
  

ريات ديدات ريات، والنوع الخاص بعن هو نوع ممزوج بــالجهــل املــدقع، فال يكتفي  كما تعودنا من الشيخ أحمد ديدات، إنه بطل العن
ي األشــــــــــــيـاء ال يجهلها،  ى مســــــــــــرحـه، بـل يـدمج هـذه التحـديـات الجوفـاء  الشــــــــــــيخ فقط بـأن يتحـدى ويطلق التحـديـات الفـارغـة من ع

ى املبشــــــر، لكن ديدات اليوم لن يم ج فقط ز وفيديو اليوم ســــــيعلمنا فيه الشــــــيخ ديدات كيف يمكن لألخ املســــــلم أن يقلب الطاولة ع
ي أ ريات الفارغة والجهل، بل سيدمج معهما نجاسة الفكر ولقد صدق قول الكتاب املقدس  ن العن مثال الشيخ ديدات عندما قال ب

رهم] ( م ايضـــــا وضـــــم ء طاهرا بل قد تنجس ذه ـــــ ن فليس  ر املؤمن ن وغ ء طاهر للطاهرين واما للنجســـــ ـــــ ) ١٥: ١تي  ١عنه [كل 
ي نقاط محددة.وكما عودناكم، فبعد مشا ى ما جاء فيه    هدتكم للفيديو املرفق سنبدأ بالرد ع

  

ي  رون هــذه حــادثــة مشــــــــــــينــة  ن، عن حــادثــة زنــا إبنتــا لوط معــه وهو نــائم، ويعت يتحــدث ديــدات، ومن بعــده جمع من اإلخوة املســــــــــــلم
ي: ى النحو التا ي الكتاب املقدس ع   الكتاب املقدس لألنبياء وجاءت القصة 

  
ي املغارة هو وابنتاه.  ٣٠ ي صــــــوغر. فســــــكن  ي الجبل وابنتاه معه. النه خاف ان يســــــكن  وقالت  ٣١وصــــــعد لوط من صــــــوغر وســــــكن 

ي االرض رجل ليدخل علينا كعادة كل االرض.  رة ابونا قد شــــاخ وليس  هلم نســــقي ابانا خمرا ونضــــطجع معه. فنح  ٣٢البكر للصــــغ
ا. ولم يعلم باضــــــــــــطجاعها وال بقيامها.  فســــــــــــقتا اباهما ٣٣من ابينا نســـــــــــال.  ي تلك الليلة. ودخلت البكر واضــــــــــــطجعت مع اب  ٣٤خمرا 

ي معه. فنح  ي اضــطج رة اني قد اضــطجعت البارحة مع ابي. نســقيه خمرا الليلة ايضــا فادخ ي الغد ان البكر قالت للصــغ وحدث 
ي تلك الليلة ايضـا. و  ٣٥من ابينا نسـال.  رة واضـطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها وال بقيامها. فسـقتا اباهما خمرا   ٣٦قامت الصـغ

ما.  ى اليوم.  ٣٧فحبلت ابنتا لوط من اب ن ا رة ايضـــــــــــا ولدت ابنا  ٣٨فولدت البكر ابنا ودعت اســـــــــــمه موآب. وهو ابو املوآبي والصـــــــــــغ
ى اليوم (تك    ).٣٨ – ٣٠: ١٩ودعت اسمه بن عمي. وهو ابو ب عمون ا

  :وللتعليق نقول 

ره نبيًا، ونتم أن يكون ديدات قد عرف هذا قبل موته.  ى عكس القرآن الذي يعت ي الكتاب املقدس ع   لوط ليس نبيًا 

ي أن الكتاب املقدس ال يقول بعصـــــــمة أي إنســـــــان مخلوق   ن للكتاب املقدس و ر املســـــــيح ي قراءة غ هناك نقطة محورية 

وأن الجميع قـد إجتـاز املوت  )١٢: ٥)، وقـد أخطـأ الجميع (روميـة ١٢: ٣روميـة (وفســــــــــــدوا ع زاغوا من الخطيـة، كـان من كـان، فـالجمي
ر  م، وأق ما يمكن أن يصل إليه إنسان هو ال   هذا عن بعض األشخاص.الكتاب املقدس النس وليس املطلق كما ذكر  إل

ي الذنوب،   فالخطية كلها ســــــــــــواء، ال توجد خطية عظيمة عند هللا وخطية ي الكتـاب املقـدس ال يوجـد كبـائر أو صــــــــــــغـائر 

ي فعل ال يتناســــــب مع قداســــــة هللا وال مع إرادة هللا  أخرى هينة عنده، ال توجد خطية أخطأ من خطية أخرى، كل خطية مهما كانت 
ر من خطيــة الســـــــــــــب مثال أو الكــذب أو الســــــــــــ ن، لــذا، فخطيــة الزنــا هــذه ليس أفظع وال أك ة أو اإلحتقــار أو نظرات رقــأن نكون قــديســــــــــــ

  السوء!



