
  



 

ا  ا ه اإلشارة الى المناظرة الشهيرة التي لم تحدث بين ديدات وال   فما قصة هذه المناظرة ؟ !!شيخه ديدات ، صار لزامًا عل
س يدعوه لمناظرة ة في ساحة القد ان  علن طرس في الفات

ة في العالم  انة الكاثول م الد اب ( مع رأس وزع سات واالس ما سنشرح المال
  ! من امامه 

ة في االسفاف   : هو لها عنوانًا غا

  " !مجاناً "بمئات األلوف وبمختلف اللغات   

  ..يوحنا بولس الثاني مناظرة الشيخ أحمد ديدات والبابا 
ا  ا ه اإلشارة الى المناظرة الشهيرة التي لم تحدث بين ديدات وال شيخه ديدات ، صار لزامًا عل

ًا الى  وجه الشيخ أحمد ديدات اتحد ا يدعوه لمناظرة ، الروماني ال
ات   ..   على اجراء هذه المناظرة لينال الموافقة ، ات والبرق

عد أن فشل وخاب في مسعاه ونشدانه للشهرة من ه ة في العالم  ، ذا اللقاءو انة الكاثول م الد مع رأس وزع
ات النصر ، طار ديدات فرحًا  ا قد ، ورفع را ا أن ال ًا  من امامه  هاراً  فرمدع

ع مئات األلوف من نش ةشرح رة مخزة ط ا ا  ح ا ه لل ة في االسفاف اً ضعاو تحد لها عنوانًا غا
 :ما تشاهدون صورة المنشور ادناه !  

بمئات األلوف وبمختلف اللغات  المنشور وكان يطبع ويوزع هذا

  
مناظرة الشيخ أحمد ديدات والبابا 

ا لما تفاخر مسلم  ا ه اإلشارة الى المناظرة الشهيرة التي لم تحدث بين ديدات وال شيخه ديدات ، صار لزامًا عل
وجه الشيخ أحمد ديداتأن م 1984 في عامحدث 
ًال من الخطا. بروما  اتاعثًا س ات والبرق

عد أن فشل وخاب في مسعاه ونشدانه للشهرة من ه و
عد  ما  طار ديدات فرحًا ، ) ف

ع مئات األلوف من نشقام بل  ط
 

  

وكان يطبع ويوزع هذا



   !طار بهذه اللعبة اآلفاق  اذ

                ديدات من الفاتيكان رعب شاهد / البابا يتحدى  
https://www.youtube.com/watch?v=Txi55Ln9FmI                                             

    

 
Q&A What Happen To The DEBATE With The POPE ?  

  
  !!البابا بندكيت السادس عشر 

  

اذ.. ر لقصة مناظرته مع البابا يحاضر فيه ،  إال وأشاال يترك بلدًا 

                                            Pope and The Dialogue                                             يتحدى ديدات أحمد                                        https://www.youtube.com/watch?v=Txi55Ln9FmI

Sheikh Ahmed Deedat -Q&A What Happen To The DEBATE With The POPE ?   

البابا بندكيت السادس عشر تقليداً الستاذه قام الشيخ نايك بتوجيه تحدي مناظرة الى 
  

ال يترك بلدًا  ديدات كانو
 

Ahmed Deedat -Pope and The Dialogue 

 

Sheikh Ahmed Deedat

تقليداً الستاذه قام الشيخ نايك بتوجيه تحدي مناظرة الى 



  :على المحاور التالية الشهيرة سنقوم بنعمة الرب بالرد على هذه المسرحية الديداتية   
  














  

  
  
  
  
  
  
  




  

اوات انه قد  ا سمع التارخ عن أحد ال ة ا اعتلى منصةلم  ة دين ة مع شخص س دينيخفي مناظرة دين رئ زه    .ر تضاهي مر
فتهم ابوات ال تسمح لهم وظ ة  فال ابو  -الدين ول ال ة  -او البروتو سمى قومون انما . المناظرات والمساجالت الدين   ما 

ان"   ة شترك فيهاقد و  1 " حوار األد ا خالف محاور وطارح لقضا ا  ا مت مؤتمرات عديدة للحوار وواقع دثاحأمر وهذا  . ال ، اذ اق
ي ، سواء في عهد ال -االسالمي ابوات الكاثول ا يوحنا بولس الثاني او ما خلفه من    .. ا

 

  
عده ف ة واالسالم قائمة على قدم وساق ، سواء قبل زمن ديدات او ما  سة الكاثول   !الحوارات بين الكن
ة بهذا الشأن  ات المتحدة مثًال هناك العديد من المنظمات المعن رها ففي الوال التالي ذ  ، :  

- Midwest Dialogue of Catholics and Muslims  
- Mid-Atlantic Dialogue of Catholics and Muslims  
- West Coast Dialogue of Catholics and Muslims  

ة وال الدال يجو ف ة ان يو لو ز في االعراف الدين ًا لمناظرة) ديدات (  مناظر تلفزوني وجهماس م  الى مفتوحة ، تحد  .وقائد دينيزع
س مناظرة تحد  ضًا في حوار ول س ديني نظيره ، وا قابل رئ س الديني  مون حوارات جف!  ألن الرئ ق ة رؤساء الدين ال  دل

