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اقتباساته املتكررة !" عالمة العصر
القارئ و دون االشارة اىل مصدرها ، وال احالة 

  ! +القتباس على السنتهم دون مرجع
فربكات مزورة اخرتعها مسلمني ونسبوها اىل امساء شخصيات غربية شهرية مل 

 !  جورج بر�رد شواالديب والكاتب املسرحي االجنليزي 
وفربكه على لسان جورج برFرد شو ، دون ان يشري اىل اقتباس وال حىت 

أو قل .. سأقدم اربعة اقتباسات خمتلفة 

�������ن������د��א	د��א	د��א	د��א	

 ! ���ج������د������ج������د������ج������د������ج������د���

  

  

عالمة العصر" و !" شيخ املناظرين" من املآخذ الظاهرة يف كتب وحماضرات الشيخ ديدات امللقب بـ 
دون االشارة اىل مصدرها ، وال احالة ..  ت دينه االسالمي ورسوله بعبارات التبجيل

+القتباس على السنتهم دون مرجعامنا كان يكتفي فقط .. املستمع اىل صفحة او فصل او جزء من الكتاب املقتبس منه 
فربكات مزورة اخرتعها مسلمني ونسبوها اىل امساء شخصيات غربية شهرية مل : املصيبة تكمن يف ان تلك االقتباسات ما كانت إال 

  !اذ يكذبون لنصرة دينهم 
االديب والكاتب املسرحي االجنليزي : هو  موضع ديدات كالماً خمرتعاً على فمه

وفربكه على لسان جورج برFرد شو ، دون ان يشري اىل اقتباس وال حىت  -"! قاهر النصارى 
سأقدم اربعة اقتباسات خمتلفة و  ..فات برFرد شو وبقلمه على الكالم املنسوب اليه يف اي مرجع من مؤل

   ..الكذ+ت اليت نسجها ديدات على فم هذا االديب الشهري 

د��א	د��א	د��א	د��א	

 
من املآخذ الظاهرة يف كتب وحماضرات الشيخ ديدات امللقب بـ 

ت دينه االسالمي ورسوله بعبارات التبجيللشخصيات غربية ، قيل اkا مدح
املستمع اىل صفحة او فصل او جزء من الكتاب املقتبس منه 

املصيبة تكمن يف ان تلك االقتباسات ما كانت إال 
اذ يكذبون لنصرة دينهم . ينطقوا mا يف حياlم

وضع ديدات كالماً خمرتعاً على فمه اولئك الذينواشهر 
قاهر النصارى "  -سأبدأ بكشف ما اقتبسه ديدات 

على الكالم املنسوب اليه يف اي مرجع من مؤل أحد عثر
الكذ+ت اليت نسجها ديدات على فم هذا االديب الشهري 

 ..ة الديداتية األوىل ولنبدأ مع الكذب 
  



 

  :الكذبة الديداتية األولى على فم برنارد شو 
  !؟" اإلسالم سيجتاح أوروبا خالل مائة عام 

  .خالل مائة عام سيطغى على اورو+

• "Over half-a-century ago 
conquering England, nay Europe within the next hundred years, that religion is Islam." 

 !ديدات ؟!" 

  

                                                           

  :قم بتنزيل البحث من هنا! ل مسلم وكانت مفاجآت ال تخطر على با

الكذبة الديداتية األولى على فم برنارد شو 
اإلسالم سيجتاح أوروبا خالل مائة عام 

سيطغى على اورو+على فم الكاتب برFرد شو، مفاده ان االسالم 
  :اذ كتب ديدات   1) حول مناظرته مع البا+ 

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." 

!" عّالمة"فمن أين تقتبس z ..  مصدر وال مرجع كالعادة 

وكانت مفاجآت ال تخطر على با ،لمثيرة للجدل بين ديدات والباباسبق ان كتبنا بحثاً خاصاً حول مالبسات هذه المناظرة ا
  يونان 

https://mechristian.org/2016/04/09/  

الكذبة الديداتية األولى على فم برنارد شو 
اإلسالم سيجتاح أوروبا خالل مائة عام " 

  

على فم الكاتب برFرد شو، مفاده ان االسالم  - ! دون مرجع -أورد ديدات اقتباساً 
حول مناظرته مع البا+ ( انقله من كتيب لديدات س

"If any religion has a chance of 
conquering England, nay Europe within the next hundred years, that religion is Islam."  

