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لتقد�م .. في محاوالت الشیخ دیدات المستمیتة لمعادلة �فة المیزان ضمن حر�ه العداون�ة ضد الكتاب المقدس 
الذ1 �قطع " حاطب لیل "�ان اش.ه .من �سمى .. وهو القرآن  -الكتاب المقدس  - الح( عن �تاب هللا" بدیل"

  ..!االفاعي مع االخشاب دون وعي 
" وال افضل من اللعب على ما �سمى .. القرآن " سماو�ة " ف�ان یروج أل1 خرافة تقع تحت یده لیثبت بها 

  . القرآن " اعجاز 
  .�ما .عد ومن ثم قتله احد ات.اعهالذ1 ادعى النبوة ف 1لمدعو رشاد الخل�فة ااذ لجأ دیدات الى نبي �ذاب وهو 

لینسب الى القرآن .أنه ..  19: والى د�انة �فرBة وهي البهائ�ة ل�ستعیر منهم حسا.ات مفتلعة حول الرقم .. 
  ) . 19( المبن�ة على الرقم .. معجزة المعجزات من جهة االعداد والحسا.ات 

  

   : ةفيلخ داشر باذكلا يبنلا

                                                           
وتخّصص في مجال الكيمياء 1959المتحدة للدراسة في  الى الوالياتهو مسلم مصري هاجر إلى ) 1990يناير  31 - 1935نوفمبر  19(رشاد خليفة   1

والتي تدعو الى اإلسالم الى هللا " المتّحدون الدولية المسلمون"أّسس رشاد جمعية  .األمريكية في ما بعد ليصبح مواطناً أمريكياً  الحيوية وحصل على الجنسية
لسنوات عديدة، كان رشاد إمام . المسلمين دمحم بن عبد هللا،السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع عند بالسنة وحديث رسول هللا وحده ال شريك له وتنبذ العمل

بشكل عام، وكلماته وحروفه بشكل  والقران الكريم 19استخرج رشاد عالقة بين الرقم  1974األمريكية وفي العام " أريزونا بوالية" توسان"مسجد في مدينة 
إال إن ذلك االستحسان  إستحسن العالم اإلسالمي إستنتاجات رشاد في بادئ األمر.والقران الكريم 19 د من الكتب فيما يتعلق بالرقمخاص وقام بتأليف العدي

 نوقال أنهما اضيفتا للقرءا 129- 9:128فقد شّكك رشاد بآيتين . أال وهي السنة و الحديث تالشى عندما خرج رشاد بتصريحات تمّس لب عقيدة المسلم الحق،
الرحيم، وادعى أن تلك اآليتين مدسوستين على القران الكريم واستّدل  من اجل تمجيد دمحم عن طريق نعته بصفة تذكر فى القرءان فقط لوصف هللا، اال و هى

صحتها باإلضافة إلى تعارض  قوله عدم وجود دليل مادى على و مما دعا له رشاد خليفة أيضا كان عدم األخذ بالسنة النبوية وإنكارها حسب. على هذا بالرقم
اإلسالم حسب تصريحات جميع علماء  مخرج من الملة لدى أهل الّسنة والجماعة ، وهذا ما استدعى تكفيره وخروجه عن ملّة احكامها مع القرآن ، وهو أمر

المرسلين، فقال أن النبى هو نوع  ان دمحم هو آخر ، و طرح مفهوما بديال للمفهوم اإلسالمي القائل] 3:81[المذكور فى  ادعى انه الرسول المصدق.المسلمين
خاتم االنبياء الن  فقط فيبين للناس النبوءات التى يحويها كتابهم الموجود بالفعل،و على ذلك فدمحم هو خاص من الرسل يبلغ كتاب يحوى نبوءات، أما الرسول

 ا في مسجد توسان من والية أريزونا واالعتقاد الشائع أن الفاعل هو جماعةخليفة مطعون ، مات رشاد1990يناير  31في .القرءان هو آخر كتاب من هللا
  .الباكستانّية إال إنّه لم يتم التّحّقق من هذه المعلومة األخيرة" الفقراء"
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وهو بدوره �ان متأثرًا .ما �عتقده .. في القرآن  �19انت نبوة رشاد خل�فة مرتكزة على اكتشافه مزا�ا الرقم 
  ..!البهائیون ات.اع البهائ�ة حول هذا الرقم وما �شاع حوله من اساطیر 

ت ، دون ان یت�قن صحة ووقتها صف( المسلمون الكتشافات رشاد خل�فة و�تا.ه الذ1 نشره حول تلك الحسا.ا
ولكن و.عد ! �ت.ه تلك .�م�ات ال تحصى ونشرها مجانًا ) و�ان ملیونیرًا ثرBًا ( وقد ط.ع رشاد خل�فة ! ما فیها 

ل�ست دق�قة .الش�ل الكافي ، فاضطر ان �طل( تصرBحًا  19عدة سنوات اكتشف خل�فة .أن حسا.ات الرقم 
، ن سورة التو.ةوهما آخر ایتین م! ین في القرآن مقحمتان مزورتان قلب الدن�ا على رأسه اذ اثبت .أن هناك آیت