ا مقابل  ،انما لقاءات قمة . ومناظرات ا طر او  ،المفتيال س..  الما الدالياو  كر ال ة تلفزوني  مقابل ول    !ينشد الشهرة داع
  

                                                 
  !نتائجها تنتهي الى الشيء  غالباً وخاصة بين المسيحية واالسالم ، إذ "  حوارات أديان" أسجل معارضتي الكاملة ضد ما يسمى   1




ة شيخهم ديدات مسرح ا ، وقاموا بترجمة نبذته االنجليزة التي اشرنا اليها  ، طار المسلمون فرحًا  ا ه االستعراضي لمناظرة ال وتحد

ة في  ،اعاله عنوان  تابالى العر عوه  ارة عن ترجمة لكتيبين لديدات ، وط وحوار خمسون الف خطأ في الكتاب المقدس " : ع
ا مع المسلمين ا   .ترجمة رمضان الصفناو  -"  ال

حث خاص تجدونه على هذا الرا لتنزله وحفظه  ، قد" خمسون ألف خطأ: " الكتيب األول و    :قمت بتفنيده في 
  

يونانبقلم جون! نسف هذيان ديدات وإكذوبة الخمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس 
thousads-50-and-http://mechristian.org/2015/07/16/deedat/  

  
ًا هنا  الكتيب اما مناقشته تفصيل ا ، فهو ما سأقوم  ا وذلك عن طر وضع صورة للفقرة من .. الثاني وهو عن حوار ديدات مع ال

  .الكتاب المطبوع ثم الرد عليها

    
كالم ديدات كما ترجموه من نبذته    ..ونبدأ ردنا بنعمة القدير .. سنقرأ 

  



  

  
  

ل " و قصد من دعوته للحوار ا شيء س " تحو

  
حيين الى دينك االسالمي ؟ بهدف ل المس   !تحو
 :IPCI ؟  

ة في السخف و  ا الديدات يلقي بتصرحات غا ا أن ال قصد من دعوته للحوار ا شيء سأنه محلل نفسي ، 
قول ديدات    :ف

  

ًال ضي اف معهود عند ديدا   : انما نسأل .. ت لن نطيل الوقوف عنده طو
ا ديدات من المناظر  س ؟ات او الحوارات التي تدعو اليها قصدك انت  بهدف تال

ا ديدات  زك االسالمي  : ى هذه الحروف المختصرة لعنوانه وما معن، ما هو اسم مر
ة ز العالمي للدعوة االسالم   !! المر

  

ة في السخف و  ديدات يلقي بتصرحات غا
ة  ح قول ديدات . المسلمين للمس ف

ضي اف معهود عند ديدا وهذا
ا ديدات من المناظر  وما قصدك انت 

ا ديدات  زك االسالمي  ما هو اسم مر
ة: اال تعني  ز العالمي للدعوة االسالم المر

  



م االسالمي ؟  ست لتكسبوا دخالء جدد لدين اتها ؟ أل ة ، وما أهدافها وغا االسالم
ا  ساخرًا من ا يدعو .. للحوار  لدعوتهال

اعًا جددًا لالسالم   :شاهدوا واقرأوا قوله  !" ات

  

ان االخر  ل االد سح    :الم س
 "Allah's promise is true! He has given us a "
master, overcome and supercede
Hinduism, Buddism, Communism or Christianism 

  

ة هي  لمة اضاف    !السح:  ينط 
 

And the religion OF TRUTH” That it will prevail, overcome, and supersede every other deen (religion). BULLDOZE

م االسالمي ؟  ست لتكسبوا دخالء جدد لدين اتها ؟ أل ة ، وما أهدافها وغا االسالم
ة عها ديدات اذ  :وتأملوا قرائي الكرام هذه االزدواج ساخرًا منفي ذات هذه النبذة التي ط

سبوا   عوا  ان  ستط ة ل مؤلفاته المجان سلحوا انفسهم  اعًا جددًا لالسالم"المسلمين ان  ات

ا  ا قترفهالض هو ، على ال   !ديدات ما 
حرم على غيره ما يخط هو له  ؟   ا 

  
الحرف الواحد عد من هذا اذ قال  ه هذا  -في  بل ذهب ديدات الى أ تي ان االخر أن االس -ذات  ل االد سح  الم س

He has given us a "DEEN" - a Way of life that 
master, overcome and supercede every other Way of life - whether it be 
Hinduism, Buddism, Communism or Christianism - or any other "ism".