  
 مصدر وال مرجع كالعادة ال

1
سبق ان كتبنا بحثاً خاصاً حول مالبسات هذه المناظرة ا  

بقلم جون –! ديدات يلعب استغماية مع البابا 
/%D8%AF%D9%C%D9%88https://mechristian.org/2016/04/09



 

  
  



 

  مترجم - إفريقيا فى اإلسالم -  ديدات أحمد
https://www.youtube.com/watch?v=3YFcGpdWn_I  

  

  

  

  
  
  

  https://www.youtube.com/watch?v=KrCIYADym_s  2:كذوب هنا ، الدقيقة وكرر ذات اهلراء امل
  



 

  

  

  
  

بوق  اذ هو مبثابةاالسالم ، " مساوية" هذا الكالم املزور املنسوب لربFرد شو ، حىت +فرتاض صحته ، فهو ال يعين : ������
، ليتسىن هلم االنقضاض عليها واستفادlم من خرياlا -! رةلكافا -اهلجرة املتزايدة وتدفق املسلمني اىل بالد اورو+  حتذير من

  !وليس مدحاً فيه  سالمانه حتذير للمؤسسسات الليربالية اليت فتحت الباب على الغارب امام اال !مىت سنحت الفرصة
 



 

  :على فم برنارد شو الكذبة الديداتية الثانية
  !؟ هو الحل لمشاكل العالم هل محمد

 

  ! فيضعون الكذب على فم هذا الكاتب االجنليزي دون خجل.. ن املشايخ مسلفه ذب ديدات يكذب ويردد ك
  :  التايل ، من مصدر جمهول ما نسب اىل برFرد شوويقتبس ديدات  فيأيت

  

  
  

  :وهذا كالم ديدات كما كتبه يف النسخة االجنليزية االصلية لكتابه ، مث صورة الصفحة 
 
  



 

• "IF A MAN LIKE MOHAMED WERE TO ASSUME THE DIC TATORSHIP OF 
THE MODERN WORLD, HE WOULD SUCCEED IN SOLVING ITS 
PROBLEMS THAT WOULD BRING IT THE MUCH NEEDED PEACE AND 
HAPPINESS." (George Bernard Shaw) 
(What the Bible says about Muhummed (p.b.u.h.) -Deedat-page23) 

 

 
  

، اذ  ) املائة ملايكل هارت ( يف كتيبه الذي خصصه للفصل اخلاص مبحمد من كتاب  - ! املزيف -قتباس وقد أورد ديدات ذات اال
هل يعترب هذا من اصول األمانة العلمية يف !!  من كتيبه ذات الفقرة ، وايضاً دون مرجع او شاهد  10كتب ديدات يف الصفحة 

  ) :شاهد صورة االقتباس ادFه ! ( شيء ؟
  



 

  

  !؟فكيف مبشاكل العامل 
العلمية ، الطبية ، ( وها هي الدول اليت تتبع دينه ، وتطبق شريعته ، حتتل ذيل قائمة دول العامل على كافة الصعد 

  !)؟( تراه كان جاداً أم ساخراً " 

فكيف مبشاكل العامل .. بيته الزوجية  كان يعجز عن حل مشاكل
وها هي الدول اليت تتبع دينه ، وتطبق شريعته ، حتتل ذيل قائمة دول العامل على كافة الصعد 

" وبرFرد ش"من اخرتع هذا الكالم على فم 

  

Ðé×Ãi��:كان يعجز عن حل مشاكلدمحم  �ول االسالمرس
وها هي الدول اليت تتبع دينه ، وتطبق شريعته ، حتتل ذيل قائمة دول العامل على كافة الصعد 

من اخرتع هذا الكالم على فم ) ! االقتصادية ، االجتماعية ، األمنية 



 



 

  
Ðé×ÃiÐé×ÃiÐé×ÃiÐé×Ãi�����:�:�:�:رد شو وهو  خطفاسم الكتاب الذي و هذه املرة  املرجع لقد وضع ديداتFمنه اقوال بر :The Genuine Islam 

" كتاب"وليس هو  .The Genuine Islam مل يكتب يف حياته أي كتاب mذا العنوان "شو"أن   :ولكن املفاجأة الصاعقة هي 
يف "  االحتاد العاملي للدعاية االسالمية: "تصدرها منظمة تدعى   !!اkا جملة اسالمية  نكى، واأل "! جملة"  هوامنا ،  اصالً 

