىل اهللا وال من سنة خلفائه، ومن فعل شيئاً يتقرب به  صتكن من سنة الرسول 
ومل يأمر به، ومل يفعله خلفاؤه من بعده، فقد تضمن  صتعاىل مل يفعله الرسول 

 فعلُه ذلك اام الرسول بأنه مل يبني للناس دينهم ، وتضمن تكذيب قوله تعاىل
 : كُميند لَكُم لْتأَكْم مووإذا كان البعض ينازع يف بدعية املولد؛ فإن . الْي

القاعدة الشرعية تقتضي رد ما تنازع فيه الناس إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا :  )، كما قال اهللا عز وجلصحممد 

ازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسولِ إِنْ الرسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريي شف متع
وما :  )وقال تعاىل( كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً

إِلَى اللَّه هكْمٍء فَحيش نم يهف ملَفْتتتاب اهللا وقد رددنا هذه املسألة إىل ك .(اخ
فيما جاء به، وحيذرنا عما ى  صسبحانه، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول 

عنه، وخيربنا بأن اهللا سبحانه قد أكمل هلذه األمة دينها، وليس هذا االحتفال مما 
فيكون ليس من الدين الذي أكمله اهللا لنا، وأمرنا باتباع  صجاء به الرسول 

  ..." . الرسول فيه
  ) هـ8/3/1424 -هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملدينة املنورة(

http://saaid.net/mktarat/Maoled/32.htm  
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تارخيه ، حكمه ، آثاره ، أقوال  - املولد النبوي: (نقرأ من حبث اسالمي بعنوان 
  ) : العلماء فيه على اختالف البلدان واملذاهب

  "على كثري من كبائر وعظائم األمور  اشتمال هذه املوالد :الوجه الرابع عشر
الطرب والغناء : مثلواليت يرتع فيها أصحاب الشهوات وجيدون فيها بغيتهم 

ويصل األمر يف بعض البلدان اليت يكثر فيها اجلهل أن  واختالط الرجال بالنساء
ومن حيضر هذه  يشرب فيها اخلمر وكذلك إظهار ألوان من الشعوذة والسحر

األماكن بغري نية القربة فهو آمث مأزور غري مأجور فكيف إذا انضم إليه فعل هذه 
 عزوجل فأي حتريف لشعائر الدين أعظم من هذا املنكرات على أا قربة إىل اهللا

  ." التحريف

  :ان يقول يف الوجه السادس عشر  اىل

  " فاملوالد أسواق الفسوق ):" 76-2/74(يقول السيد رشيد رضا يف املنار
فيها خيام للعواهر وخانات للخمور ومراقص جيتمع فيها الرجال ملشاهدة 

ومواضع أخرى لضروب من الفحش  الراقصات املتهتكات الكاسيات العاريات
ومل يكن يف  ..): إىل أن قال ....(يف القول والفعل يقصد ا إضحاك الناس 

القرن األول شيئ من هذه التقاليد واألعمال اليت حنن عليها بل وال يف الثاين 
وإمنا سرت إلينا بالتقليد أو العدوى من واليشهد هلذه البدع كتاب والسنة 

ذ رأى قومنا عندهم أمثال هذه االحتفاالت فظنوا أم إذا ، إ االمم األخرى
عملوا مثلها يكون لدينهم عظمة وشأن يف نفوس تلك األمم فهذا النوع من 

 "املسلمني وسقوطهم فيما سقطوا فيهاختاذ األنداد كان من أهم أسباب تأخر 
  ."هـ.أ

ناصر  - على اختالف البلدان واملذاهبتارخيه ، حكمه ، آثاره ، أقوال العلماء فيه  - املولد النبوي(
   http://saaid.net/mktarat/Maoled/1.htm  )بن حيىي احلنيين
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  :وقال الشيخ مسعد أنور عن بدعة املولد النبوي اخلطرية 

 "  بدعة املولد مل يعرفها اجليل االول وال الثاين وال الثالث ، إمنا جاءت عن طريق
وصفها العلماء قدمياً وحديثاً بالكفر الدولة الفاطمية العبيدية السبئية اليت 