  

  

ررها دوماً  لما اتى الى هذه الفقرة التي   ، محاضراته 
And the religion OF TRUTH” That it will prevail, overcome, and supersede every other deen (religion). BULLDOZE THEM ALL 

 

م االسالمي ؟ "  الدعوة" وما هي هذه  ست لتكسبوا دخالء جدد لدين اتها ؟ أل ة ، وما أهدافها وغا االسالم
ة وتأملوا قرائي الكرام هذه االزدواج

سبوا   ديدات عوا  ان  ستط ة ل مؤلفاته المجان سلحوا انفسهم  المسلمين ان 

ه عي ا  ديدات فما  ا على ال
حرم على غيره ما يخط هو له  ؟فلماذ  ا 
  

الحرف الواحد عد من هذا اذ قال  بل ذهب ديدات الى أ
  a Way of life that is to 

whether it be 
or any other "ism"." 

ان ديدات في  ررها دوماً مختلف و لما اتى الى هذه الفقرة التي  محاضراته 
And the religion OF TRUTH” That it will prevail, overcome, and supersede every other deen (religion). 



 https://www.youtube.com/watch?v=KjHpuBb8myA2  
  
ح دراسة مقارنة: " في محاضرته ف     : قال التالي والتي ترجمها مسلمون "  دمحم والمس
عمل"   عرفون كيف  عرفونه و م جميعًا مثل البلدوزر ، ا م جميعًا ، يدمر ق م جميعًا ،  عتل سالم ان    " .؟ مص 

https://www.youtube.com/watch?v=uoMS_65eUq0  

  :وهذا المقطع الذي يتفاخرون به مأخوذ من محاضرته بعنوان   2                                                 
Swaggart to response Deedat Ahmed - Bible the in Muhummed  

https://www.youtube.com/watch?v=kc5CWELKxFg  



  

  

    
ة  ح ة مس ا أو أ شخص ا مثل هذا التصرح الديداتي المستلهم من القرآن  بر ،فليتخيل أحدهم لو ان ال   :قد تفوه 

انات االخر وتطغو فوقها  اان هللا اعطان"   ل الد ة لكي تسح  ح   !! "المس
انت ستكون ردة فعل يف     !؟ المسلمين ف

ا لحوار  ا قدم الدعوة لل انه ديدات هو من  طرسحدد م س  أن ..  في ميدان القد    !..هو صاحب الدار  هو
  : واصل قائالً يف

  

    
ا  ا حدد ديدات لل صفاقة ال نظير لها  ا وفي عقر داره  حوارًا مفتوحًا ، وان يجر ف ا ان الذ .. عند ال ديدات  حددهبل وفي الم

طرس :  إال وهو  س    (!!)ميدان القد
  
طرس في روما"  س    " !! دعوناه الى حوار مفتوح في ميدان القد

ا ؟ ا   اين دعا ديدات ال
طرس في روما " دعاه الى  س    "..!ميدان القد
قى  ا لم ي ا طاقة دعوة  عنوان الميدانلديدات سو أن يرسل لل   ..  !مع 

ان هو احد  ز د ولكأن الفات عة لمر ا العقارات التا   !!)(يدات االسالمي في جنوب افرق
  



طرس  س  ظهر على الجماهير من تلك النافذة التي تطل على ساحة القد أن  ضًا  طالب ا رم ديدات انه لم  ر هللا على ذوق و نش

ا رومة قد أجاب  ، هو ان ! ) على " القبول " ا
ا رومة على لقاء وحوار مع شخص مسلم مغمور يجهله أكثرة المسلمين ا انة  م م ديني    3وقتها واف زع

  

ا "االشترا " وقاحة  ومواصلة،  ا    على ال
حضر ألوف الضيوف اآلخرن     !!!أنه س

  
                                                 

  !، سوى المحيطين به وبعض المدن في جنوب افريقيا 

طرس  س  ظهر على الجماهير من تلك النافذة التي تطل على ساحة القد أن  ضًا  طالب ا رم ديدات انه لم  ر هللا على ذوق و نش
اعه ًا ات ا مخاط ا     !بدا منها ال

  
ات ديدات عرفه القطاع األعظم من المسلمين المخدوعين بدعا قرأون (  مما ال  ! )لكونهم ال 

ا رومة على لقاء وحوار مع شخص مسلم مغمور يجهله أكثرة المسلمين.. نعم  ا انة  م م ديني  واف زع

  
ة بلغت ب ا للحو لديدات لكن الكبراء والعنجه ا ان رفض دعوة ال رتارة الفات ، ار معه في س

فه  حضر ألوف الضيوف اآلخرن  مشترطاً  ..عنوة بنفسه الى بيت ض أنه س
  :اقرأوا هذه الصفاقة المنقطعة النظير 

، سوى المحيطين به وبعض المدن في جنوب افريقيا حينها لم يكن احداً قد سمع بديدات ..  1984احداث طلب هذه المناظرة جرت عام 

طرس  س  ظهر على الجماهير من تلك النافذة التي تطل على ساحة القد أن  ضًا  طالب ا رم ديدات انه لم  ر هللا على ذوق و نش
اعه والتي طالما ًا ات ا مخاط ا بدا منها ال

ات ديدات عرفه القطاع األعظم من المسلمين المخدوعين بدعا مما ال 
نعم ..  !!)( دعوة ديدات للحوار