  !)هذا اصل احلكاية (، وتلقفها منهم ديدات دون وعي  نسبوا هذه املقالة لربFرد شو 1936سنغافورة ، ويف العدد الصادر عام  
  



 

  :على فم برنارد شو  الرابعةالكذبة الديداتية 
  ؟شو الكتاب المقدس انتقد برناردهل 

  :دون ان يضع مصدره  جورج بر�رد شو ايضاً على فمكالماً نسبه   ،!" شيخ املناظرين " اقتبس
• “George Bernard Shaw said , "THE MOST DANGEROUS BOOK (the Bible) ON EARTH, 

KEEP IT UNDER LOCK AND KEY." Keep the Bible out of your children's reach. But who will follow his 

advice? He was not a "B.A.,1 a "reborn" Christian.”    (Is the Bible God's Word?- Deedat- Page 49 )  

 

 
 



 

:جند االقتباس كما هو 

 
  )مرتمجة( امريكا ىف

  

  

جند االقتباس كما هو  63ويف ترمجته للعربية والصفحة 

 

ىف الدعوة : ديدات أمحد الشيخ :هذه ك..  
https://www.youtube.com/watch?v=bWDcI0FrtTE  

 ويف ترمجته للعربية والصفحة 

 

 اته ر حماضكان ديدات يكرر هذا الكذب يف 
https://www.youtube.com/watch?v=bWDcI0FrtTE



 

  منها شيخكم كالم برFرد شو ؟  2واليت اقتبسشاهد واملرجع +لكتاب والصفحة اين ال:  تالمذة ديداتل وسؤايل
  كان يكذب عليكم ؟  ببساطة ام انه

  

  ==��ç���…^Þ†e�êvéŠÚ:����א���א��د�
א��

  
  1:12:23: الدقيقة " ما هو الكتاب املقدس : " في حماضرته يف السعودية بعنوان ف

https://www.youtube.com/watch?v=L3JlryUbOmw 
  

 :قائالً ! " مسيحي"زويراً أفضح وهو وصفه لشو ¾نه اقتبس ديدات ذات املقولة الفضيحة املنسوبة زوراً لربFرد شو ، لكنه اضاف ت
• "George Bernard Shaw a Britisher a CHRISTIAN .." 

 
 ..3 مل يكن مسيحياً كما يهرف ديدات من كيسه جورج برFرد شووللعلم 

� �

  ..المفاجأة 
  (!!)ان كان ما نسبه لبرنارد شو صحيح ام ال   يجهلديدات 

� �
الذي يضعه على فم  -! املزيف - اس قام ديدات برتداد ذات االقتب.. ففي املناظرة اليت مجعت ديدات +لقس ستانلي شوبريج 

  ..االديب جورج برFرد شو  ، ضد الكتاب املقدس 
من اجلمهور السويدي عاملاً بفكر برFرد شو مطلعاً على مؤلفاته ،  املثقفنيلكن هذه املرة استشعر ديدات خطورة ان يكون احد 

طالباً من اجلمهور ان يذهبوا هم  ويفتشوا ان   ، بعد االقتباس هذا االمر استدرك ديدات.. ولئال يقف وحيرجه بسؤال حول اقتباسه 
  !!كان برFرد شو قد قال هذا الكالم أم ال 

  
  :من هذه املناظرة   50: الدقيقة  يف

Sheikh Ahmed Deedat VS Pastor Stanley Sjoberg -Debate  -DVD 68 Is The Bible The Word of God?  
 :قال ديدات ما يلي 

                                                           

2
  How NOT To Do Dawah : مثل .. راته ومناظراته ضوكرره في ما ال يحصى من محا  

3
  : وهذا كالم برنارد شو! على االقل ال دينياً جورج برنارد شو كان ملحداً او    

"There is not one single established religion that an intelligent, educated man can believe." (George Bernard Shaw 
quoted in "2000 Years of Disbelief, Famous People with the Courage to Doubt", by James A. Haught, Prometheus Books, 

1996)  



 

• " I want you to go and verified for yourself whethe r the statement of 
George Bernard Shaw its true or not  ".  

