
 bلدجا� كا�  لو  تر� 
âر�ِجه  تنبأ  �لذ@ 
;جل  Çرَ)   bُلرسو�
 R� ؟bخا;`، فهل ُيطلق عليه �لدجا
كا� �ب �� يسمى بالرجل �خلا;` 
� �لعمال` �� ��ائل �� i@ �لعجائب؟ �
�نه  �لوصف  هذ�  من  ��ضح  �نه  بل 
َلقب، ألنه 9ترj �لكذ& ��لتضليل 
�حلق  ��ظها;  ��لتزييف   s�خلد��
 o;صو  4 ��لباطل  �لباطل   o;بصو
ير�  حني  �ملسلم  ��جُب � �حلّق. 
 Æح يتنّبه   �� ��حتر�فه   bلدجا� هذ� 
كا�  لو  �ما  َشَركه.   4 يسقط  ال 
�ال  علينا  �ر^  ضخم  ;جل  Çر) 
للتنبؤ  قيمة  فال  مقابله  شيئا  نستطيع 

�لتنبؤ،  ملجر)  ليست   ��pفالنبو به؛ 
تقوية   �� تبش�   �� حتذير  فيها  بل 
 opنبو من  �لغايا�   dهذ فأين  �ميا�، 
خر�^ ;جل ضخم مفتوb �لعضال� 
�لوهية؟  قد;��  �له  �لشعر  �جعد 
لسُت هنا مبعر: �)لة نقض �لتفس� 
 ،oكث� فهي   ،bللدجا �لتقليد@ 
 dهذ تنطبق  كيف  توضيح  �;يد  بل 
�حد�  على  �لدجالية  �لصفا� 
 jبه سُيعر� �لعربية،  �لتنص�  قنو�� 
يلي  �فيما  ��قًعا. � عمليًّا   bلدجا�
ترتبط  �مثلة  مع  �لدجل  هذ�  مظاهر 
تتعلق  ألمثلة  نتطر`  �لن   ،oباملر�
�ما  �غ�ها،  ��لوحي  باجلها) 
�ملنو�b نفـسه:  �كثرها!، فهي على 

��ًال: سياسة �يل للمصلني �فيما يلي 
:bمثا

  �  bلرسو�  ��   :bقمص )جا bيقو
�لصحا�  من  �لفز�;ية   oلفتا� �خذ  قد 
سلمة، حسب ما جاp 4 �لبد�ية ��لنهاية 
 bقا" :bفقا pسر) ما جا Â ،البن كث�
 bسو; dمَّر��سلمة خرجنا مع �� بكر 
�فيهم   ..o;�فز ب¹  فغز�نا  علينا  �هللا 
من  �ا  �بنة  �معها   o;�فز من   oمر��
بنتها.  بكر  �بو  فوهب¹  �لعر&  �حسن 
فما كشفت �ا ثوبا حÆ قدمت �ملدينة 
�لغد   4�ثوبا  فلم �كشف �ا  Â بت 
 :� bفقا �لسو`  لقي¹ ;سوb �هللا 4 
يا سلمة هب � �ملر�o.. يا سلمة هب 
� �ملر�o هللا �بو] (�@ هد)d)  فقلت 
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يا ;سوb �هللا، ��هللا ما كشفت �ا ثوبا 
 b�9ا �هللا".   bسو; يا  لك  هي  �ها 
 � bلرسو� �� bيقو �� &�هذ� �لكذ
يقعن   Ïلال� �جلميال�  �لسبايا  يأخذ 
غصًبا.  �آلخرين  �لصحابة  نصيب   4
�لكن، �قر��� تكملة �لر��ية �لY قّصها.

َعَلْيِه  �هللا  َصلَّى  �هللاَِّ   bُُسو;َ ِبَها  َفَبَعَث 
َناًسا  ِبَها  َفَفَد�  َة  َمكَّ َ�ْهِل  �َِلى  �َسلََّم َ
َة.  ِبَمكَّ  ��ُ�ِسُر َكاُنو�  �ْلُمْسِلِمَني  ِمْن 
��ضح  �i� .(لنهاية���لبد�ية  (مسلم، 
يأخذها   �   bلرسو�  �� �لنص  من 
ليتز�جها بل ليبا)b ֲדا بعض �ألسر� 

من �ملسلمني. 
 ،pلفقها�  pخطا� �عتما)هم على  ثانيا: 
مع علمهم �ّ� هذd �ألخطاp ليس عليها 
� حديثي، �� �nا منقوضة � y?ليل قر(
بأ)لة قر?نية ��ضحة. �فيما يلي �مثلة:

�مه  بطن   } �جلنني   Zبقا �مكانية   .١
!/�عشر سنو

�لقائلو� بذلك من �لفقهاp �عتمد�� على 
 pنسا �شها)��  عصرهم  معلوما� 
جاهال� �� ُمَوْسَوسا� �� كاiبا�، 
�ال  �لكرمي  �لقر?�  على   ��يعتمد  ��
م�;  فال  �لنبوية،  �ألحا)يث  على 
 sفأتبا ��ال  iلك،  على   Rإلسال�  Rلَِلو
�أل)يا� �لذين مَضو� كانو� يقولو� مبا 
تتناقض  مفاهيم  من  �لنا�  عامة  لد� 

مع �لعلم �منها )يانة هذ� �لدجاb. مع 
 4 �حلمل   oمد بّين  �لكرمي  �لقر?�   �ّ�
قوله ﴿َ�َحْمُلُه َ�ِفَصاُلُه َثَالُثوَ� َشْهًر�﴾ 
 :Rبن حز� bقد قا� ،(١٥ :jألحقا�)
�ال �و� �� يكو� �ٌل �كثَر من تسعة "
�شهر �ال �قلَّ من ستة �شهر لقوb �هللا 
�َحْمُلُه َ�ِفَصاُلُه َثَالُثوَ� َشْهًر�﴾ َ﴿ تعا
ُيْرِضْعَن  ��ْلَو�ِلَد�ُ� َ﴿  :تعا �قوله 
 (َ�;َ�َ ِلَمْن  َكاِمَلْيِن  َحْولَْيِن  �َالَ)ُهنَّ ْ�َ
 .(٢٣٣  :oلبقر�) �لرََّضاَعَة﴾  ُيِتمَّ   �ْ�َ
�من �)عى �� ْ�ًال �فصاًال يكو� 4 
�كثر من ثالثني شهرà فقد قاb �لباطل 
�جل  عز  �هللا   Rكال  َّ(;�  bملحا��
جهاً;�. (�ملحلى). فهذd �آليا� تنقض 
;ضاs �لكب� �تنقض �حلمل �لطويل.

�لرجل من �بنته من �لزنا! ���f .٢
 �ّ� يع¹  ال  بذلك   pلفقها� بعض   bُقو
عمليا..  عليهم  ُطرحت  قد  �ملسألة 
قائال:   Yيستف يأِ� ;جل  �نه �  �ع¹ 
بفالنٍة،  سنة  عشرين  قبل  �نيُت  لقد 
سّن   4 صا;�   Yل� فالنَة  فأجنبْت 
�لز��^ �آل�، ��;يد �� �تز�جها، فهل 
مثل  9صل   � كال،  iلك؟   � �و� 
iلك �لبتة، فالز�y ال يعرj �ّ� فالنة 
 jلو عر Â ،هي �بنُته من �لزنا �صال
جدال، فهو لن يكو� �قًحا لد;جة �� 
يعترj بالزنا، Â يطلب �لز��^ منها. 

كث�  مثل  �هي  ,تة،  نظريٌة  فاملسألة 
من �ملسائل �لنظرية �لبحتة �لY �نَشَأִדا 
 pال كا� على �لفقها���لتَُّخم �لفقهية، 
�ال يتحدثو� مبثل هذ� �ال يتطرقو� �ليه. 
بنَت   �ّ� هي  iلك   bقا من  �حجُة 
ֲדا  يتعلق  ال   oٍ(ال� من   �pجا �لزنا 
تنتسب  ال  )�مْت  فما  �لنسب،  ثبو� 
�لنطفة، �ما )�R ال �و�   صاحب �
فهي  لذ�  فال�،  بنت  �nا   bنقو  ��
باألجنبية جائز.   ^����لز عنه.  �جنبية 
�لفتو�   dهذ صاحب  فا�  �لكن 
على   Rَّحر قد   Rإلسال� كا�   �i� �نه 
فكيف  �جُته، � ُترضعها  َمن  �لرجل 
نطفته!  من   Yل� �لبنت  عليه   Rِّ9ر ال 
يعi� ¹� �;ضعت �مر�oُ �يٍد ِهنًد�، فال 
ال  �نه  مع  هنًد�،   ^�يتز  �� لزيٍد  9ّل 
مسألتهم   4 �ما  بينهما،  ما)ية  صلَة 
�هـي  ��ضـحة،  فالصلة   dهذ
�لرجـل.  نطـفة  من  �لبـنت   ��

�ملحّلل مأجو	!  �ّ� .٣
مع �نه ال �هل مسلم �حلديث �لشريف: 
(�بو  َلُه"  ��ْلُمَحلََّل َ �ْلُمَحلَِّل  �هللا  "َلَعَن 
ُ�ْخِبُرُكْم  َ�َال   " �حلديث:  �ال   ،((��(
 bَُسو;َ َيا  َبَلى  َقاُلو�  �ْلُمْسَتَعاِ;  ِبالتَّْيِس 
�ْلُمَحلَِّل  �هللا  َلَعَن  �ْلُمَحلُِّل  ُهَو   bََقا �هللاَِّ 
 bْلُمَحلََّل َلُه" (�بن ماجة)، لكن �لدجا��َ
ال يتطر` � هذين �حلديثني قط، �ال 
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يركز سو� على عبا�� شا�� ال ُيعر� 
َمْأُجوٌ�،  "ْلُمَحلُِّل  "َ&ِقيَل  &هي:  قائلها، 
 ��,) "ْألَْجَر.  َشَر0َ   "�َ1 "للَّْعِن  َ&َتْأِ&يُل 
"حلكا7 شر= غر� "ألحكا7) &معلو7 56 
بالتحايل على  "لتحايل مذمو7، فكيف 
قوله  من  "حلكمة   5ّ6 &معلو7  "لشرH؟ 
تعاM ("لطالJ مرتا5) هو 56 ال يتها&5 
"لناR بالطالJ، &56 ال ُيقد7 "ملرN عليه 
"ستمر"�  من  6فضل  6نه  يقينه  بعد  1ال 
"لز&"W. 6ما لو V يكن مقيَّد" بعد, فقد 
يطّلق "لرجل "مر6ته كلما غضب منها! 
6نه  هذ"  عن  &ينتج  كب\.  فسا,  &هذ" 
 56 بعد  "لرجل   M1 "ملر�6  ال حتّل عو,� 
6مامها  &"لبا_  "لثالثة.  "لتطليقة  يطلقها 
مفتو= لتتز&W من تشاN. فإ�" تز&جت 
ِبِنّية "لز&"W "حلقيقي &ليس  g&جا fخر 
"لتالعب، i "ختلفا &طلَّقها &V ُيرجعها 
 W&تتز  56 فيمكنها  "لعد�،  فتر�   jخال
g&ًجا fخر، حg l&جها "أل&j ُيسمح 
rا بالز&"W منه؛ �لك o6ا V 5ْ1 تستطع 
"لعيش مع "لز&W "لثاs فلعلها توقن o6ا 
هي من سبََّبت "خلال�، 6& لعل g&جها 
"أل&j يغّير من طباعه &يتعهد بتغي\ ما 
يريد w 56عل  كا5 عليه. فاإلسال7 ال 
نفسه  "لوقت   y& 6لعوبة،   Jلطال" من 
يريد 56 مينح "ملخطئني ُفرًصا. "ملهم 5ّ6 
"ألحا,يث تلعن "ملحّلل &تصفه بالتيس 
"لدّجاj ال يتحد� 1ال  "ملستعا�، لكن 

عن تصرفا� "لناR "خلاطئة &عن فتو� 
"لنصوَ�  &ُتناقض  قائلها  ُيعر�  ال 

"لو"ضحة "لقاطعة.
 

�مر�ً�   � �لرسوُ�  �حبَّ   ���  .٤
�جها �� يطلَِّقها! معلو7 �فيجب على 
g 56ينب بنت جحش كرهت g&َجها 
gيَد بن حا�ثة �ضي "هللا عنهما &V تُعد 
تطيقه، فظّلت تطالب باالنفصاj عنه، 
مر",ها   �  jلرسو" rا  56 حقَّق  &بعد 
 � �سوله  "هللا  6مر  عدتُّها  &"نَقَضْت 
"لعر_  عا,�  على   Nًقضا منها   W"&بالز
y عد7 "لز&"W من مطلقا� 6,عيائهم، 
ضر�  من  حلقها  عما  لزينب  &تعويضا 
بطلب  كا5  "لذ�  gيد  من  بز&"جها 
من "لرسوj � نفسه إلg"لة "لعصبيا� 
&ترسيخ "ملسا&"�.. لكّن "لدجاj �في 
هذ� "حلقائق &يركز على قوj شا� قاله 
6حدهم، &هو 56 "لرسوj � قد ��6 
gينب y ثيا_ خفيفة y بيتها فأعجبته، 
 � jُيٌد، لذ" "�1" 6حبَّ "لرسوg فطلقها
"مر6ً� فيجب على g&جها 56 يطلَِّقها". 
بآية   jّيستد  V ֲדذ"  هر6  "لذ�  فالعاِلم 
6& حديث، بل بنا� على 1ضافٍة مغلوطة 
هذ"  على  يب�  حني   jُلدجا"& للقصة. 
 jلفاسد يركز على تصوير "لرسو" jلقو"
� 6نه كا5 يطيل "لنظر M1 "لنساN، &6نه 
حيثما 6عجبته "مر�6 &جب على g&جها 