ولم �مضي وقتًا �اف�ًا لكي �ست�قO المسلمون من تلك !   2 واعتبرهما دس�سة وتحرBف من جامعي القرآن
�اث.ات  19ذات حسا.اته عن الرقم  اً مدختسمالصدمة ، إال وقد عاجلهم رشاد خل�فة .ادعاؤه النبوة لنفسه ، 

 !وته لنب
  

����د��א��א���وع�د��א��א���وع�د��א��א���وع�د��א��א���وع� ����
برشاد خل�فة ، وشغوفًا .ا.حاثه وحسا.اته ، فاقت.س منها ما .شدة واالن�ى ان صاحبنا احمد دیدات �ان معج.ًا 

رات ضقام محاأف –.التنقیب والتمح�ص عن صحتها  دون ان ��لف خاطره –استحسنه من ارقام واستنتاجات 
  : سّجل شرائV �اسیت .عنوان ، و  19رشاد خل�فة حول الرقم  ة امام جماهیر غفیرة ، مروجًا لخرافاتعد
 The Qur'an, the Ultimate miracle  .  ًا �ل اف�ار خل�فة  ، 1979في عام ونشر �تی.ًا.Bتقر Yحو

وقد طبل دیدات الستاذه   Al-Quran - the Ultimate Miracle: و�ان ا�ضًا .عنوان   19حول الرقم 
  !المالیین خل�فة وزّمر ، حتى ضلل 

  
وقد اظهرها في شرVB محاضرته التي روج ..  19هذه الصورة لكتاب دیدات الذ1 �حو1 التروBج لنظرBة الرقم 

                                                           

 ) 24، الملحق "التالعب بكلمة هللا"رشاد خليفة، اإلعجاز الرقمي في القرآن، تحت عنوان (: راجع   2



 

  

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

Qur'an-Al  
https://www.youtube.com/watch?v=cMGY4yNSVK8 
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  !!فیها لذات النظرBة ال.ائسة 

 V.و�م�ن مشاهدتها �املة ومترجمة على هذا الرا:  

  المرئيّة المعجزة
=PuSAAXVgNYEhttps://www.youtube.com/watch?v

  :وهذا الرابط للمحاضرة باالنجليزي 
Sheikh By -- Miracle Visual The - Qur'an

https://www.youtube.com/watch?v=cMGY4yNSVK8

فیها لذات النظرBة ال.ائسة 
  

  
 V.و�م�ن مشاهدتها �املة ومترجمة على هذا الرا

  
المعجزة القرآن -  ديدات أحمد

=PuSAAXVgNYE
  

وهذا الرابط للمحاضرة باالنجليزي 
Deedat Ahmed Sheikh

https://www.youtube.com/watch?v=cMGY4yNSVK8
 
  

  
  
  
  



5 

 

  

��א����د��א��د��א��د��א��د��א��������א���������א���������א���������������� �����������א��א��$#�د�"!� �������א��א��$#�د�"!� �������א��א��$#�د�"!� �������א��א��$#�د�"! �� �� �� �
نبي المسلم رشاد خل�فة الستخراجه اعجاز واعجاب وش�ر موجهة لل ع.ارات مد�حضمن دیدات  �تی.ه المذ�ور 

وخاصة النه سمح لدیدات ان �قت.س من ا.حاثه وBنشرها في �تی.ه الخائب ، اذ �تب  –المزعوم  – 19الرقم 

  :دیدات في المقدمة 

  
• "I have in all humility taken the liberty of bringing the scientific findings of 

that great servant of Islam - Dr Rashad Khalifa Ph.D., in my own humble 

way... In it I have freely utilised Dr Rashad Khalifa's data and in places I 

have used his actual eloquent words verbatim for lack of better 

expression." 
 (Deedat in his booklet - "Al-Qur'an - the Ultimate Miracle).  

  

  

  

• "  pbÏb’n×üa@÷bjnÓbi@Êbšmc@ë@òíŠy@ÝØi@oàÓ@†ÔÛ …@áîÄÈÛa@âý�⁄a@â…b�@bèîÛg@Ý•ìm@�Ûa@òîàÜÈÛa@N

…b‘‰ �ÔíŠĐi@ë@LòÐîÜ� a†u@òÈ™aìn½a@NNNN@oàÓ@�în×@¿@òäîÈß@å×bßdi@ë@émbßìÜÈß@âa†‚n�bi@oàÓ@‡g

÷bjnÓbi @�jÈnÛa@óÜÇ@‰†Óc@òÔíŠ�@†uc@�@ïãþ@bîÏŠy@òÌîÜjÛa@éÜº ".  

  )المقدمة  -دیدات  -القرآن المعجزة الكبرY   �تیب( 

  

  

  :شاهد االقت.اس من صفحة �تاب دیدات 
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( و�تب ذلك في هامش �تا.ه .. دیدات یوزع �تاب النبي رشاد خل�فة من مر�زه االسالمي في جنوب افرBق�ا 
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دیدات یوزع �تاب النبي رشاد خل�فة من مر�زه االسالمي في جنوب افرBق�ا 

 Yصورة الكتاب �ما ت  35: صفحة ) المعجزة الكبر Yر:  

 

  

  

  

)�و�'�&������%����א�����)�و�'�&������%����א�����)�و�'�&������%����א�����)�و�'�&������%����א�����
دیدات یوزع �تاب النبي رشاد خل�فة من مر�زه االسالمي في جنوب افرBق�ا 

المعجزة الكبرY  - القرآن 

  



 

  !المبني على اوهام نبي �ذاب 

 -الط.عة الخامسة   -المس�ح في االسالم 

 
 

• “2- Read - "Al-Quran - the Ultimate Miracle." available free from the "Centre

proves mathematically that no human being or group of human beings and the spirit 

world put together could have contrived such a Book as the Holy Quran” !!