حيين  المس الك    .فما 

ة بلغت ب لكن الكبراء والعنجه
دعو نفس" عزم " بل انه  فه ه و بنفسه الى بيت ض

اقرأوا هذه الصفاقة المنقطعة النظير 

احداث طلب هذه المناظرة جرت عام   3



  

  
ا والتي جاءت بناء على اقتراح ديدات نفسه ؟: وهنا نسأل المسلمين  ا   !لماذا لم يلبي ديدات دعوة ال

ا ف ا ا استجاب .. ديدات طلب الحوار مع ال ا   !فلماذا لم يذهب ديدات للقاءه ؟ !وال
رتارته لن تسع ثالث .. ن الشرو على من قبل استضافته طارحًا المزد م.. تقهقر ديدات انما  أن س ا  ا ساخرًا من طرف خفي من دعوة ال

ا طائرات ت م هل هذه طرقة الئقة ل! حمل مسلمين من جنوب افرق ا بر ا ال ة  ة عالم ة دين ة شخص   ؟..مخاط
رتارته  ا في س ا حوار ال اميرات الفيديو التي ستسجل الحوار واالسئلة.. لماذا لم يواف ديدات و ار المطروحة ومعه    ؟.. واألف

ا التسجيل ، لكان ول ا ة الحجة لديدات و رفض ال مثا حسب    ..س
ا ذات اضافة الى انه في  ا عرض على ال ان لديدات الفرصة ل   ..الحوار القادم الخ من تفاصيل ما يرد  اللقاء 
ًا   ا شخص ا قابل ال ا وجهًا لوجه ، فلماذا لم  ا اته على ال ان سيتسنى له عرض طل عة .. وهناك  ات المتتا   !!بدًال من البرق

  
أنه يتعامل أمام  ا  ا ة بدعوته لمناظرة  لتو م "افعوان " عد ان اكتشف ال طرق ملتو نشد الشهرة  غى اللعب و ةي ا في ،  استعراض ا اوقعه ال

  ! الشخصي وواف على حواره .. الفخ 
ان يدعو الى  ا  ا س الى " الحوار " فال ا لمقابلة ديدات جاء على هذا المنحى " ات مناظر  "مع رجال الدين االسالمي ول ا وهنا .. ، وقبول ال

شف عن مامسك  ا بديدات وجعله  ا قي ، اذ هدفه الخفيال   الملقب بــ أن الشيخ.. احراز نصر مفبرك امام العالم االسالمي ان  بتغاه الحق
ة العصر"   ا للحوار ، انما !" داع ا ا هرب منه  دعا ال ا   !ال

ى من ديدات  ا أذ ا ان ال ذا حدث .. مراحلف ة " اصل ديدات و اذ .. وسد امامه المنفذ ،  وه ان ًا  "!الصب قال شعب ما  ! الولدنة : ا 
اوطف عارضًا طوفانًا من الشرو  ا ات التعجيزة على ال قف مزهوًا على منصة تشرف على ميدان .  والطل ل مبتغى ديدات هو ان  اذ 

خاطب عشرات االلوف  طرس في رومة و س  ع  - القد الط ان  أنه ند وخصم مساو في  - ! على حساب فلوس الفات ا ، و ا مناظرة مع ال
   !!له 

 

  
  " .. (!!)" انما من وافر كرمه فقد ترك فقط للبابا تحديد الزمان 

ا ديدات  ك الخير    .فتأمل ! .. ف
عي جدًا .. أخيرًا و  ل اضطرار ديداتعد من الطب ا  ، ان يرمي ورقه لكشف  ا ات ديدات وتوسالته الى اقرب سلة مهمالت بال برق

عد ان  ه التهرجي السخيف ،  تحد ه و   !أطاح 
  



 
س المعلومات عن الشخص الذ  ا   ..تحداه لمناظرة اعلن ديدات جهله حتى 

عنوان وذلك  قة Islam's Answer To The Pope's Pious Pronouncement  :في محاضرة ديدات    4 23:30 : والدق

    
ا  ا ذا  االصلياذ وقع ديدات في خطأ مزدوج ، اذ نط اسم ال ال"  :محرفًا ه   " ! ارون روشد

ة هو  ابو ا قبل نواله ال ا الارول : " والصواب ان اسم ال ف فوت   Karol Józef Wojtyła 5  " . جوز
أن ديدات يتحدث عن شخص مختلف .. قة بين االسمان ح ان ال عالونال   ! و
  

ة عام  ابو   .  1981والخطأ الثاني في ذات الجملة زعمه ان يوحنا بولس الثاني قد نال ال
ا ا قد اعتلى الكرسي ال ا التحديد في والصواب ان هذا ال ر  22بو    ..! 1978اكتو

  
سمع تالميذه المخدوعين ة ، فل ة دين طة عن اشهر شخص س   !علمه المتفاخرن بذاكرته وحفظه ديدات يجهل هذه المعلومات ال

  
عنوان  رر هذا الخطأ المزدوج في محاضرة اخر  قة   pope and dialogue: المضحك ان ديدات قد    6 !! 40:40والدق

 