ن (ثانيا وثالثًا) نقول: إن الكتاب املقدس يذكر أن لوط لم يزن عن عمد أو قصــــــد، فلم   ن الســــــابقت بعد معرفتنا بالنقطت

رة ألن الكتاب يقول [ رة او الكب ي وعيه أو كان نائمًا، ولم يعلم ح بما فعلته إبنته الصـــــــــغ ]،  بقيامهاعها وال ولم يعلم باضـــــــــطجايكن 
  .فخطية الزنا هنا ال ُتنسب للوط بل إلبنتيه

ى حســاب الحق، فأســألك   ر الجيدة، وال يحابي ألحد ع ن، يذكر األفعال الجيدة واألفعال غ الكتاب املقدس كتاب أم

األخطاء، أم أن األفضــــــل أن يخفي  ســــــؤااًل، هل من األفضــــــل أن يذكر كتاب ما حدث حقًا ســــــواء أكان جيدًا أم ال لكي يحذرنا من هذه
الكتـاب هـذه األفعـال ليقول البعض أن الكتـاب املقـدس "يكرم األنبيـاء"؟! هـل من الجيـد أن يخفي الكتـاب املقـدس الحقيقـة عّنا؟ أم 

ي أن يذكر شــــــــــــخص ما، ما حدث فعاًل أمامه؟! ملاذا يتبع ديدات ثقافة كتمان الحق ود ا؟ ما الخاطيء   فن الرؤوسيـذكرها لنا لنتجن
  ي الرمال؟

ر من يســـــمعوه ماذا يقول الكتاب املقدس بشـــــأن الزنا؟ هل يشـــــجع عليه؟  ى لديدات أن يخ أم يحذر منه  كان األو

ي الكتاب املقدس: ويحسبه كخطية؟   هذه بعض النصوص بشأن الزنا 

Deu 5:18  تزن  ال.  

Lev_20:10  والزانية الزاني يقتل فانه قريبه امراة مع زنى فاذا امراة مع رجل زنى واذا .  

Deu_23:2  الرب جماعة ي أحد منه يدخل ال العاشر الجيل ح. الرب جماعة ي زنى ابن يدخل ال.  

Hos_6:10  إسرائيل تنجس. أفرايم زنى هناك. فظيعا أمرا رأيت إسرائيل بيت ي.  

١Co 6:9  ن أن تعلمون  لستم أم  وال مأبونون  وال فاسقون  وال أوثان عبدة وال زناة ال! تضلوا ال هللا؟ ملكوت يرثون  ال الظامل
   ذكور  مضاجعو

١Co 6:10  رون وال طماعون  وال سارقون  وال   .هللا ملكوت يرثون  خاطفون  وال شتامون  وال سك

Mat_5:28  ى ينظر من كل إن: لكم فأقول  أنا وأما ا امرأة إ   . قلبه ي ا زنى فقد ليش

Mat_15:19  تجديف زور شهادة سرقة فسق زنى قتل: شريرة أفكار تخرج القلب من ألن .  

Mar_7:21  قتل فسق زنى: الشريرة األفكار تخرج الناس قلوب من الداخل من ألنه  

Gal_5:19  دعارة نجاسة عهارة زنى ي ال: ظاهرة الجسد وأعمال.  

  

ما، هو من باب اإلدانة، فهل ينتقد ديدات  ر ذكره لحادثة زنى إبنتا لوط مع أب ي رؤية الكتاب املقدس للزنى، فيصــــــــــــ فـإن كانت هذه 
  من ينتقد الزنا؟

  

وذا بن يعقوب عندما زنى مع زوجة إبنه ى مثال آخر للزنى، حيث تكلم عن  ى زوجها ، بعد ان ت، ثاماربعد هذا ينتقل ديدات إ و
ي "ثانيًا" و"ثالثًا" و"خامسًا"، فإن ديدات هنا أثبت أنه مدلس، كيف؟ دعونا نورد وأخوه،  ي الجزء األول  ى كل ما قلناه  وزيادة ع

  النصوص وأنتم من ستحكمون عليه.