  ". أرJدكم ان تذ]بوا وتتحققوا النفسكم ، اذا ما Nان التصرJح الذي ادDE بھ جورج برنارد شو 78يح أم ال"  •
 

خصصوا فيديو خاص هلذه الفقرة فقد   -يصب يف مصلحتهم  -ولشدة طرب املسلمني ¾ي اقتباس منسوب على فم عامل غريب 
  :على موقع اليوتوب mذا العنوان  من املناظرة ونشروه

Bible the on Shaw Bernard George - Deedat hmedA 
https://www.youtube.com/watch?v=e62BuFr0nsE  

  
�l]‚è��ÌŠßè�l]‚è�=  

اذ اعرتف .. ه يف كل مكان لذي دأب على تكرار برFرد شو ، ااالقتباس املفربك على فم جورج  دحضنفسه قد كالم ديدات 
  !م ال ان كان اقتباساً سليماً ا ن يتأكدوان على اجلمهور السامع ا.. ديدات انه ال ميلك مصدر هذا االقتباس 

  .. وها حنن ÑكدF من ذلك ، اذ مل نعثر ابداً على ذلك االقتباس يف اي من مؤلفات برFرد شو  
وكان جاهًال ¾بسط قواعد البحث االديب والسيما القاعدة (!!) .. ان الشيخ ديدات كان ببساطة يكذب على الناس : واحملصلة 
  !" ! نت �قالً فالصحةان ك : "الشهرية 

  ! مع ديدات المترجمين العرب في مأزق محرج :א�������
  

اوقع مرتمجي حماضرته وكتبه يف موقف ) الغري متأصلة واخلالية من اي اشارة اىل مصدر ومرجع ( اقتباسات ديدات من برFرد شو 
  !بل قام +لتشويش عليه .. رتمجه اخفى املرتجم كالم ديدات ومل ي.. الرتمجة العربية لفيديو املناظرة ففي .  خمجل 

  
  :الرابط  على هذا . 50:35يف الدقيقة وذللك  . تغافل عن ترمجة كالم شيخه ديداتامسعوا املرتجم املسلم الغري أمني وهو ي

  )جدااا مؤثر- شوبريج ستانلى القس و ديدات امحد مناظرة هللا كالم  املقدس تابالك هل(
https://www.youtube.com/watch?v=7l5xlT7zQ38  

  
ì†¾^ß¹]�h^jÒ�Üq�Ú��JJ�ğør}�ï…]çi=  

  
، فتغاضى عنه ومل  على برFرد شو وتدليسه من ترمجة كالم ديدات اعاله ، لمناظرةل ) علي اجلوهري(  لقد خجل املرتجم العريب

  :لكتاب ادFه شاهد صورة ا !! يرتمجه
  



 

  

فأصلح هلا .. اذ اجاب ديدات على سائلة طرحت عليه اعرتاضاً ¾نه قال ضد الكتاب املقدس انه اخطر كتاب على االرض 
املرتجم العريب هذا الكالم كما نرى يف صورة الصفحة من 

��ËÖ]�»�¼Ï‰�êe†ÃÖ]�Üq�¹]=  
اذ اجاب ديدات على سائلة طرحت عليه اعرتاضاً ¾نه قال ضد الكتاب املقدس انه اخطر كتاب على االرض 

املرتجم العريب هذا الكالم كما نرى يف صورة الصفحة من وقد ترجم ..  مقتبساً من كالم جورج بر�رد شو

  
�íéÞ^nÖ]�ì†¾^ß¹]�»�V��ËÖ]�»�¼Ï‰�êe†ÃÖ]�Üq�¹]

اذ اجاب ديدات على سائلة طرحت عليه اعرتاضاً ¾نه قال ضد الكتاب املقدس انه اخطر كتاب على االرض 
مقتبساً من كالم جورج بر�رد شوديدات ¾نه كان فقط 

  :املناظرة الثانية املطبوعة يف ذات الكتاب 



 

  

 هنا اثباتكالم ديدات ال جند هذا الكالم مرتمجاً يف املناظرة االوىل ؟  

  

  !ليهاجم mا الكتاب املقدس
عن مرجع  الذهاب والتفتيشلب اجلمهور 

ال جند هذا الكالم مرتمجاً يف املناظرة االوىل ؟   اذن لماذاف ،اقتبس من برFرد شو
  )!ة له دون ترمجة عربي

  !ان املرتجم العريب قد أدان نفسه بنفسه ، وسقط يف شر اعماله دون ادراك منه ؟

ليهاجم mا الكتاب املقدس.. شو  كان يفربك اقتباسات مزورة على لسان جورج برFرد
لب اجلمهور يطا وبوقاحة متناهية ، انه ال يعرف مصدر هذه املقولة