، ابتدعا مولد سيدنا علي ، مولد احلسن ، مولد احلسن مولد فاطمة ،  والزندقة
فكانت فوضى ،  حيتفلون بأعياد النصارىوايضاً مولد السيدة ، مولد النيب ، 

معجنة ، ادخلوا كل هذه البدع يف دين اهللا ، انتشرت يف مصر واملغرب مث 
  انسحبت اىل سائر البالد

واول من قام باالحتفال باملولد النبوي هم قال املؤرخ النقرزي رمحه اهللا 
الفاطميون يف القرن الرابع اهلجري " وقال االمام ابن كثري  ضالفاطميون الرواف
موالد ، املولد النبوي واملولد العلوي واملولد الفاطمي ، مولد  6ابتدعوا بالقاهرة 

احلسن ومولد احلسني ومولد اخلليفة احلاضر اىل ان وصل احلال ببعضهم اىل ان 
والفاطميون هم اخبث " فضل ليله املولد على ليلة القدر ، مث قال ابن كثري 

 . " ةامللوك سرية واجنسهم سرير

 
 أنور مسعد - ردود و شبھات - يالنبو المولد

https://www.youtube.com/watch?v=H7RSgtt5idk  
  

، وقد حكم الفاطميني أثناء ،مصر اذن االحتفال مبولد حممد ، انشئ أول مرة يف
يالد املسيح ، وارادوا تقليدهم فأخترعوا مباحتفاالت املسيحيني بالفاطميني  أعجب

  ).هذا ما اعترف به علماء االسالم(  –! !املولد النيب 
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   :وخ هم هم شيعة ، وحبسب أقوال الشي عالوة على ذلك ، فإن الفاطميني
   !احملمدي هم خبثاء الشيعةاملولد  فمخترع "..  زنادقة أجناس كفرة" 
  

  !!هذا ما كان ميارسه الشيخ ديدات 
، ومؤسس ورئيس املركز العاملي للدعوة االسالمية   "  داعية العصر" فهل من صفات 

   ؟  الزنادقةاليت اخترعها  املضللة"  البدع احملدثة"  ان يكون من املمارسني لـ 
 

 
 

  :اليت أجراها معه تلفزيون ديب 12قال ديدات يف املقابلة
 " ديسمرب ؟ فيصيبهم هذا  25اسأهلم هل يقول كتابك املقدس بأن املسيح ولد يف

انه ال يعلم ، فاجيبهم ال يوجد يف االجنيل  ، ، ألم ال يعلمون كتام!  بالدهشة 
ال يوجد عبارة كريسماس وال يوجد يوم اخلامس والعشرين من  ، كالم كهذا

 !! 13 ".. ديسمرب
  

توهم ديدات بأنه سيصيب املسيحيني بالدهشة اذا ما سأهلم عن موعد ميالد املسيح يف 
معلالً ذلك بأن املسيحيون ال يعلمون كتام ، وسيندهشون اذا ما .. الكتاب املقدس 

غري موجودة يف الكتاب " ديسمرب  25يوم " و " كريسماس " أخربهم ان عبارة 

                                                             
  .)الترجمة كما نشرھا المسلمون لھذه المقابلة (   12

    مقابلة مع الداعیة أحمد دیدات باللغة العربیة 13
https://www.youtube.com/watch?v=eKyDJvARsi4 
 
:والمقابلة األصلیة ھنا  
    Sheikh Deedat in the Spotlight (TV interview) 

https://www.youtube.com/watch?v=_rHiOcNYAdE 
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  . املقدس
واحلقيقة هو انه هو من سيصاب بالدهشة لو أعدنا كالمه وقلبنا عليه حجته وبذات 

  :كلماته هكذا 
في الثاني عشر من ربيع األول ؟ سيصاب هل يقول القرآن بوالدة محمد " 

فنجيبه ال يوجد في . ديدات بالدهشة ، ألنه ال يعلم قرآنه ، انه ال يعلم 
وال يوجد يوم الثاني " المولد النبوي"القرآن كالم كهذا ، ال يوجد عبارة 