تطليقها فو�"، &كأ5ّ هذ" "حلد� يتكرَّ� 
شهريا! &"لعيا� باهللا. فما�" هو "لدجل 
 V 51 يكن هذ"؟ &ما هو "لتضليل V 51

يكن "لتصّيد "لكا�_؟
 

بيع   '��فالز �ملر��،  �ملهر هو ,ن   .٥
�شر�0!

يع�  للز&جة  هدية  هو  "ملهر   5ّ6 مع 
&"لنفيس  "لغا�  بذله  عن   W&لز" فيها 
g&جته.  على   jحلصو" 6جل  من 
"ملهو�   y "ملغاال�  ينبغي  ال  &لكن 
 .W"&لز" من  "لشبا_  يتمكن  ال  �يث 
يصو�ها  "لر"ئعة  "إلسالمية  "للفتة  هذ� 
فالرجل   ،N"شر& بيع  o6ا  على   jلدجا"
يشتر� "ملر�6، &تصبح له 6َمة.. �6 56 

"لز&"W ليس 6كثر من جتا�� بالبشر!
بإضافة  "لر&"يا�  حتريف  ثالثا: 
مثاj على  "لبتة،  فيها  ليست  6كا�يب 
"ل�  "لتالية  للر&"ية  6ضافو�  ما  �لك 
6خرجها "لط�"y s "ملعجم "لكب\ َعِن 
ا 6ََ�"َ, "لنَِّبيُّ َ� 5ْ6َ  "ْبِن َعبَّاRٍ َقاjَ: َلمَّ
َيْخُرWَ 1َِلى َغْزَ&ِ� َتُبوَ�، َقاjَ لِْلِجدِّ "ْبِن 
َتُقوjُ ِفي  َما  َقْيٍس،  "ْبَن  َيا ِجدُّ  َقْيٍس: 
 jَُسو�َيا َ :jَُمَجاَهَدِ� ب� "َألْصَفِر؟ َقا
َ&َمَتى   ،Nٍِنَسا َصاِحُب  "ْمُرٌ�  1ِنِّي  "هللاَِّ، 
6ََ�� ِنَساNَ ب� "َألْصَفِر 6ُْفَتَتُن َفاْئَذ5ْ ِلي 
ِفي "ْلُجُلوRِ، َ&ال َتْفِتنِّي. َفَأْنَزjَ "هللا َعزَّ 
: "َ&ِمـْنُهْم َمْن َيق�وjُ "ْئـَذ5ْ َ&َجلَّ
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َسَقُطو�"  �ْلِفْتَنِة  ِفي  َ�ال  َتْفِتنِّي  �ال َ ِلي 
 bيقو  bلرسو� كا�  فقالو�:  (�ملعجم) 
للنا�: هيا �خرجو� للغز� حÆ حتصلو� 
 R��لر بنا�  �خصوصا   ،pلنسا� على 
�ْبن  ِجدُّ  هذ�  �لكن   .����لشقر�
�ملر�op فرفض.  َقْيٍس كا� لديه بعض 
 �� كالشمس  ��ضحة  �ملسألة   �ّ� مع 
ِجدَّ �ْبَن َقْيٍس كا� منافقا، �قاi bلك 
 Rثا عن م�; لعد,� "pعلى سبيل ��ز"

�خلر�^ 4 قتاb �لر�R �ملعتدين.
 