  .يتجرأ على ترمجة تزويرات ديدات ان مرتجم املناظرة العريب مل 

  
k×Î  :رد شو قد ما دام ديداتFاقتبس من بر

دون ترمجة عربيامنا ( جلي على وجود االقتباس 
ان املرتجم العريب قد أدان نفسه بنفسه ، وسقط يف شر اعماله دون ادراك منه ؟ فاحملصلة 

�íéi]‚è‚Ö]�íe„ÓÖ]�å„â�í‘ø}V  
كان يفربك اقتباسات مزورة على لسان جورج برFرد  ) !أسد الدعوة (  ديدات

انه ال يعرف مصدر هذه املقولة يف املناظرة !"العالّمة"وقد اعرتف 
  .برFرد شو الذي فربكه على لسان الكالم 

ان مرتجم املناظرة العريب مل : الفضيحة  واكتشفنا



 

�ímøm�^ãu†��gqæ�íÚ^â�í×ò‰]�JJJ�[��
� �

  :السؤال األول 
  !من اإلسالم ؟ لكاتب جورج برنارد شوالحقيقي لموقف الما هو  

  
من االسالم  السليب نعثر على اقتباس حقيقي صحيح وبقلم الكاتب جورج برFرد شو وموقفه  wikiislam+لرجوع اىل موقع 

  )  :اقتباس ( وكان كالتايل .. 
  

• " Islam is very different, being ferociously intolerant . What I may call Manifold 
Monotheism becomes in the minds of very simple folk an absurdly polytheistic idolatry, 
just as European peasants not only worship Saints and the Virgin as Gods, but will fight 
fanatically for their faith in the ugly little black doll who is the Virgin of their own Church 
against the black doll of the next village. When the Arabs had run this sort of idolatry to 
such extremes [that] they did this without black dolls and worshipped any stone that 
looked funny, Mahomet rose up at the risk of his life and insulte d the stones 
shockingly , declaring that there is only one God, Allah, the glorious, the great… And 
there was to be no nonsense about toleration. You accepted Allah or you had your 
throat cut by someone who did accept him, and who w ent to Paradise for having 
sent you to Hell ."  

 
 (Letter to the Reverend Ensor Walters (1933), as quoted in "Bernard Shaw : Collected Letters, 
1926-1950" (1988) by Dan H. Laurence, p. 305) 

 
  :الرتمجة العربية 

•  "ó�a‹“Üa@‡¨@k—Énà@íè@ˆa@L@�a‡u@ÒÝn¬@ãþ�ýa  "..  

  :اىل ان يقول 

 "ÚïÝÈ@@êäÿ@óå§a@¶a@ô›à@ñ‰Üaì@L@êi@µåàü¾a@‡ya@ó.�aíi@ÚnjÔŠ@Ê.Ô@ânï�@ìc@!a@@ßíjÔ

âïz§a@¶a@ÚÝ�Ša@!! "  انتهى االقتباس. 
  

   :نقالً عن ويكي اسالم  
ki/George_Bernard_Shawhttps://wikiislam.net/wi  

  ..! ) فعل ديدات املخادعوليس كما ( ومت تقدمي مرجع 
  ) :1933بقلم جورج بر�رد شو  -رسالة اىل القس انسور والرتز ( وسأقدم صورة االقتباس من كتاب  



 

 

 

https://books.google.com/books/about/Bernard_Shaw_Collected_Letters_192

  !وكان احدها هو رأيه يف االسالم 

 

https://books.google.com/books/about/Bernard_Shaw_Collected_Letters_192

وكان احدها هو رأيه يف االسالم .. وهذه صورة من كتاب اخر جيمع اقتباسات من اقوال االديب جورج برFرد شو 

 

 
  :املرجع 

6_1950.html?id=https://books.google.com/books/about/Bernard_Shaw_Collected_Letters_192
0pVZAAAAYAAJ  

  

وهذه صورة من كتاب اخر جيمع اقتباسات من اقوال االديب جورج برFرد شو 
 :شاهد الوثيقة 



 

  

  

  



 

  :السؤال الثاني 
  ؟لخداعمبرره الشرعي لممارسة اما  ؟ لماذا كذب ديدات على فم برنارد شو