  
                                                 

   https://www.youtube.com/watch?v=VC4IX3xMldEرد االسالم على تصريحات بابا الفاتيكان  : الترجمة العربية لها بعنوان  4 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II#cite_note-3: راجع عن حياة البابا يوحنا بولس الثاني في موقع الوكيبيديا    5 
  hE-https://www.youtube.com/watch?v=1ajT0RH3: هنا   6 




  

  
ة ا ، اطلقها ديدات -سرعة  - اكذو المه حول اورو ه للكاتب االنجليز الشهير جورج برنارد  في معرض  اس وهمي نس وهي اقت

  :التالي " شو " ، اذ أورد على لسان شو 

    
ه ديدات على لسان برنارد شو وها هو    :االصل االنجليز لما فبر

  
 "Over half-a-century ago George Bernard Shaw said: 
"If any religion has a chance of conquering England, nay Europe within the next hundred years, that religion 
is Islam." . 

  
   : واقول 

ا  من س  العادة ! ؟ديدات!" عّالمة"أين تقت ه ديدات ووضعه على لسان االديب برنارد شو  ال مصدر وال مرجع  ذ   . 7لما 
ان جمهوره .. لمزاعمه  الوهمي رجعالم عرضيتعب نفسه ل الداعي اصالً  امو  عانون ان  اسحة ممن ال ينقبون وراءه،  ة    ! من أم

 
 

    

                                                 
ة التي نسبها الشيخ ديدات للكاتب االنجلي  7 اسات الوهم حثًا قادمًا لالقت ل حال لقد خصصت    !فصلواتكم . ز برنارد شو وسيتم فضحها بتفصيلعلى 
  



الدعوات القامة الشرعة  قة المجتمع  قومون بتفجيرات ومضا   وهم 
م دمحم ؟  ة تتواف مع تعال   هي دعوة اسالم

صبو الى احتالل روما ان    !!؟؟ السيف أن رسول االسالم 

 
ة و  " نبوات " انه حلم مبني على أوامر دين

وسئل    عبد اله بن عمرو بن العاصي    كنا عند 
عبد    له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال  بصندوق

فقال     رومية   أو    قسطنطينية    المدينتين تفتح أوال 
 ).عنهما مسند عبد اله بن عمرو بن العاص رضي اله تعالى

الدعوات القامة الشرعة  قة المجتمع  قومون بتفجيرات ومضا وهم 
ا  م دمحم ؟ "  الحب والمنط" هل دعوة ديدات لغزو اورو ة تتواف مع تعال هي دعوة اسالم
ا  ا ان ديدات سيخبر ال صبو الى احتالل رومالو ناظره هل  ان  أن رسول االسالم 

  
اهم ضدهذه هي تصرفات المسلمين  ا  ونوا قوة السيف .. اورو   !وهي احتاللها 

 

شتى الوسائل  ة و .. والطرق هذا هو الحلم االسالمي الذ يخططون التمامه  انه حلم مبني على أوامر دين
  :لنقرأ هذا الحديث 

كنا عند    :قال    أبو قبيل    حدثني    يحيى بن أيوب    حدثنا    يحيى بن إسحاق 
بصندوق   عبد اله    فدعا     رومية   أو     القسطنطينية   المدينتين تفتح أوال 

المدينتين تفتح أوال  أي   ص    نكتب إذ سئل رسول اله    ص    بينما نحن حول رسول اله 
   ." قسطنطينية   يعني    ح أوال تفت   هرقل    مدينة 

مسند عبد اله بن عمرو بن العاص رضي اله تعالى -الصحابة  مسند المكثرين من

قي    :تعل
الدعوات القامة الشرعة .. اين الحب والمنط  قة المجتمع  قومون بتفجيرات ومضا وهم 

ا  هل دعوة ديدات لغزو اورو
ا  ا ان ديدات سيخبر ال هل 

  

هذه هي تصرفات المسلمين 

   
شتى الوسائل .. نعم  هذا هو الحلم االسالمي الذ يخططون التمامه 

لنقرأ هذا الحديث . مؤسس االسالم نفسه
  
 "   يحيى بن إسحاق    حدثنا

المدينتين تفتح أوال  أي
بينما نحن حول رسول اله    اله 

مدينة    ص    رسول اله 
مسند المكثرين من - مسند أحمد (    



أهم بها نبيهم( ! )  ة " فغزو . ان وفتحها   8 "روم
لة   .منيتهم المشتهاة منذ قرون طو

  )  المنجددمحم للشيخ   
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101646 

  
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101646 

كَمة . عليهم ثياب الصوفِ  فوافقوه عند ا . ورسول قيامفإنهم ل
قال . فأتيتُهم فقمت بينهم وبينه . لعله نُجِي معهم 

 هها التغزون جزيرةَ العربِ ، فيفتح . هها الفيفتح ، ثم فارس .
 " . ال نرى الدَّجال يخرج حتى ! 