( Christ In Islam - Desert Storm 

 
http://www.slideshare.net/HatimElkhouaja/book  
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المبني على اوهام نبي �ذاب ا الكتیب ذ�ان دیدات یوزع مئات االلوف من ه

المس�ح في االسالم  :من �تی.ه .االنجلیزBة  11صفحة   2اقرأ �المه في هامش رقم 

 !!نصف ملیون نسخة  ط.ع منه

the Ultimate Miracle." available free from the "Centre

that no human being or group of human beings and the spirit 

world put together could have contrived such a Book as the Holy Quran” !!

Desert Storm - has it ended? - 5th print -October 1991-

in-christ-ended-it-has-storm-desert-http://www.slideshare.net/HatimElkhouaja/book

  :شاهد صورة االقت.اس من �تاب دیدات 

�ان دیدات یوزع مئات االلوف من ه

اقرأ �المه في هامش رقم 

ط.ع منه ذ1وال 1991اكتو�ر 

 

the Ultimate Miracle." available free from the "Centre." It 

that no human being or group of human beings and the spirit 

world put together could have contrived such a Book as the Holy Quran” !! 
- 500 000 copies ) 

pdf-dedat-ahmed-islam-in
  

شاهد صورة االقت.اس من �تاب دیدات 
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افتعلها " حساب�ة " سخافات  FREE" مجانًا " �ان یوزع  -على االقل  1991وٕالى عام  -ا1 ان دیدات 

رات دیدات ضف�انت محا!! مهووس ادعى النبوة وهو رشاد خل�فة دون ان یراجع دیدات �لمة منها او رقمًا 

    !نفسه .ه تلك و�تی.ه .مثا.ة الحبل الذ1 خن( 

  

� �� �� �� �



 

واالدهى ان مترجمي �تاب دیدات هذا الى العر��ة لم �قوموا بترجمة �المه في الهامش �ما ورد اعاله في 

انظر ترجمة وتعلی( ( خجًال من فض�حته المدو�ة فقرروا تجاوزها 

1990(  
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واالدهى ان مترجمي �تاب دیدات هذا الى العر��ة لم �قوموا بترجمة �المه في الهامش �ما ورد اعاله في 

خجًال من فض�حته المدو�ة فقرروا تجاوزها ) المس�ح في االسالم 

1990اكتو�ر  29 – 45ص  –یدات المس�ح في االسالم لد

  ����.�-,א�א+�*(�.�-,א�א+�*(�.�-,א�א+�*(�.�-,א�א+�*(�
واالدهى ان مترجمي �تاب دیدات هذا الى العر��ة لم �قوموا بترجمة �المه في الهامش �ما ورد اعاله في 

المس�ح في االسالم ( �تا.ه .االنجیلزBة 

المس�ح في االسالم لد –دمحم مختار 

  

  



11 

 

  ����*���4*�3א�2و�'���0��1 /�*���4*�3א�2و�'���0��1 /�*���4*�3א�2و�'���0��1 /�*���4*�3א�2و�'���0��1 /�

  واقرأ دعوته للقراء ان یراجعوا �تا.ه الذ1 اوحاه ال�ه النبي الكذاب رشاد خل�فة  

AL'QURÁN - The Ultimate Miracle  هللا  هل الكتاب المقدس �لمة: �ما جاء في �تی.ه الشهیر– 

 :1992الط.عة الثامنة سنة 

  

 
  

“What about the Holy Qurán? Is the Qurán the Word of God? The author of this humble 

publication has endeavoured to answer this question in a most scientific manner in his 

book "AL'QURÁN - The Ultimate Miracle," available absolutely free of charge from the 

"Centre" on request”  
(Is the Bible God's Word? Page 61 - 8th Print - MARCH 1992 ) 

  

  !!  30و ص  7و�رر هذا الطلب .اقتناء �تا.ه هذا في هامش الصفحة 
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���������.�-,א�89م�د��א���6א���52.�-,א�89م�د��א���6א���52.�-,א�89م�د��א���6א���52.�-,א�89م�د��א���6א���52 �� �� �� �
  ! 19حول الرقم  -الفض�حة  -اعاله عن �تا.ه ان المترجم العر�ي لم یترجم �الم دیدات .. المفاجأة 

  :شاهد الترجمة العر��ة 

  

   
  

 Yة الرقم وهراء  - �فر  -فالمسلمون على علم �قین .مدBعالمة العصر(، فهالهم ان �قوم شیخهم  19نظر (!