� �

1@H@âý�üa@¿Z@Š§aòÇ†�@l@A 
  :اذ قال  - واالسالم يف حالة حرب دائمة مع اجلميع - من تعاليم دمحم ، جواز خداع غري املسلمني يف احلرب معهم 

 4 "  اْحلَْرُب ُخْدَعةٌ  " •

  ؟! ) وهو اجلهول ¾صول دينه ( هل سبق لديدات ان طرق هذا احلديث اذنيه ف
  ) !ليخفف من معناه املنفر( بعد ان حرفه نطقاً .. قه جيداً بل طب.. فديدات كان على دراية جيدة mذا احلديث .. نعم 

  
�äÖç‰…�oè‚u�Í†¬�l]‚è�=  

  " .احلرب ختطيط "  !! WAR IS STRATEGY :هذا احلديث نطقه ديدات حمرفاً برباعة احلاوي هكذا  ف
  Jesus and Muhammed Comparative Study:   5فعل ذلك يف حماضرة

  :قائالً +حلرف  1:12:30الدقيقة 
• “Our nabi kareem pbuh he said: الحرب خدع war is strategies ..” !! 

  
  : هل الكتاب املقدس كلمة هللا : وسطره مكتو+ً يف كتابه 

• “The prophet of Islam said that "WAR IS STRATEGY ,” 6 
(Is the Bible God's Word? – deedat – page 50) 

 
، ذكر Ñييده "  احلرب خدعة: " ان ديدات حني استشهد حبديث  - !وال صدفة امنا الكل �ذن الرب - ومن حماسن الصدف 

يف فربكة الكذب على افواه الغربيني  االسالمي يتضمن " اخلداع " فصار حقاً ..  يف ذات الفقرة ، مقوالً اzه ما مل يقل لرب�رد شو
  .الغربينيسالم، وجتميله يف عيون كل ذلك mدف تقوية مكانة اال  .خيطر ¾ذهاkم مما ملويلهم ما مل يقولوه لتق
  ! لالستيالء على نفوسهم..  خداع اجلماهرياkا حرب ضروس ، والداعية املسلم الشاطر هو من ميارس ابشع أنواع  

 
  

                                                           
  ) 3361 :ع في الحرب، حديثكتاب الجهاد والسير باب، جواز الخدا( ومسلم )   2887  :حديث - كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة(  -رواه البخاري  4
  
Dawah in UK: محاضرة وكررة مراراً كما في   5   ..وغيرها   
  
  )War is deceit“  )Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 269”. : الترجمة السليمة للحديث هي  6  



 

  :شاهد الصورة من كتيب ديدات 

  
  

، !)الكفار( سيما على فم الغربيني ال.. ان حيرف ويفربك اقواًال على فم غريه  نع عر و تي نلف.. من حيرف أحاديث رسوله 
  !االسالم ةر صن يصب يف مصلحة اهلدف املاط



 

2@HlˆØÛbi@òjuaë@âý�üa@ñŠ–ã  

  
�ífq]æ�ív×’¹]�kÞ^Ò�á]�gq]æ�h„ÓÖ]=  

 
  :نقرأ من كالم اإلمام النووي 

: قد أوضحتها يف كتاب له حمرما فيجوز يف بعض األحوال بشروطأعلم أن الكذب وإن كان أص �ب بيان ما جيوز من الكذب " •
فكل مقصود حممود ميكن . ، وخمتصر ذلك أن الكالم وسيلة إىل املقاصد)انظر +ب النهي عن الكذب وبيان أقسامه من األذكار(األذكار 

çg@@†í—Õ¾a@ÚÜˆ@Þï—¥@çbØمث  .وإن مل ميكن حتصيله إال +لكذب جاز الكذب حتصيله بغري الكذب حيرم الكذب فيه،

juaì@l‰ÙÜa@çbØ@bjuaì@çbØ@çgì@Lbybjà@l‰ÙÜa@çbØ@bybjà@�b..".   
  ) 565صفحة  - حيىي بن شرف النووي  - صاحلني رzض ال(

  
  .."  واجباً "  يف هذه احلالة يكون الكذبـ اذن " واجب " بل " حممود " ونصرة االسالم هو مطلب 

  !حيله االسالم" ..  مقصود واجب" يقولوه هو فما كان الشيخ ديدات يفعله من ترويج األكاذيب ، وتقويل علماء الغرب مبا مل
  