  ) صحيح: حكم المحدث 
تلون الدجال فيفتحها اله قال جابر فما يخرج 

  ) صحيح: خالصة حكم المحدث 
مشرعة للغزاة وهم يرفعون علم  ينتظرون حتى يجدوا انفسهم على قارعة الطر خارج بلدانهم، والتي سُتفتح أبوابها

ا والكثلكة                                                   طال   !ما عاصمة ا
فلحوا، حاصروها عام  ل مرة ولكنهم لم  ا يرجيوس الثاني، وحاولوا فتحها  850ولقد حاول المسلمون غزوها من قبل مرتين ، حاصروها في  ا م في عهد ال

ة الراشدة ؟ ا تر هل سينجحون في الثالثة على يد الدولة اإلسالم ا يوحنا الثامن وفشلوا ، ف ا    !م في عهد ال

ة متطرفة  ست اضغاث أحالم جماعة اسالم ة مقدسة .. هذه ل ( ! ) انها نصوص دين
ه الرحال  ان الى مسجد تشد ال ل الفات لة ُتعتبر أ.. وتحو منيتهم المشتهاة منذ قرون طو

فتحوا  أن  اعهم  ه ات   :لنقرأ .. " ! عاصمة النصار الكفرة " وهذا ما يوعدون 
ام نداولها بين : جزء من محاضرة - الوعد اإللهي بنصر اإلسالم  -الناس وتلك األ
 :

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101646
  

  
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101646

  
عليهم ثياب الصوفِ . قوم من قبل المغربِ  صقال فأتى النبي . في غزوة  ص

لعله نُجِي معهم : ثم قلت : قال . ال يغتالونه . ائتهم فقُم بينهم وبينه : قال فقالت لي نفسي 
تغزون جزيرةَ العربِ ، فيفتحها اله " قال . أعدُّهن في يدي . 
 . هفيفتحه ال ، ثم تغزون الدَّجال . " قال فقال نافع : يا جابر !

حكم المحدث  - 2900: الصفحة أو الرقم-صحيح مسلم: المصدر -نافع بن عتبة بن أبي وقاص
تلون الدجال فيفتحها اله قال جابر فما يخرج فيفتحها اله ثم تقا ستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها اله ثم 

 ".الدجال حتى تفتح الروم 
خالصة حكم المحدث  - 3320: الصفحة أو الرقم -صحيح ابن ماجه : 

ينتظرون حتى يجدوا انفسهم على قارعة الطر خارج بلدانهم، والتي سُتفتح أبوابها
طرس ؟ س  ة القد اتدرائ ة   !االسالم األسود على ق

اقي على رو  ة غزاها المسلمون واحتلوها الى يومنا هذا ، والدور ال ا والكثلكة القسطنطين طال ما عاصمة ا
فلحوا، حاصروها عام  ل مرة ولكنهم لم  ولقد حاول المسلمون غزوها من قبل مرتين ، حاصروها في 

ة الراشدة ؟ ا تر هل سينجحون في الثالثة على يد الدولة اإلسالم ا يوحنا الثامن وفشلوا ، ف ا م في عهد ال

ة متطرفة  ست اضغاث أحالم جماعة اسالم هذه ل
ه الرحال  ان الى مسجد تشد ال ل الفات وتحو

فتحوا  أن  اعهم  ه ات وهذا ما يوعدون 
الوعد اإللهي بنصر اإلسالم( 

: وعلى موقع اسالمي شهير 
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101646

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101646   
  " هصكنا مع رسولِ ال

 هقال فقالت لي نفسي . قاعدٌ  صال
كلماتٍ   منه أربع فحفظت .   هفيفتحها ال ، .

نافع بن عتبة بن أبي وقاص: الراوي (   
  " ه ثمستقاتلون جزيرة العرب فيفتحها ال

الدجال حتى تفتح الروم 
: المصدر  -األلباني : المحدث (
  

يون س ينتظرون حتى يجدوا انفسهم على قارعة الطر خارج بلدانهم، والتي سُتفتح أبوابهاهل األورو
طرس ؟ س  ة القد اتدرائ ة  االسالم األسود على ق

اقي على رو   8 ة غزاها المسلمون واحتلوها الى يومنا هذا ، والدور ال القسطنطين
فلحوا، حاصروها عام  ل مرة ولكنهم لم  ولقد حاول المسلمون غزوها من قبل مرتين ، حاصروها في 

ة الراشدة ؟ 870وحاصروها عام  ا تر هل سينجحون في الثالثة على يد الدولة اإلسالم ا يوحنا الثامن وفشلوا ، ف ا م في عهد ال
  



 

ه في ذات النشرة  ت   :لنقرأ ما 

    
ة في ذات الوقت ح ة ليلقي فيها محاضراته والتي تدعو لإلسالم وتهاجم المس حجز الصاالت في مختلف المدن االورو   .. ان 

  :والسؤال 
ة ؟ فرصة مماثلة في ا دولة اسالم شر  سمحون أل م انوا س    هل 

ة اافساح الاو حتى  حي من مناظرة شيخ على قناة فضائ ات مس ة مجال الستاذ دفاع    !!سالم
الت عندهم ذلكقطعًا  ضعف وهشاشة ل ، من المستح ة قينهم المسب  أ .. معتقدات الجماهير االسالم وخوفًا عليها من التأثر 

