
1 
 

  
  



2 
 

 

" ـ ـــجيمي سوجيارت بـ االمريكي وهو خياطب القس هراته شاهدظومنا الشيخ ديدات راتضيف معظم حما
، والقس السويدي ستانلي شوبريج بــ  !"أخي شروش"انيس شروش بـ  الفلسطيين والقس! " أخي سوجيارت

  "!االخ ستانلي"
  ! "  االخوة املسيحيني" واملسيحيني عموماً بــ  
  

  
كما يظهر يف هذه احملاضرة املرتمجة له " .. األخ سواجرت " ديدات يدعو القس جيمي سواجارت ب 

  :لعربية 
  

  


  " !!األخ بول "  ـديدات يدعو عضو الكونغرس االمريكي بول فينديل ب
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هم اخوة املسلم املسيحي يدعوديدات    :قائًال .. ني 

ل الكتاب وته المسيحي اخانه من واجب المسلم ان يساعد "     ...".  ، أ
  ) 14صفحة  -من دحرج احلجر (   :كما كتب يف خامتة كتيبه الذي بعنوان

  
ألن الرتمجة العربية قامت بفعل الاخالقي حني . اً للعبارة وانتبه جيد.. شاهد الصورة يف الصفحة التالية 

 !ترمجوا كتيب ديدات هذا ، كما سنرى فيما بعد 
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ألخوة ، هل مصطنعة او جمامالت " تقية " يتوافق مع الشرع االسالمي ام كان جمرد   مناداة ديدات اهل الكتاب 

  ! غري االسالم احلقيقي ؟" ماً اسال" للمصلحة ؟ أجبين  عزيزي املسلم الذي خدعك ديدات وأظهر لكم 
والذي (  ني دمحم بن صاحل العثيمالفتوى بقلم احد كبار علماء أهل السنة السلفية وهو الشيخ  لتقرأ معي هذهف 

رة شخصية لديدات اثناء مرضه    1 ).قام بز

  " افر بأنه أخ؟: السؤال   ما حكم وصف ال

ن: املف    دمحم بن صا العثيم

افر : الفتوى  ان نوع - ال يحل للمسلم أن يصف ال  
ً

ا ، أم أيّ
ً

، أم مجوسيا
ً

وديا ، أم 
ً

ان نصرانيا كفره سواء 

 
ً

دا   - م
ً

ذا التعبال يجوز له أن يصفه باألخ أبدا ن . ، فاحذر يا أ مثل  ن و ن املسلم فإنه ال أخوة ب

 
ً

يمانية، كما قال هللا عز وجلالكفار أبدا خوة  خوة   س.}إنما املؤمنون إخوة{: ،  انت قرابة ال ب وإذا 

خوة مع اختالف الدين وعدم القرابة؟ قال هللا عز وجل عن نوح وابنه ملا  ت  تفي باختالف الدين فكيف تث ت

ن {: قال نوح عليه الصالة والسالم اكم ق وأنت أحكم ا قال يا نوح إنه * رب إن اب من أ وإن وعدك ا

لك إنه عمل غ صا س من أ ن املؤمن وال. }ل  فال أخوة ب
ً

افر افر أبدا ، بل الواجب ع املؤمن أال يتخذ ال

عا  كما قال 
ً
م باملودة وقد كفروا بما {: وليا ا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إل يا أ

ق عا.}جاءكم من ا افرون، قال هللا  م ال م أعداء هللا؟ أعداء هللا    ومالئكته {: فمن 
ً
ان عدوا من 

نور  افر ال فإن هللا عدو لل يل ومي عا}سله وج ود {: ، وقال سبحانه و ا الذين آمنوا ال تتخذوا ال يا أ

ن دي القوم الظامل م إن هللا ال  م منكم فإنه م عض ومن يتول م أولياء  عض   .}والنصارى أولياء 

لد الثالث ( ن ا اءبا -مجموع فتاوى و رسائل الشيخ دمحم صا العثيم   ) ب الوالء وال
  

  :والفتوى منشورة هنا 
http://www.fatawaa.com/tit(8).htm  

                                                           

ر ديدات السعودي السلفي عصام مدير   1   :قال ص

  " ارته ي لز نكيف ملن يأ ي الشيخ  الشيخ ابن عثيم رم امل باته والشيخ ابن باز وإمام ا ث عليه  إحدى كت و

ون قاديانيا ومنحرفا ي أن ي ن الشيخ عكرمة ص س ومف فلسط اه .. ديدات." (السد سالمي الذي ب الداعية 

اخامات مقال وسط – القساوسة وا  ) 9756العدد  2005اغسطس  14ـ  1426رجب  09حد   الشرق 
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ئق للفتوى من كتاب الشيخ بن العثيمني  ئق للفتوى من كتاب الشيخ بن العثيمني وه  :ذه و ذه و
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  " ! أخي : " 
"  التقية" ؟ ام كان يستخدم يطالع كتب الشرع والفقه يف اوقات فراغه 

  :بعنوان 

  

9 

: " املسيحي بعبارة  مناداةاملسلم على ذن حبسب الفقه السين ال جيوز 
يطالع كتب الشرع والفقه يف اوقات فراغه  -!العالمة 

  !؟" االخوة " والكذب الشرعي يف مناداتنا بـ 
بعنوان اسالم ويب : ن املوقع الشهري لنقرأ معاً هذه الفتوى االسالمية م

 (  

ذن حبسب الفقه السين ال جيوز ا
العالمة  –فهل كان ديدات 

والكذب الشرعي يف مناداتنا بـ 
لنقرأ معاً هذه الفتوى االسالمية م

 )
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املثبتة يف القرآن  " الوالء والرباء " لعقيدة
  " !  اخوة

   أم من كيسه املشقوق ؟

 !!حرفوا كالم ديدات في الترجمة العربية 

  
لماذا حرفوا جملة كاملة من كالم شيخهم الكبير احمد ديدات ولم يترجموه ؟ اليس 

  !للمسلم ؟) أخوة ( جهالة وسقطة من شيخهم بمخاطبته اهل الكتاب بأنهم 
11 

لعقيدة هحول خمالفت واملتمحورم اجلسي لقد تبني لنا شطط الشيخ ديدات
اخوة" ومداومته على خماطبة اهل الكتاب بلفظ غري شرعي وهو 

ذا الوصف من قواميس االسالم  أم من كيسه املشقوق ؟!) املتسامح( فهل اتى 

حرفوا كالم ديدات في الترجمة العربية 

لماذا حرفوا جملة كاملة من كالم شيخهم الكبير احمد ديدات ولم يترجموه ؟ اليس 
جهالة وسقطة من شيخهم بمخاطبته اهل الكتاب بأنهم 

لقد تبني لنا شطط الشيخ ديدات
ومداومته على خماطبة اهل الكتاب بلفظ غري شرعي وهو  !والسنة

ذا الوصف من قواميس االسالم  فهل اتى 
 

حرفوا كالم ديدات في الترجمة العربية : الفضيحة 

لماذا حرفوا جملة كاملة من كالم شيخهم الكبير احمد ديدات ولم يترجموه ؟ اليس 
جهالة وسقطة من شيخهم بمخاطبته اهل الكتاب بأنهم  هءاوتحال