  !!وحذف �المه في ترجماتهم العر��ة لكت.ه فتأمل.. عل�ه " التستر"ففضلوا .. بتروBجها في مؤلفاته 
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 .�تور القس ان�س شروش.اقتدار الد �ما فعل.. لقد استخدم خصوم دیدات هذه الفض�حة لقلب الطاولة عل�ه 
  : اذ صدمُه واخجلُه في المناظرة الشهیرة 

  

  
  

The Qur'an Or The Bible? Which Is God's Word?  وهذه هي الس�ا{ الالذعة التي جعلت ،
  :اذ قال ان�س شروش !! دیدات یتصاغر حتى عن تبرBر فعلته وانس�اقه وراء نبي �ذاب 

القرآن ( سؤاًال .أن یخبر هذا الجمهور العظ�م عن �تا.ه الالمعقول ) على دیدات ( أود ان اطرح عل�ه "  •
هذا السید قد ضمن الكثیر من اشرطته و*ت(ه ومحاظراته ، ایها االصدقاء الموقرون )  3والمعجزة االدب�ة

اني اتساءل .  الذ9 ثبت اآلن انها فرضEة (اطلة) . تسعة عشر ( عن نظر@ة االعجاز العدد9 الرقم 
 " ! یخرج لنا .عد هذا ، ا1 وهم و.حث خرافي سیخرجه لنا على الكمبیوتر عن ماذا س

 دار - 2000ط(عة  -اعداد جمال نادر  - 30ص  -المناظرة بین دیدات وانEس شروش  –هل القرآن *الم هللا ام االنجیل  : *تاب(
  ) عمان االردن -االسراء للنشر 

  

                                                           

انما المترجم العربي قام بتحريف الترجمة ) AL'QURÁN - The Ultimate Miracle(  كتاب ديدات صحيحاً  القس انيس ذكر اسم  3
 !!محاولة للتشويش على قوة حجة القس في فضحه لديدات في  " ( !! ) األدبيةالقران المعجزة " الى 



 

  

 واالن�ى انه! الح.سة لسانه ففضل الصمت المطب(

في محاولة لسد الثغرات التي فتحها عل�ه 
اذ   !)!(بل طار فوقها وفرّ  19م اال انه لم یتطرق الى فاجعة الرق
  .ادرك انه حتى اقرب المقر�ین من ات.اعه ما �ان ل�قتنع .أ1 تبرBر �قدمه

14 

الح.سة لسانه ففضل الصمت المطب( ، بل اصابتولم ین.س دیدات ببنت شفة حول هذه الو�سة 
  :محاضرة .عنوانفي الیوم التالي للمناظرة اقام 

Sequel to Quran or the Bible which is    في محاولة لسد الثغرات التي فتحها عل�ه
اال انه لم یتطرق الى فاجعة الرق -والتي عجز عن ردها 

ادرك انه حتى اقرب المقر�ین من ات.اعه ما �ان ل�قتنع .أ1 تبرBر �قدمه

 
  

ولم ین.س دیدات ببنت شفة حول هذه الو�سة 
في الیوم التالي للمناظرة اقام 

 Sequel to Quran or the Bible which is God's word 

والتي عجز عن ردها  -الد�تور شروش 

ادرك انه حتى اقرب المقر�ین من ات.اعه ما �ان ل�قتنع .أ1 تبرBر �قدمه
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خنس دیدات  -اذ �انت حسا.اته انتقائ�ة  -.عد ان تم �شف زBف النبي الكذاب رشاد خل�فة واعجازه المزعوم 

قام بجمع �ل نسخ بل ! راته التي اقامها حول هذا الموضوع ضرًا ، وقام .سحب جم�ع محاقهقوتصاغر مت
من االسواق وقام بإصدار �تیب حول اعجاز القرآن   �Al-Quran - the Ultimate Miracleتی.ه 

وهذا ! ، لیخفي الحفرة التي اوقع نفسه فیها  19.ش�ل جدید وعنوان جدید ، حاذفًا منه �ل ما تعل( .الرقم 
  ! مصیر �ل جاهل یلقي بنفسه في احضان الكذ.ة

تعرض دیدات الحراج  1:53:20الدق�قة  وفي ، Kuwait Series 5في محاضرته الخامسة في الكوBت  
دیدات .ان�سار  الطائشة ، فأجاب 19فقد سأله شاب مسلم عن نظرBة الرقم  ! 19شدید .سبب فض�حة الرقم 

 :لنقرأ السؤال ثم جواب دیدات . ق رات من السو ضأنه سحب �ل المحا
 

• “ My name is yassin ahmaed , can you tell us the story behind the 19 s theory which 

is failed now ? “ 

:أجاب دیدات   
• “ This is no time for story tilling , I used to deliver lectures on the subject 19 , and I 

found that some people are making wrong views of that , so I  have stopped selling 

my video tapes my cassettes , as well as the booklet on the subject is all taking off 

the records“ . 