�ívq]…�ív×’¹�h„ÓÖ]�‡ç«= 
  

  :يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية 

كذب كما  إذا مل يتضمن ضرر ذلك الغري إذا كان يتوصل +لكذب إىل حقه جواز كذب اإلنسان على نفسه وعلى غريه : ومنها" •
على املسلمني حىت أخذ ماله من مكة من غري مضرة حلقت املسلمني من ذلك الكذب وأما ما Fل من مبكة من  احلجاج بن عالط

ÞïáÙm@báï�@ýì@l‰ÙÜbi@oÝ—y@>Üa@ózÝ—¾a@kåu@À@ò7�î@ò‡�ÑáÐ@املسلمني من األذى واحلزن 

çbºfia@ò†bîŒì@Šì‹�Üaì@�‹ÑÜa@عد هذا الكذبالذي حصل +خلرب الصادق ب @ßí—y@À@bjj�@l‰ÙÜa@çbÙÐ

ózua‹Üa@ózÝ—¾a@ë‰è ."..  

  ) 306الصفحة  3اجلزء  - ابن قيم اجلوزية  -زاد املعاد يف هدي خري العباد (
  

"  ليكتمل الفرح والسرور وز�دة االميان" كان يكذب ويروج فربكات على السنة الغربيني ، !) .. شيخ االسالم( ديدات فالشيخ 
  ! لدى املسلمني 

  
  



 

�h„ÓÖ^e�Ýø‰÷]�àè��ÀËu=  
انه يشرتي : وحني سألوه عن سبب هذا الكذب اجاب .. ذ+ً كان يقسم وحيلف ك"  حذيفة بن اليمان" يدعى " جليل"صحايب 

  !!!دينه ببعضه خمافة ان يذهب كله 
  ..واخذوا منه تربيراً جلواز الكذب من اجل املصلحة  ! )بسند صحيح (  علماؤهم وقد استشهد بكالمه

  :لنقرأ 

فقال وحذيفة على عثمان  دخل بن مسعودحدثنا عبد هللا بن منري عن األعمش عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال     33050" •
ßbÔ@فلما خرج قال له عبد هللا ما لك فلم تقوله ما مسعتك تقول  قال ال وهللا ما قلتهعثمان حلذيفة بلغين أنك قلت كذا وكذا 

êÝØ@kè‰î@çc@óÐb¬@RÉji@ê›Éi@?î†@ñ6’a@ðäg ." 

 ) 474الصفحة  -  6اجلزء  - مصنف ابن أيب شيبة (
 
كنا مع حذيفة يف البيت فقال له عثمان z أ+ عبد هللا ما هذا الذي يبلغين  وقال األعمش عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة" •

ÙÜì@ôÝi@ßbÔ@ênÝÔ@bà@ÞÕm@%c@!a@‡jÈ@bic@bî@oÝÔ@x‹‚@báÝÐ?@أصدقهم وأبرهم   عنك قال ما قلته فقال عثمان أنت

@çc@óÐb¬@ê›Éji@?î†@ñ6’aêÝØ@kè‰î."  

 )509الصفحة  5اجلزء  -املزي  -lذيب الكمال (
 

.  b:bÔ@ëíÉ8@‡Ôì@L@b:bÔ@bà@¶bÉm@!bi@öbï’c@ôÝÈ@çbárÉÜ@ÒÝ±@ÞÉu : وذكر النظام حذيفة بن اليمان فقال" •

مسعر بن كدام عن عبد امللك بن ، رواه  إني أشتري ديني بعضه ببعض ؛ مخافة أن يذهب كله: فقيل له يف ذلك فقال 

  " . ميسرة عن النزال بن سربة
 )72الصفحة  - اجلزء األول  - أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة - Ñويل خمتلف احلديث (
 

�h„ÓÖ]�h^e�]çvjÊ�Ì×ŠÖ]= 
  
 !!ألنه كان حيلف على اكاذيب  مام ابن القيم ميدح الصحايب حذيفةاإل

ص من احلنث بفعل بعضه مل يكن حانثا، فإذا حلف ال ìكل هذا الرغيف وال ìخذ هذا املتاع  " • من حلف أن ال يفعل شيئا فأراد التخل

ص من األميانفل a‰è@båÜ@aíznÐ@‡Ô@kï.Üa@ÒÝ�Üa@a‰èì@. يدع بعضه وìخذ الباقي وال حينث، وهذا أصل يف +به يف التخل

Öî‹.Üa@a‰è@båÜ@aívéäì@LlbjÜa ، ....جعل حذيفة يحلف  :وذكر عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال

z@ôÝÈ@çbárÉÜ@ÒÝ¥@ÛbåÉ8 أ+ عبد هللا، : ، فقلناولهالعثمان بن عفان على أشياء بالله ما قالها، وقد سمعناه يق



 

êÝØ@kè‰î@çc@óÐb¬@RÉji@ê›Éi@?î†@ñ6’c@ðäg" .  