Gen 38:14  ا فخلعت رقع وتغطت ترملها ثياب ع ى ال عينايم مدخل ي وجلست وتلففت ب ا - تمنة طريق ع  قد يلةش ان رات ال
ر ي ك   . زوجة له تعط لم و

Gen 38:15  ا وذا فنظرها ا زانية وحس   . وجهها غطت قد كانت ال

Gen 38:16  ا فمال ى ال ا يعلم لم النه. »عليك ادخل هاتي: «وقال الطريق ع ي؟ تدخل لكي تعطي ماذا: «فقالت. كنته ا    »ع

Gen 38:17  ترسله؟ ح رهنا تعطي هل: «فقالت. »الغنم من معزى  جدي ارسل اني: «فقال«   

Gen 38:18  ا ودخل فاعطاها. »يدك ي ال وعصاك وعصابتك خاتمك: «فقالت »اعطيك؟ الذي الرهن ما: «فقال  فحبلت. عل
  . منه

Gen 38:19  ا وخلعت ومضت قامت ثم   . ترملها ثياب ولبست برقعها ع

Gen 38:20  يجدها فلم املراة يد من الرهن لياخذ العدالمي صاحبه بيد املعزى  جدي وذا فارسل .  

Gen 38:21  ا اهل فسال ى عينايم ي كانت ال الزانية اين: «مكا   . »زانية ههنا تكن لم: «فقالوا »الطريق؟ ع

Gen 38:22  ى فرجع   . »زانية ههنا تكن لم: قالوا ايضا املكان واهل. اجدها لم: «وقال وذا ا

Gen 38:23  ر لئال لنفسها لتاخذ: «وذا فقال   . »تجدها لم وانت الجدي هذا ارسلت قد اني. اهانة نص

Gen 38:24  ر اشهر ثالثة نحو كان وملا ى ي وها. كنتك ثامار زنت قد: «له وقيل وذا اخ : وذا فقال. »الزنا من ايضا حب
  . »فتحرق  اخرجوها«

Gen 38:25  ى ارسلت اخرجت فلما ي اما ا ا ى انا له هذه الذي الرجل من: «قائلة حم  والعصابة الخاتم ملن حقق: « وقالت!» حب
  . »هذه والعصا

Gen 38:26  ايضا يعرفها يعد فلم. »اب لشيلة اعطها لم الني م ابر ي: «وقال وذا فتحققها.  

وذا هنا  إذن، فما حدث اية لم يعرفها، إذن ف ي ال ا كنته، وملا علم  ا كانت تغطي وجهها، ولم يعلم أ ا زانية أل وذا حس هو أن 
ي باألخ، وهو لم يكن يعرفها وعندما عرفها لم يكرر فعلته أبدًا؟  وذا معها  ا كنته، فكيف يتشدق ديدات بزنى  لم يكن يعرف أ

وذا وثامار، والكتاب املقدس ال يحابي ألحد ويذكر ما يفعلونه بكل صدق وأمانة، لكن لم يكن  نعم إن خطية الزنا موجودة ى  ع
ا كنته، ا كنته، لكن إن كان يتكلم بشأن الزنى ذاته فقد  وذا يعرف أ فإن كان ديدات يتشدق بأنه زنى مع كنته، فهو لم يعرف أ

وذا وليس من يذكر ما فعله.أوضحنا رأي الكتاب املقدس فيه فهذا الفعل يحاس   ب عليه 

  

ي الحقيقـة، لقـد إضــــــــــــطررت إلعـادة كالم ديـدات هـذا عـدة مرات، ألتـأكـد من أنـه قصــــــــــــد هـذا املع القـذر الذي تأكدت فعال من انه 
ى إثارة مثل هذه األفكار ال ال تخرج إال من أمثال ال شـــــــيخ النقي ديدات!، فقد حق فيه الكتاب قصـــــــده، وليســـــــامح الرب يســـــــوع ع

ء طاهرا بل قد تنجس ذاملقدس عندما قال  ـــ ن فليس  ر املؤمن ن وغ ء طاهر للطاهرين واما للنجســـ ـــ رهم] [كل  م ايضـــا وضـــم ه
 كما ســــــــــــارة الرب وافتقد) [١: ٢١يـدات نظرًا لبشــــــــــــاعته فأقول له أن ديدات يقرأ النص (تكوين ، وملن لم يفهم كالم د)١٥: ١تي  ١(