  
"  اص(عض االشخ" فهو لم �عتذر أو �قر .شططه وانق�اده وراء شخص �ذاب ، انما قد القى .الالئمة على 

ثم اعترف .أنه قام .سحب �ل الشرائV ونسخ �تا.ه من التداول ،  !!الذین اتهمهم .أنهم هم الذین اساؤوا فهمها 
، �ان  19مه لبراهین النبي الكذاب رشاد خل�فة ورقا1 ان �ل الشهور والسنوات التي قضاها دیدات مروجًا 

  !قتلومن الجهل ما ..  لهكم من المالیین قد خدع دیدات بجهلو  !مصیرها سلة المهمالت
  

  : ولكي نقطع الطرB( امام ا1 مسلم قد �قفز زاعمًا .أن 

12يحة و/. ت,+*ن ع'&  19حول إ"!از الرقم حسابا��م  شاد خليفة وال��ائية كذابون ، إنمار " 

  : سنأخذ بیده ونأتي .ه لیواجه �.ار علماء دینه وحینها  " !  عظمة القرآن
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�J,K-א�C! �����C.��D����د��א������LMوא���� �
.. ر تصدY �.ار علماء االسالم والسلف�ة ، على جهاالت دیدات الالعقالن�ة التي ردوها .التكذیب واالن�ا لقد

اذ وردت فتوY !! و.الح( قد قلبوا الطاولة عل�ه ، اذ حسبوه وصنفوه مع البهائ�ة والنبي الكذاب رشاد خل�فة 
فلنقرأ  الفتوY من فتاو1 اللجنة   .بهذا الشأن من قبل اكبر هیئة علم�ة اسالم�ة في المملكة العر��ة السعود�ة

 : )19040، فتوh رقم 116 ، الصفحة رقم 2: الجزء رقم ( لل.حوث العلم�ة واإلفتاء الدائمة 
 

، وضرب لذلك  ) 19( أن القرآن من مضاعفات العدد ) القرآن معجزة المعجزات  : ( لقد ذ*ر الداعEة أحمد دیدات في *تا(ه:    سؤال"  •
 �114لمة الرح�م في القرآن  وورد .142×  19 2698مرة  ، وورد �لمة هللا في القرآن  19ورد �لمة اسم في القرآن   - (عضها أمثلة نذ*ر

في  )الد*تور رشاد خلEفة : ( ثم استدل أEضا (الدراسة التي أجراها المدعو ). 7×  19(  133في سورة القلم ) ن ( وورد حرف .مرة 
من  لكلمات تتألف�لمة ، وهذه ا 19أول وحي قرآني  . األمثلة التي استدل بها منه نذ�ر �ذلك .عض) القرآن تقد�م مرئي لمعجزة : ( �تا.ه 

  . وطل.ه الفتوY فیها . إلخ) . .  15×  19: ( حرفا ، أ1  285 : آ�ة ، وفیها 19: السورة األولى من القرآن   ). 4×  19( حرفا  76

ة ، إذ ال(اطنEة البهائEة ، وهي قائمة على تقدEس رقم تسعة عشر ، وال شك أنها (اطل هذه الدراسة من مفتر@ات وترهات الفرقة  : جواب 
ادعاء : ، منها  *ثیرة ومعرفة معانEه الصحEحة ، ولهذه الطائفة الخبیثة عقائد فاسدة تالعب (القرآن العظEم وصرف للناس عن تدبره هي

فالواجب على المسلمین جم�عا الحذر . والدعوة إلى وحدة األد�ان وغیر ذلك  .عض دعاتها النبوة وقولهم .الحلول واالتحاد وتحرBم الجهاد
قدرته أن ی.طل �یدهم ، وأن ��ف عن المسلمین  نسأل هللا جلت. الوقوع في ش.اك هذه النحلة الكافرة ، والتأثر .أف�ارهم و�تبهم  التحذیر منو 

 -  اللجنة الدائمة لل(حوث العلمEة واإلفتاء(   .و.ا� التوفی( ، وصلى هللا على نبینا دمحم وآله وصح.ه وسلم . شرهم إنه على �ل شيء قدیر
الشیخ ، الرئEس عبد العز@ز بن عبد  عضو (*ر أبو ز@د ، عضو صالح الفوزان ، عضو عبد هللا بن غدEان ، نائب الرئEس عبد العز@ز آل

     )هللا بن (از 

  
 :وهذا را.V الفتوY على النت    

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=10862&PageNo=1&Bo
ID=3#P116ok 

  :لل.حوث العلم�ة واإلفتاء السعود�ة زBادة في التوثی( لللجنة الدائمة الموقع الرسمي  وهذه صور الفتوY من
وه�ذا نرY .أن لجنة االفتاء االسالم�ة السعود�ة قد طعنت في ف�ر وعقیدة أحمد دیدات المشروخة ، ألنه نقلها 

، ولن ننسى ان السعود�ة ) من جهة المذهب السني والسلفي  والمحار�ة .الط.ع( من البدع االسالم�ة الكافرة 
  !! مهدیب مهمانصا ن ومطحE فی* لمأتف !!�ان لها الید الطولى في صنع دیدات وتسو�قه للعالم 
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@pa‡í†@|›Ðí@ïzî�ß@Ýöb�Û@@xë‹à×@òîöbèjÜAA@ @
@ @

  : ففي فترة االسئلة .عد محاضرة دیدات المشار الیها في بدا�ة .حثنا ، والتي �انت .عنوان 
 Miracle Visual The - Qur'an-Al  