  " !!عشر من ربيع األول

  

***************  
  

  :نصل يف ردنا اىل هذه النتائج 
  
شبهة ديدات اليت خطفها من مجاعة شهود يهوه حول تاريخ ميالد  مت إسقاط -1

  .املسيح شتاءاً ، واثبتنا ان بيت حلم دافئة جغرافياً لرعي الغنم يف فصل الشتاء
  
أثبتنا مدى جهله يف تفسري نصوص قرآنه ، اليت لوى أعناقها لتقول بوالدة املسيح  -2

علماء القرآن الذين اثبتوا والدة يف الصيف ، وقد مت شيم زعمه مبدماك تفاسري 
  .املسيح يف فصل الشتاء 

  
قلبنا على ديدات الطاولة وأثبتنا بأن احتفاله مبولد نبيه حممد ال أصل له وال فصل،  -2

  !حمدثة مضللة اخترعها زنادقة " بدعة " بل إمنا هو 
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ويمناظرة سريعة حول بدعة المولد النب 

 
 

   
  

  14) الدعوة يف اململكة املتحدة : ( ففي حماضرته بعنوان 
االدلة من القرآن والسنة  يقدم لهان : ، سأله سائل مسلم   111:30 الدقيقة ويف 

  !!جلواز االحتفال بعيد ميالد املسيح ، فأجابه ديدات انه ال ميلكها 
  : بقوله مردداً  
  .. " (!!) السنا نفعل؟ ؟نفعلألسنا حنن حنتفل مبيالد النيب حممد ؟ السنا  !ال أملكها  "

“ I haven’t I haven’t .. birth of our Nabi we 
celebrate , don’t we ? don’t we ? “ 

  : السلفي وحني اجابه املسلم
  " !هحنن ال حنتفل باملولد النبوي فهو بدعة، ال النيب وال الصحابة احتفلوا ب! ال "  

 
  :قاطعه ديدات قائالً  

                                                             
14  Dawah In The U.K. - A lecture by Sheikh Ahmed Deedat at Regents Park 

Mosque London on Thursday 21st May 1992  
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أنا ال مانع عندي من اقامة احتفال  ،املسلمني من ضمنهم أنا  منهناك املاليني " 
  .." !!ملناسبة مولد نبينا ص  

  
“ There are millions of muslims  including myself ..  
I don’t mind having a birthday celebration of our nabi..” 

  
  : وهو يضحك كمنتصر السائل املسلم حواره املفحم لديداتفختم 

 " !!! "  
  

جتيز له  ، السنة النبوية أومن القرآن  سواء ، ن تقدمي دليل واحدعديدات  وعجز
  !!االحتفال ببدعة املولد النبوي 

***************  
جهبذاً يف " بروفيسوراً"يف اعتباره لنفسه ذت عليه كانت ان مشكلة ديدات اليت استحو

قد عاىن من أمية كاسحة وهزال فكري هيمن عليه حىت   بينما يف االسالم ..املسيحية 
  .النهاية 

وكتبه ، قبل أن احكموا على هذا املهذار وأقفوا نشر حماضراته .. فيا عقالء املسلمني 
 صدر االسالم فتصبحوا على ما ترتد كل سهامه الطائشة اليت يصوا حنو املسيحية اىل

  !فعلتم نادمني
  

ميالد  حولواىل اللقاء مع كتاب قادم كجزء ثان للرد على بقية شبهات ديدات 
  .املسيح
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  ماذا يعلم الكتاب المقدس حقاً: كتاب  -5
  يمكنكم ان تحيوا الى االبد في الفردوس على االرض: كتاب  -6

  
  : ديدات الشيخ أحمد كتب

  
  ?Is the Bible God's Word: كتاب   -7
  What the Bible says about muhummed: كتاب   -8
  muhummed the Greatest: كتاب   -9
  

  : محاضرات الشيخ أحمد ديدات
  

10-  Jesus and muhammed Comparative Study  
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