ي أن هللا قـد مارس عالقة زوجية مع تكلم كمـا لســــــــــــارة الرب وفعـل. قـال ]، وبـالتحـديـد كلمـة "إفتقـد"، فيقول أن مع هـذه الكلمـة 
ي وفعل سواجرت  ر سـارة فحبلت منه سـارة! ويضـع إستشهادا بشمشون ودليله، بل ويضرب مثاال بالقس جيمي سواجرت زار بربارا م

ي كما تكلم، وم ر ي؟! ويكمل: هذا ما فعله الرب بســارة، ويقول بم ر ى)، ويســأل: إذن، فماذا فعل ســواجرت بم ي صــارت حامل (حب ر
ذا، وقد صــــــدق فيك الكتاب املقدس أن ذهنك قد تنجس أيضــــــًا  أن هذا هو الكتاب املقدس!!، بل أنه فكرك النجس هو الذي قال 

رك!   وضم



ى كالمه بشكل علمي..   لكن دعونا نرد ع

ى "إفتقد"؟ ָּפַקדما مع كلمة   روتية (أو فانديك) إ رجمة العربية املسماة بالب ي ال   ال ُترِجمت 

 :رى ماذا قالت رجمات العربية األخرى ل ى ال   لو ذهبنا إ

)SVD  (تكلم كما لسارة الرب وفعل قال كما سارة الرب وافتقد.  

)ALAB  (به وعد ما لها وأنجز قال، كما سارة الرب وافتقد .  

)GNA  (وعد كما لها وفعل قال، كما سارة الرب وتفقد .  

)JAB  (ى الرب وصنع قال، كما سارة الرب وافتقد   .قال كما سارة إ

)ASB  (ى هللا وأنعم   .لها وعده وحقق قال، كما سارة ع

 :رية لنعرف ماذا تع هذه الكلمة سنجد  وإن ذهبنا ملعاجم اللغة الع

 pāqaḏ: A verb meaning to attend, to visit, and to search out. The word refers to someone  ָּפַקד .6485
(usually God) paying attention to persons, either to do them good (Gen. 50:24, 25; Ex. 3:16; 1 Sam. 
2:21; Jer. 23:2); or to bring punishment or harm (Ex. 20:5; Isa. 10:12; Jer. 23:2). The word also means, 
usually in a causative form, to appoint over or to commit to, that is, to cause people to attend to something 
placed under their care (Gen. 39:4, 5; Josh. 10:18; Isa. 62:6). The passive causative form means to 
deposit, that is, to cause something to be attended to (Lev. 6:4[5:23]). The word also means to number 
or to be numbered, which is an activity requiring attention. This meaning occurs over ninety times in the 
book of Numbers. The word can also mean (usually in a passive form) lacking or missing, as if a quantity 
was numbered less than an original amount (Judg. 21:3; 1 Sam. 20:18; 1 Kgs. 20:39).1 
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تم بـــــــــــــــــــ، يبحث عن، يرى، يبحث، فقد َل واملع هو: يزور،  رجم الفيديو نفســـــــه، وهو مســـــــلم، ترجم كالم ...إلخ، يعاقب، َوكَّ ، بل أن م

ى " ي عقول سامعيه، فمن أين جاء ديدات النص نفسه من "إفتقد" إ ء الذي وضعه ديدات  ذا املع الس ن ناقضا  ن قوس زار" ب
  ذا املع القبيح؟! وملاذا ينسبه للكتاب املقدس؟!

ي العهد القديم؟ فعن طريق إســـتخدامها ســـنعرف هل املع الذي يرمي إليه ديدات صـــحيح   ما هو إســـتخدام هذه الكلمة 

ى نصوص الكتاب املقدس.أم ان    ديدات حاول أن يسقط قذارة فكره ع

ري للعهد القديم  ي النص الع ا  ٣٠٣جاءت هذه الكلمة  ي سفر التكم ٩مرة، م   وين، وهذه بعض األمثلة:رات فقط 

Gen 50:24  ى االرض هذه من ويصعدكم) דִיְפקֹ֣ ( سيفتقدكم هللا ولكن اموت انا: «الخوته يوسف وقال  حلف ال االرض ا
  .»ويعقوب واسحاق البراهيم

Gen 50:25  هنا من عظامي فتصعدون ) דִיְפקֹ֤ ( سيفتقدكم هللا: «قائال اسرائيل ب يوسف واستحلف«.  