ا دحضهو  ط.ع لفضحها �تاب اسالمي مشیرًا الى 19الرقم  خرافة اعجازفضح . م.شر مس�حي الماني قام
  " !!اختراع بهائي " �ونها 

أو احضر  ..هل تفهم االنجلیز@ة أم األلمانEة  ؟این سؤالك  " : مقاطعًا السائل .القولفاغتا� دیدات وطف( 
  !! " *تا(ًا *تب منذ سنوات تحت ا9 مسمى ال ح*مة من ان تحضر..  معك مترجم لیترجم لك الكالم
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   !القاء سؤاله  متا.عة �حي االلماني منمسوتدخل مدیر الجلسة ومنع السائل ال
اال ان مدیر الجلسة انهى المحاضرة .عد ..  اثنین .عد سائلین لمرة اخرY ومع ان ذات السائل قد انتظر دوره 

 19، خوفًا من ان یواصل سرد فضائح الرقم  ل الدور الى هذا الم.شر االلمانيسؤال واحد قبل ان �ص
  !!فترة اسئلة في جم�ع محاضرات دیدات  وتلك برأیي �انت اقصر .البهائي
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�l]‚è��h]çq�î×Â�êÏé×ÃiV� �
� �

  !البهائ�ة ؟ 19ما المانع من االستشهاد .�تاب اسالمي �تب منذ سنوات في دحض أ.اطیل نظرBة الرقم 

  ! هل اعتراض دیدات ینصب على الفترة الزمن�ة ، أم على الفتوY االسالم�ة ضد نظرBته ؟

إنما قد نسف   ..المس�حي ل�س فقV سارع بإنهاء محاضرة دیدات .عد سؤالین  أعتقد ان االخ الم.شر

 واستشهد من علماء مسلمین ضد نظرBة .اطلة.. اذ ضرب المسلم .المسلم .. المحاضرة عن .�رة أبیها 

  !!" شیخ المناظرBن " یروجها من حشر نفسه بین العلماء متخذًا لقب 
  

  

الذي منعوك من اكمالھ ، اكملناه اليوم ف.. سالم لك ا=. امل>شر :ملا8ي ف

واثبUنا كذب ديدات ولRثھ وراء :ن>ياء الكذبة .. Nعد سنوات طوIلة 

  !وامل]!زات الYاذبة 

  ! رحدنIو  bcثلاa بو ذيالبد ان ف..  هدو ر ̀و  طال أجلھفالباطل مRما  

� �

� �

� �

� �
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@pa‡í†@Ñ�äí@pa‡í†A  
 ��تب حین جیداً  " یخط� " .أنه .. Miracle Visual The - Qur'an-Alتفاخر دیدات في محاضرته 

  : قائالً   19 الرقم ظرBةبن المختص �تا.ه بیده رفع وقد .. له �تاب ا1
  

  
  

  ..البهائي "  19اعجاز الرقم "سحب دیدات �ل مؤلفاته ومحاضراته حول اكذو.ة  الكارثة.عد و 
  !؟وتخطV جیدًا قبل ان تكتب هذا الكتاب ثم تلقي .ه الى عرض الحائV .. لماذا لم تتف( مع نفسك : نسألهف
  

�تب عن نفس�ة  متخصص في علم النفس ، ف امر�Bيمؤلختم محاضرته مستهزءًا . انه.. المثیر للسخرBة 
  .طئًا و.عد سنوات سحب �المه واعترف .أنه �ان مخإال انه ،  من وراء �ت.ه المالیین ، وقد جنىاالطفال 

  :  1:59:20في الدق�قة اذ قال دیدات عنه  

•  "Û@énibn×@åß@´íý½a@óäu@†Ó@@bØíŠßa@¿@ÚëŠ×@ÝuŠÛa@ÙÛ‡@ÝrßÜ†í†È@åß@@åÇ@knØÛa@æŁaë@ÞbÐ�üa@òî�Ðã
@†Èi20@@aˆç@ÞbÓ@´y@Yb÷Đ«@æb×@éãa@åÜÇc@lëú†Ûa@ÝàÈÛa@åß@YbßbÇ@NN@ÝÄí@Ybibn×@wnäm@æa@òÇìà�@åØ¹@üë
@ñ†½1400@†yaë@ÑíŠ¤@@æë…@ïÔã@òä� !!! " 
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  ! والخش.ة في عینه .. یلوم غیره  ان دیداتالعجیب 
  !.أنه �ان مخطئاً  اً �نمض واعلن ، 19نظرBة الرقم  �ل محاضراته و�تا.ه عن .ابتالعقام  قد فهو نفسه

  !!التي دعمته ببذخ منقطع النظیر ط.عًا .عد ان جنى دیدات المالیین من نفV دول الخلیج االسالم�ة  
  

  
  

سقو{ مزاعمه عن نقاء  ،ه هذه والقاءها في سلة النفا�اتفهل �ح( لنا ان نستنتج من جراء  سح.ه لكل ادلت
  !مرئ�ة ؟ واعجازBة القرآن �معجزة
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@pa†í…@B@ƒ�äí@BâìÇŒ½a@éãeŠÓ@‹bvÇg@AA� �
وستجد ان .. تلحO في الغالف الخارجي قائمة .عناوBن �تب ومطبوعات دیدات س ،احد �تی.ات دیدات على 