شخصيٍة  �حد�ٍ�   bُستغال� �بعا: 	
 ��نْزُعها من سياقها ,يث تبد ،oعابر
��ية ; مثل  �iلك  �صيلة،  حالة  كأnا 
�حد�   oِِغ� عن  تتحدثا�  �ثنتني   ��
ثقيلة  مْزحة   ��  ،�  bلرسو� �جا� �
iلك.  شابه  ما   �� �حد�هّن،  مَزَحْتها 
هي   oلعابر� �ألحد��   dهذ  �ّ� مع 
من �)لة صد` �لرسوb � ألnا تبّين 
 ،pشي كلُّ  س�ته  من  �صلنا  قد  �نه 
نافعة.  تعاليم  من  Äلو  ال  �nا  كما 

�لو�ضح  �ملع�  حتريف  خامًسا: 
كالشمس

�فيما يلي مثاb، فعن �بن عبا� قاb : ملا 
ماتت فاطمة �R علي بن �� طالب خلع 
 ،dيا� ��لبسها  قميصه،   � �هللا   bسو;
��ضطجع معها 4 ق�ها، فلما سو� 

 bبعضهم : يا ;سو bعليها �لتر�&، قا
�هللا ;�ينا] صنعت شيئا � تصنعه بأحد، 
لتلبس  قميصي  �لبستها   y�  »  :bفقا
من ثيا& �جلنة، ��ضطجعت معها 4 
�لق�،  عنها من ضغطة  ليخفف  ق�ها 
�nا كانت �حسن خلق �هللا �� صنيعا 
(y�لط�� (معجم   « طالب   �� بعد 

قد   �  bلرسو�  ��  :bتقو فالر��ية 
ق�   4 حلظا�  �لشريف   dجسد مّد) 
� بعد �فاo �مه  فاطمة �لY �عتنت به جدًّ
�كانت حنونًة جد� عليه، فأ;�)  dجّد�
�ا   تعا �هللا  فدعا  �جلميل  �ا  يرّ)   ��
ق�ها.  �لشريف 4   dممّدٌ) جسد �هو 
�لدجاb يقوb �� معÀ �ضطجع  لكن 
�كالُمه  ֲדا!  �نا  �نه  ق�ها   4 معها 
هذ� ال ُينقل �ال إلثبا� )جله �جهله. 
كالنائم،  �لتمّد)  هو   sفاالضطجا
��i� ُ�طلق على �جلماs فهو من با& 
 Õبألفا عنه   Àُيك  sفاجلما �ملجا�، 
�كذلك كل لفظ غ� مرغو&  ،oكث�
�سيا`  مثال.   pخلال� كبيت   ،dبذكر
هي  بل  iكرنا،  فيما  ��ضح  �لر��ية 
Äفى  �ظّنها  �ال   ،oعديد ��يا� ;

عليه. 
مر�يا�  على  �لتركيز  سا`سا: 
مثل  �لكرمي،  ��لقر?�  �لعقل  ينقضها 
لكا�  صّح  لو  �لذ@  �لكب�،   sضا;
حوله  �ملر�يا�  عشر��  �صلنا  قد 

 o(;� �قتها  �لصحابة  مشاعر   bحو�
�ليه  ُنسب  �لذ@  سا�  �لرجل  فعل 
��ليهو)  �ملنافقني  فهل   o(ّ;�  ،sلرضا�
مثل  يفّوتو�  لن  �لذين  ��ملشركني 
حدثت.  لو  �لذهبية  �لفرصة   dهذ

 /��لعا` بني  �ملتعّمد  �خللط  سابًعا: 
�بني  �لنا<  عامة   =���قو �لتقاليد �

.cإلسال�
 :µلقرط� تفس�   4  pجا فمثال�: 
بالنعجة   oملر�� عن  تك¹  ��لعر& "
�لسكو�  من  عليه  هي  ملا   ،oلشا��
�قيل  �جلانب".  �ضعف   oملعجز��
 oبالبقر عنها  ُيكّنى  �قد " �يضا: 
��لناقة، أل� �لكل مركو&".  oحلجر��
�لدّجاb: ما عالقة   bنسأ� (µلقرط�)
 � ُينسب  ال   �iملا� بذلك؟   Rإلسال�
�ملسيحية، فكث� من �لعر& مسيحيو� 
 dهذ فلعّل   ،Rإلسال� يعتنقو�   �� قبل 
�لكنايا� ُتستخدR منذ iلك �لزما�؟!

مع  ينجح  قد  هذ�   bلدجا� ��سلو& 
للدين  صحيح  فهٌم  لديه  ليس  َمن 
 bلرسو� صد`  على  �لد�مغة  �لأل)لة 
�قد جنح هذ�  !pكثر هؤال� �ما  ،�
�لتا;يخ  له 4  نظ�  �لدجاb جناًحا ال 
 bßي  �� بد  ال  كا�  لذ�  �إلسالمي، 
هللا  ��حلمد   .bنز �قد  ليقتله،  �ملسيح 

;& �لعاملني. 
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