١Sa 17:18  ن من القطعات العشر وهذه م وخذ إخوتك سالمة) דִּתְפקֹ֣ ( وافتقد، األلف لرئيس قدمها الج   .»عربونا م

١Sa 20:6  נִ ( افتقدني وإذا ى يركض أن طلبة م داود طلب قد: فقل، أبوك) יִיְפְקֵד֖  سنوية ذبيحة هناك ألن، مدينته لحم بيت إ
رة لكل   .العش

Job 31:14  ن أصنع كنت فماذا ְפקֹ֗ ( افتقد وإذا هللا؟ يقوم ح   أجيبه؟ فبماذا) דִי֝

Psa 8:4  ּנּו(تفتقده ح آدم وابن تذكره ح اإلنسان هو فمن   !)ִתְפְקֶדֽ

Isa 23:17   ن بعد من ويكون ى فتعود صور ) דִיְפקֹ֤ ( يتعهد الرب أن سنة سبع ا إ ى البالد ممالك كل مع وتزني أجر   .األرض وجه ع

Jer 3:16   رون إذ ويكون م الرب يقول  األيام تلك ي األرض ي وتثمرون تك ى يخطر وال الرب عهد تابوت: بعد يقولون  ال أ  وال الب ع

דּו( يتعهدونه وال يذكرونه   .بعد يصنع وال) ִיְפקֹ֔

Zep 2:7   םֵד֛ ִיְפקְ ( يتعهدهم إلههم الرب ألن، يربضون  املساء عند أشقلون  بيوت ي. يرعون  عليه. وذا بيت لبقية الساحل ويكون (
م ويرد   .سب

ى أي من هذه النصوص؟   فأين هذا املع الذي يقصده ديدات؟ هل يمكن تطبيق هذا املع ع

املقصــــــــد الحقيقي لهذا النص هو ما يفهمه كل األســــــــوياء، وهو أن الرب ســــــــيحقق ما قاله لســــــــارة، فقد وعد الرب إبراهيم  

ي الوقت الذي ح ي سيكون لسارة إبن، و ي العام التا ا وسارة أنه  دده الرب إفتقد الرب سارة أي جعلها تحبل من زوجها إبراهيم أل
ي وزوجها،  ي هذا الوقت كعادة النســـاء، فه لن تحبل مادام ليس كانت قد شـــاخت  لها هذه العادة، فلما إفتقدها ولم يكن لســـارة 

ــا وزوجهــا،  الرب ى الرغم من شــــــــــــيخوخ فهــذا هو مع اإلفتقــاد هنــا وليس املع الــدنس الــذي يفهمــه ديــدات. أي أنــه جعلهــا تحــب ع
  وكان هذا هو الوعد إلبراهيم وسارة بالنسل هنا:

Gen 18:9  الخيمة ي ي ها: «فقال »امراتك؟ سارة اين: «له وقالوا« .  

Gen 18:10  وراءه وهو الخيمة باب ي سامعة سارة وكانت. »ابن امراتك لسارة ويكون  الحياة زمان نحو اليك ارجع اني: «فقال -   

Gen 18:11  ن وسارة ابراهيم وكان ن شيخ   . كالنساء عادة لسارة يكون  ان انقطع وقد االيام ي متقدم



Gen 18:12  ا ي سارة فضحكت   !» شاخ قد وسيدي تنعم ي يكون  فنائي ابعد: «قائلة باط

Gen 18:13  شخت؟ قد وانا الد افبالحقيقة: قائلة سارة ضحكت ملاذا: «البراهيم الرب فقال   

Gen 18:14  ى يستحيل هل   . »ابن لسارة ويكون  الحياة زمان نحو اليك ارجع امليعاد ي ء؟ الرب ع

Gen 18:15  ا. (»اضحك لم: «قائلة سارة فانكرت   .»ضحكت بل! ال: «فقال). خافت ال

ر وِفهْم ديدات؟! هل هذا يطلق عليه "أســـــــــد الدعوة"!؟ ر وتفســـــــــ ي مســـــــــتوى تفك ذه الطريقة الدنيئة يقلب ديدات  واآلن، ما رأيكم  أ
ى املبشر؟!   الطاولة ع