 - Al-Quran:  ومع ذلك �م�ن قراءة العنوان وهو .. مشطوب على عنوانه بخV سم�ك  11: الكتیب رقم 
the Ultimate Miracle     Yة الرقم .. القرآن المعجزة الكبرBوقد .  19وهو الكتاب الذ1 روج ف�ه لنظر

  ..وشطب عل�ه في أغلفة �تی.اته االخرY .. سح.ه دیدات من التداول 
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@òzîšÐÛa@NN@üm@pìm@òÓ‰ë@bç��@NNN@bèjĐ’Û@Ùî�@Á�@üëANN  

  
فاته على �تب �حذفها و�سحبها الذ1 تحو1 مؤل..   !"نBر شعلا ن ر قلا ة�عا د" ـب بقلملهذا الشیخ ا Y و تسمفما 

  !!من السوق الحتواءها على �وارث علم�ة وشرع�ة 
  .. ما مستوY ق�مة مطبوعات دیدات 

  "!  ینسخها" بل .. وهو �عترف ضمن�ًا على أغلفتها .أنه یتراجع عن محتواها 
  ..م.ق�ًا على �لمات ما نسخه 

  !فتي المصحف دون فائدة ضمن د اها�ا اً �ق.م فعل رسوله القدوة الذ1 نسخ آ�ات القرآن. انا�ا اً ر �ذم 

  

، فهل كان سيحتاج اىل هذا الكم " معجزة املعجزات " فلو كان القرآن حقاً هو 
  !اهلائل من أكاذيب الشيوخ كديدات ليحولوا القصدير اىل ذهب ؟

  
  

@@

@@
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@ÕzÜßZ��

åß@x‡b¸@õbĐ�c@y�bibp@@áÓŠÛa19@æeŠÔÛa@¿@@

@@òÐîÜ�@ë@pa†í…@áÇ‹@k�¡A� �
  

   Al-Quran a visual miracle: .عنوان  هتر ضاحم يفف
https://www.youtube.com/watch?v=cMGY4yNSVK8  

  
  :، وهذه نماذج منها 1 ، دون دراسة وال مراجعة وال ترو  ةع�نشلا ءاطخألا هذه م�رراً  دیدات طرح

  
دوره من البهائ�ة على قول بنى دیدات مزاعمه التي ینقلها من النبي الكذاب رشاد خل�فة والتي نقلها ب )1

!  فزعم .أنها ال تعني مالئ�ة ، وانما تعني ال.سملة  ، 4 )30:رثدملا (" َعَلْيها ِتْسَعَة َعَشرَ  ": القرآن 
 ! وانطل( من هذه الف�رة لیواصل حسا.اته حول هذا الرقم السحر1 

  
  :  وأقول

نفسه قد حدد  والقرآن. ول�س ال.سملة ) عدد المالئ�ة (  1أ عدتهم هلو ق.ن قد فسروا النص Bان المفسر  
  :.قوله  31وذلك في ذات سورة المدثر ! یتحدث عن مالئ�ة ول�س ارقام وحسا.ات .أنه �ان 

َتُهمْ َوَما َجَعْلَنا  َمَالِئَ*ةً َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ  "    ! " ِإالَّ ِفْتَنًة ِللَِّذیَن َ*َفُروا ِعدَّ
 !وهذا وحده �فیل .اسقا{ النظرBة برمتها  
  

                                                           

ً ضوع ) 19 ( مقر ةيالا يف تاملكلا هذه درت مل اذامل  4   !؟ 30 و 19 نيب ةيباسحلا ةقالعلا ام ؟ ) 30 ( نع ا
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  :اد خل�فة .أن واصل دیدات مزاعمه مقلدًا استاذه النبي الكذاب رش )2
 ! �لمة  19: عدد �لمات اول خمسة ا�ات من سورة العل( هي  

  
  

  : وأقول

  ؟} ر�ك األكرم و{ قوله  يفالعطف ؟  واولماذا لم �حسب :  ما اسهل دحض هذه االنتقائ�ة .سؤال  

  
  ! مرة  19قد وردت في القرآن  } اسم { زعم دیدات .أن �لمة   )3
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  : وأقول
، اما �لمة اسم )  30والنمل  41وهود  1الفاتحة ( مرات فقV في �ل القرآن  3وردت "  (سم" �لمة  

مرات وواضح ان جمعها معًا  5جاءت " اسمه " مرة و�لمة  19بدون اضافتها الى ضمائر فقد جاءت 
" وترك �لمة " اسم " وا.قى على �لمة " .سم " مرات ذ�ر  3فلماذا اغفل الــ !   19ال �قبل القسمة على 

  ؟" ..االسماء " و �لمة "  اسمه
  

مرة أ1 من مضاعفات الرقم ) 2698: (في القرآن  هو ) هللا ( أن عدد مرات تكرار �لمة  زعم دیدات )4
)19   ! ( 
  

       
  

  : وأقول
  !هذا غیر صائب ، ورم�ة من غیر رام  
  !  19قم ال �قبل القسمة على مرة وهذا الر  2699قد تكرر في القرآن ) هللا ( ألن تكرار اسم  
  ) !ولهذا السبب لجأ رشاد خل�فة الى االعتراف .أن القرآن محرف .اضافة آیتین ال�ه ( 
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  !       مرة  114قد تكررت في القرآن } الرح�م { بجهالة شدیدة ان �لمة زعم دیدات  )5
 