ózuaŠ@ózÝ—¾@çbØ@sïy@Œí°@l‰ÙÜa  كما قدمناه عن

kuì  . وحيث جاز فاألوىل استعمال

142 ( 

  

ßbÕÐ@LbénÝÔ@ÛbåÉ8@‡Ôì@LbénÝÔ@bà@öbï’c@ZêÝØ@kè‰î@çc@óÐb¬@RÉji@ê›Éi@?î†@ñ6’c@ðäg
 ) 152ص  -  3ج  - ابن قيم اجلوزية 

çc@kè‰¾a@À@‡ánÉ¾a@çc@Þ–b¨aì@ózuaŠ@ózÝ—¾@çbØ@sïy@Œí°@l‰ÙÜa

@êi@ýg@kuaì@†í—Õà@¶g@Þ–ínî@ý@çbØ@çgìkuì

142ص   -السفاريين سامل بن أمحد بن دمحم -غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب

ßbÕÐ@LbénÝÔ@ÛbåÉ8@‡Ôì@LbénÝÔ@bà@öbï’c
ابن قيم اجلوزية  -كتاب إعالم املوقعني ( 

  : قال العالمة السفاريين

• " çc@kè‰¾a@À@‡ánÉ¾a@çc@Þ–b¨aì

êi@ýg@kuaì@†í—Õà@¶g@Þ–ínî@ý@çbØ@çgì@،  ابن اجلوزي اإلمام
  ."املعاريض

غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب( 
  



 

  : الثالثالسؤال 
  ؟اإلسالم  برنارد شوجورج  لم يعتنقلماذا 

  
  

  :السؤال اهلام الذي يطرح نفسه
  ! ملاذا مل يؤمن االديب برFرد شو +السالم ديناً ، ومبحمد رسوالً خامتاً ؟

السالم واخلري " له ققو انه لو تسلم حكم العامل حل!" البشرية منقذ"ضعوا على فمه مدائح مبحمد ¾نه من و هو اليس برFرد شو 
  !؟ ي سيجتاح اورو+ مستقبالً هو الذ ؟ وان اإلسالم"املطلق

  ! ؟الشهادتني أمامه Fطقاً افح شيخاً فلماذا مل يزر برFرد شو اقرب مسجد اليه ، ليص
  ؟بل يف هذا اòالهو من توافرت فيه صفات العلم ، والفكر واالدب حىت نواله جائزة نو اليس برFرد شو 

  
  ! ؟ح، مبحمد ، وهو الذي كان يكيل له +ملدي) شو(رب الشيخ ديدات مجهوره ، عن اسباب عدم اميان هذا االديب الكبري ملاذا مل خي

  !مزعجة ؟ فرقعاتمفربكات ، بل : أم ان كل ما روجه ديدات على فم هذا املفكر كان ال يعدو سوى 
  

  : الكاذب احملرف ضد امثال ديدات كتابنا املقدس  ينصحك بهامسع ما .. عزيزي املسلم 
  
  .لَِتُكوَن َشاِهَد ظُْلمٍ َوالَ َتَضْع َيَدَك َمَع اْلُمَناِفِق  ،َكاِذ�ً بَـًرا  الَ تـَْقَبْل خَ « 1
َبِع اْلَكِثريِيَن ِإَىل ِفْعِل الشَّرِّ،  2   ".ِللتَّْحرِيفِ  ِيف َدْعَوى َماِئالً َورَاَء اْلَكِثريِينَ  َوَال جتُِبْ الَ تـَتـْ
  )2-1:23سفر اخلروج ( 

  

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ  

  ..والى هنا عزيزي القارئ 
ي قبره القابع في ف،  على المسلمين واستدالالته المدلسة تا اكاذيب ديدانكون قد القين 

الذكر "قرأوا عليه ما تيسر من آيات ان ينتظرين م -بجانب ما القيناه سابقًا  -جنوب افريقيا 
    !!" الحكيم

  
  

 