شر   .سطر انجيلي يلقى على مسامعهم من فم م
  

  




  

اكستان واثناء القاءه محاضرة هناك    :عنوان في زارة ديدات لل
 Ahmed Deedat - Islam and Christianity - Pakistan  

0Y8Y-https://www.youtube.com/watch?v=BCxwNz  
  

التحديد في   قة  و اكستانل تحدوهأورد اسماء ثالثة اشخاص  6الى  1الدق   :وهم . مناظرات في ال
سوزا    القس روني د

في  ل شر مانو   ا
ف هيراسين    جوز

اكستاني فقد تحدوا ديدات في مناظرة ة على التلفزون ال اد  -الهور  -راتشي ( ، في مدن  علن   .)اسالم ا
  
  " !! الوث المقدس او الغير مقدس الث"  : قائًال هذاديدات سخر منهم قد و 

  
ة  عنجه قول    : وطف ديدات 

 "



!!! "..  

ما ترجمها مسلمون  ة من الفقرة    :لنشاهد الصور التال



  



  

 

  



  

    
  : تعليقات على فضيحة هروب ديدات 

  1  

  
شرن الذين تحدوه لمناظرات أن قيناً  علم ديدات اقامة ا مناظرة في بلد فهو يتجنب  ..سيخجلوه أمام المسلمين  هؤالء الم

ال واصفًا ! اسالمي المالكم دمحم علي  ًا نفسه  التفاخر مضاه الدمى فبدأ  اهم    !!ا
  

  :وكنا لنسأل ديدات 
س أنه س ات والصالدة لدرجة انك تفاخر  انات االخر ما دام دينك االسالمي على هذه الدرجة من القوة والث ل الد البلدوزر  .. ح 

ة ؟ نت تخشى من اقامة مناظرة واحدة على ارض اسالم   !فلماذا 
  
ه ، ا نت تحلم  انات  ة  بينما نوع من سح للد ة وم تاب مجلد واحد تخشى مرتع.. أرض االسالم السعود دة أمام صفحات 

  !وقوة ساحقة .. خطر داهم دها وتحرم ان يتخطى حواجز حدو  .الكتاب المقدس: هو
لمة هللا .. ا بلدوزر هذا    ..!التي تتفتت وتتهشم مزنجراته على صفحات الكتاب المقدس 

  



2  
  

ل "  :ديدات قال  مانو فتهممن هو هذا ا ف هيراسين؟ انا ال اعلم وظ في ومن هو جوز ، هل هم قساوسة أو معلمين شر
  ..."يهود

م عليهم  ا ديدات يف عرفتهم فتهم ، بل ال تعلم  بلسانك وانت تعترف ؟لتح انوا  اساسَا ماهو دينهم ، سواءانك ال تعرف وظ
حيين ام يهود حجة انهم ف !ًا مس ة  ة لتخشى مواجهتهم في مناظرة علن مستواهم العلمي ودرجتهم الدين ا ديدات  " دمى " ما ادراك 
مستواك ؟  سوا     ل

أنهم عرائس اط أ ميزان تصفهم  يف و م على ما تجهله .. فال ف   ؟!يف تح
شير  ات تكفيهم للت ضع آ حفظون من االنجيل سو    ؟ ..يف علمت انهم ال 

ل محاضرة  انت ة في  ة ذاتها التي تكررها بلغة ر ات القرآن بل .. بنفسك لست تحف من القرآن سو حفنة من انصاف اآل
ضعوه جان حيين وتطلب من جمهورك ان يخفوا القرآن من أ مناظرة و ر مع المس   !)وهذا قمة الضعف (ًا من ا تحد ف

  3  
  

قة  عدم استخدا 42في الدق اكستاني  حيين ، من ذات المحاضرة ينصح ديدات جمهوره ال اخراجه " بل م القرآن في محاورة المس
ة  الجدال حول الكتاب المقدسحسب تعبيره ، واالكتفا" ! خارج ساحة المعر ك االال عينه ذات ووه .ء فق  سالمي الذ تكت

ل زمان مارسه الشيوخ تب اآلخرن ثم ،  9 فاء القرآناخ .. في    !القفز فق على 
  
اكستان الناء على هروب ديدات من مناظرة و  شرن في ال اننا.. م ه من ذات دواءه  اآلن بإم   ..ان نسق
  : ونقول ..  وذات مصطلحاته التي استعملها  

  4   
  

ا سخرة ديدات ورفضه  ا حجة انهم غير معروفين قد قلب على نفسه الطاولة ، ف ة  اكستان االسالم شرن في دولة ال لمناظرة الم
ة عامة ومن قادة العالم ، شخص ضًا ،  ة ا   ! !أمامه ال يبلغ مقدار قزم ظئيل  ديدات حجم ون  روم