  
  
  :  وأقول  

  .مرة  34} الرح�م { هذا مجانب للحق�قة ، اذ تكررت 
ا1  ،مرة  116ومرة واحدة .ص�غة الجمع ، فالمجموع . مرة  81دون ال التعرBف تكررت } رح�م { و  

  !! 19ال �قبل القسمة على 
  

6(@@@òàÜ×@BaÛ’èŠ@@B@p…‰ë@Ýç19@_@æeŠÔÛa@¿@ñŠßA  
  1:27:21:  في الدق�قة ف

رات .أن عدد م ر�ذ ." ةEمالسالا بطخُ لا" ناو نع. اً .ات� بت� ، أحمد صقر�قت.س دیدات من �اتب مسلم هو 
  ..مرة  19: هي  نآر قلا يف �لمة الشهور

  !"االرقام �ساعدنا في .حثنا  ههذبرصده ل" .أن هذا الكاتب المسلم واعقب دیدات 
  



 

  

في �تاب مسلم ، ومن  19فقV لمجرد انه قرأ الرقم 
  !!حق( عن صحة ما �قرأ قبل ان یلق�ه �فرBسة میتة الت.اعه 

  : نیBز اجعإلا دحأ ىلع اً در  ب

29 

فقV لمجرد انه قرأ الرقم .. دیدات �سوق الترهات على جمهوره دون وعي 
حق( عن صحة ما �قرأ قبل ان یلق�ه �فرBسة میتة الت.اعه 

بت� ذا ،مستشار مسلم هو احمد عبده ماهر نأتي .االجا.ة على فم

  : لوقاو 
  

دیدات �سوق الترهات على جمهوره دون وعي 
حق( عن صحة ما �قرأ قبل ان یلق�ه �فرBسة میتة الت.اعه دون ان یت

  
نأتي .االجا.ة على فم
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  مرة بكل صيغها ومشتقات الكلمة وهي موزعة كالتايل 12مرة وليس  20كلمة شهر وردت   " ... 

 12شهر يف سورة سبأ االية  هنا تكررت كلمة 4)) =  3القدر ,  12, 12سبأ , 185البقرة (( شهر  -1

  مرتني

  2)) =  4ا<ادلة ,  92النساء (( شهرين  -2

  5)) =  97,  2املائدة ,  217,  194, 185البقرة (( الشهر  -3

  5)) =  4الطالق ,  2التوبة ,  234,  226,  197البقرة (( أشهر  -4

  1)) =  5التوبة (( األشهر  -5

  2))=  15االحقاف ,  36التوبة (( شهرا  -6

  1)) = 36التوبة (( الشهور  -7

  مرة تكرار 20= ا<موع الكلي 

  11= 2+5+4=واالن لدينا شهر بصيغة املفرد سواءا ب ال التعريف او بدونه او Mضافة التنوين 

  ابدا 12وMعتماد أي صيغة ممكنة ضمن هذه املعطيات ال ينتج لدينا الرقم 

ضون اعتماد صيغة اجلمع لكلمة شهر فهم يهملون شهرين و اشهر و علما ان القائمني على هذا االعجاز يرف

فاذا استندg على هذه القاعدة اليت ترفض صيغ اجلمع يف االعجاز فان االعجاز التايل  ..االشهر والشهور 

اذا امهلنا حتت ) مرات ايضا  4مرات وكلمة خنزير جائت  4كلمة دمحم جائت يف القرآن (( سيطابق Mلضبط ان 

املبدأ كلمة اخلنازير اليت وردت ايضا يف القرآن ملرة واحدة فأما ان حتسبوا صيغ اجلمع يف كلمة الشهر ويسقط  نفس

بذلك االعجاز وهو اصال ساقط او ترفضوا اضافة كلمة اخلنازير كجمع لكلمة خنزير وبذلك يتحقق االعجاز من 

  ) سابتقالا ىهتنا ( ".ان هللا اراد شيئا من مساواة كلمة اشرف اخللق Mجنس اخللق

  
راته و�ت.ه ضاد خل�فة ، ورّوجها دیدات في محا�فانا هذه الضر�ات ، ألهم الحسا.ات المزBفة التي فبر�ها رش

  !مضلًال بها مالیین المبرمجین على قبول الترهات مهما بدت سخ�فة 
 على االنتقائ�ة ، فطرح وضرب وقسمفقد أجهد دیدات نفسه ل�قدم فرض�ات مضح�ة واستنتاجات مفبر�ة قائمة 

أعمى ینقل عن " وه�ذا اتضح .أن المسألة �انت    .، والرقم الذ1 لم �عج.ه است.عده ونفاه.الهوY الشخصي
  !ف�ا فرحة ما تمت  "  .. فوقع �الهما في حفرة غائرة .. أعمى 

  !خیبته وجهله عن قد أعلنبدوره دیدات و ن رشاد خل�فة قد أعلن .أن القرآن محرف والسنة النبو�ة مزBفة ، أل 
  

  