ح  او ا قول لل اس والمنط الديداتي ان     ديدات هذا ؟من هو  : على ذات المق
لمة عر  من هو ديدات هذا ؟ ه شيخ ال يجيد التحدث  تا   !ة واحدة وهي لغة دينه و
ة من هو ديدات هذا ؟    !مي والشرعة والقرآن واألحاديث يجهل اصول الفقه االسال داع
  !ال ثقل له في العالم االسالمي  مجهول شخص من هو ديدات هذا ؟

حجمي  ؟ ليتحدهذا ديدات من  حاورني رجل دين  س دمى  ،  My Sizeانا ارد ان   !!ألعاب أمثال ديدات ول
  

                                                 
فكيف  !تجنباً من ان يناله بنقد كتابي ال يجوز له تعلم القرآن ، لفا" .  وان ال يعلموا اوالدهم القرآن: " نذكر ان احد بنود الشروط العمرية ضد اهل الكتاب هو بند يقول   9

  ! ان في القرآن نواقص يخشون ان تظهر الهل الكتاب ؟ اال يعني هذا االحتياط ؟ يحرصون على طيه وكتمانه عن غيرهم  ، يدعون الناس لاليمان بمعجزة كتاب




  

قوم  ا الشيخ ان من اصعب المهام ان  ه في جنوب افرق ة الخاص  ز للدعوة االسالم ع ، ديدات ببناء وانشاء اكبر مر وط
ات  ة ماليين الكتي ة... لوال البترو دوالر .. المجان   !!  ونف السعود

  !! : انت عائلة .. يدات ان أبرز داعمي د.. والمفاجأة 
حث و  ا ؟ وعن .. قد طرحت سؤاًال في الفصل الثالث من هذا ال ة غزو ديدات والمسلمين ألورو ف بلدوزر سح ديدات ب ةفعن 
ل المذاهب ، سالمالا انات و ة الحاسمة   ؟ ل الد  .. وقد حان دور االجا
ة الذ ف ز العالمي لنشر الدعوة االسالم أن المر ل لبيب متى علم  ها  ة سيدر   :وعقارات عائلةأموال  قد انشئترأسه ديدات االجا

  !! بن الدن أسامةوهو ابنها  أشرس ارهابي مسلم في العصر الحديث أنجبتالتي و .. )  بن الدن( 
  
قة و  احثنا حولها في الفصول السا ا ، والتي ت ا دعوة للقراء  في نهايتها تتضمن.. هذه صورة لنشرة ديدات حول مناظرته مع ال

ة  ز العالمي الذ يديره ديدات لطلب منشوراته المجان ز انه .. لمراسلة المر   !!  10 ) بن الدن سنتر( وستقرأون اسم المر
  

  
                                                 

تجنباً لوصمة .. هذا بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر االرهابية التي تبناها اسامة بن الدن ) بن الدن ( لقد تم تغيير اسم المركز االسالمي بحذف اسم : مالحظة   10
  !االرهاب 



 

  

  
1:24:45  


 

ح - ديدات ا - اإلسالم فى المس قة - أسترال 1:24:45 : الدق
https://www.youtube.com/watch?v=RqTxXiCzO5Y  

  
ديدات أحمد: من محاضرة ديدات 

https://www.youtube.com/watch?v=RqTxXiCzO5Y
    



ه األدلة النواصع على هزال وتهرج ديدات ومحاولته  ، عقول اهل السذاجة وتالع
ا هو من  ا انت المفاجأة ان ال ه الطاولةو   ! قلب عل

مرر لالمسلمين الذين استغل ديدات ضحالة ع مهم ل
ابوات    !..حتى ال

1:08:19   
https://www.youtube.com/watch?v=3pUTLib0mP0  

ان يتقدم كاتب هذه السطور بتحدي لمناظرة علنية على 

ا قارئي الكرم األدلة النواصع على هزال وتهرج ديدات بنعمة الرب ، أمامك 
روت خاسرة عبر تحد صفي  ا روماتسجيل نقا  ا ا هو من  ..يوحنا بولس الثاني  ل ا انت المفاجأة ان ال و

ه  ل القا ه الجهالءوقد أوقفناه عارًا من  فة التي خلعها عل المسلمين الذين استغل ديدات ضحالة ع من عوام المن
ابوات تفر من أمامه  الذ.. الذ ال ُقهر "  فارس الدعوة"  حتى ال

م على هذا المستهتر ديدات ًا للعقالء الح ون عبرة للتارخ..  تار   .ل

قة  - مترجم  - تحد االسالم : محاضرة  1:08:19الدق
https://www.youtube.com/watch?v=3pUTLib0mP0

ان يتقدم كاتب هذه السطور بتحدي لمناظرة علنية على  هل سيرضى المسلم
  !؟...مع مفتي مكة أو شيخ األزهر 

ا قارئي الكرم وضعتلقد  أمامك 
روت خاسرة عبر تحد صفي  تسجيل نقا 

ه   ل القا وقد أوقفناه عارًا من 
"  انه: مفادها  عليهم اسطورة

م على هذا المستهتر ديدات ًا للعقالء الح تار
  

  
:تحدي   

هل سيرضى المسلم
مع مفتي مكة أو شيخ األزهر  ، الهواء


