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٢٠

التقوى

 � �لبخا%5   b,5
طويًال   Úصحيحه حديث
 Ð� Hير,% قصة �خو
 �, ،h,سفيا� على هرقل عظيم �لر
يتأكد   �� هرقل   ��5� �حلديث   Eثنا�
 Ð� `J من صد� �مد �، فوجه
 Hخال ,من  �سئلة  عشر�  سفيا� 
JجاباÐ� F سفيا� تبني هرقل صدَ� 

�مد �.
,كأ¥ا  �لعشر�  �ألسئلة  �خذنا  فلو 
�ملسيح  معا5ضي  �حد  من  ُ,جهت 
به  �ملؤمنني  �حد   `J  � �ملوعو� 
�ملؤمن   FجاباJ ,�نطبقت   ،�
,JجاباÐ� F سفيا�، �ال ُيعت� kلك 
�ليال على صد� �ملسيح �ملوعو� � 

�خلا�h �لصا�� للمصطفى �؟
هذ� هي �ألسئلة �لعشر� �لV ,جهها 

هرقل Ð� `J سفيا�:

١. كيف نسبه فيكم؟
هو فينا k, نسب، يقوH �ملسيح �ملوعو� 
فيها  كتب  بعض   � Fقر�  "  �
تذكرُ� �بائي �¥م كانو� من �رقند، 
�لسلطنة ,�إلما�5،  ,كانو� من بيت 
¤ ُصّبت عليهم �ملصائب فظعنو� عن 
,Jِْلِفهم ,جا5ِهم، ح²  ��5هم  بلد� 
,صلو� J` هذ� �لديا5، ,�ناخو� ֲדا 
مطايا �لَتْسيا5، مع 5ِفقٍة من َخَدِمهم 
 ¤ ,�عو�¥م.  ,�حباֲדم  ,Jخو�¥م 
�eند  َمِلَك  يعتمر,�   �� قصد,� 

"بابر"، ,يسألو� عنه �� ُيدِخلهم � 
�كابر، فوجد,� ما قصد,� من فضل 
�هللا �لرحيم، ,�نتظمو� � �مر�E هذ� 
�ملَِلِك �لكرمي. ¤ بد� eم �� يتخذ,� 
 bقر ,ُ�عطو�  �لديا5َ،  هذ�  ,طنهم 
 Yَألمال�, �ملُْغِلّية  �لسلطنة  من  كث�� 
 hموe�, �لغربة   hيا� ,�لَعقا5َ، ,نسو� 

,�ألفكا5." (كتا( جلة �لنو5)

٢. فهل قا هذ� �لقو منكم 9حد 
قط قبله؟

�جلو�(: كال، �لو�قع �� �عو� سيدنا 
�الختال}  �  �تلف كل  �ªد 
عن �عا,b �لسابقني ,kلك للنقا� 

�آلتية:

ها» �لزه�%

ÎÖç¬’\;Ï÷Òà¯\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\ÎÖç¬’\;Ï÷Òà¯\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\
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9. �لشخص �لوحيد �لذB ��عى 9نه 
�ملهدB ��ملسيح

�لذين  فجميع  جوهرية  نقطة  ,هذ� 
كا�  �إلسالمي  �لتا5يخ   � ظهر,� 
 hإلما� هو  �نه  يدعى  منهم  �لو�حد 
�ملسيح  �نه   lيّد  ´, فقط،  �ملهد% 
 � Eلسما� نّ� حيّي �  �ملسيح  أل� 
kهن �لعامة ,�نه سيعو� هو هو. �ما 
فيها أل�  مشكلة  فال  �ملهد%  كونه 
�ملهد% من ,جهة نظرهم ليس بنّ� 
,لن ينـزH من �لسماJ, ،Eمنا Àر� 
 F�5,  Vل�  Fلصفا� من  Àموعة 
 � �لن�   `J منسوبة   F5,�يا  �
يكو�  شخٍص  على  �نطبقت   �kJ
�ملهد%، ,هذ� ما حد¦   hإلما� هو 
�ملهد,ية   Eعيا�� من  �لكث�ين  مع 
 hإلما� هو  �نه  توهم  منهم  فالكث� 
عليه  �نطبقت   �� ملجر�  �ملهد% 
 � �ملذكـو�5   Fملو�صفـا� بعض 
ظل  �لفـهم  ,هذ�  �ألحـا�يث. 
 `J لعصو5 �إلسـالمية� �سائد� ع
�� جاE سيـدنا �ªد � ,�علن �نه 
هـو �إلماh �ملـهد% ,هو �ملسيح، 
,شـر� مع� نـز,H �ملسيـح من 
 F�Eشـر� معا» نبـو, Eلسمـا�
فإنه   Uبالتـا,  ،�  Hلرســو�
�لذ%  �لوحـيـد  �لشخـص  هو 

�عـلن هذ� �لدعـو�.

 Jلنبو� 9علن   Bلذ� �لوحيد   .\
�لظلية �تلّقي �لوحي

�هم  �عت�ها  نظر%  هذ� من ,جهة 
�ليل على صدقه �. فلو نظرنا � 
 Fمعتقد�, �إلسالمي  �لعا´   Hحو��
�لوحي   lنقطا� �عتبا5  من  �ملسلمني 
غالبية  عند  �لنبو�  با(  ,Jغال� 
�ملسلمني ,�نتشا5 �ملعتقد�F �خلاطئة 
 .hعن �جلها� ,عن �هللا ,5سله �لكر�
,بافتر�  �� سيدنا �ªد �  كما 
ليفسد  خر¾  5جل   hخلصو�  Hيقو
من  فهل  �الجنليز،  ,يساعد  �لدين 
�ألسهل �� يدعى �لنبو� ,يدخل � 
 Eلعلما� مع   Fمساجال,  Fمناقشا
,يتعر   �عو��  صد�  eم  ليثبت 
للمخاطر،  حياته  ,يعر   للتكف� 
سبيل   � ,,قت  جهد  كل   Hيبذ,
Jقناl �لناM بنبوته �لتابعة. �h يدعى 
 %� بد,�  فقط  �ملهد%   hإلما� �نه 
لالجنليز   Eللوال  Mلنا� ,يدعو  نبو� 
فكونه   ÛkJ �سهل؟  �يهما  مباشر�؟ 
�نه  على  �ليل  ,�لوحي  �لنبو�  ��عى 
lِ هذ� �لدعو� من عند نفسه.  ´ يدَّ
,هذ� نقطة �يضا متيز� عن غ�� ممن 
سيدنا  فإ�   Uبالتا, �ملهد,ية.  ��عى 
�ªد � ��عى بدعوb ´ يأF به 
ن�  �ملهد%   �� ,هي  قبله  من  �حد 

ظلّي � �ألمة �إلسالمية. 

`. �لوحيد �لذB ��عى
     خر�b �لدجا

bمأجو� bيأجو �     
 Hلدجا� خر,¾  قبله  �حد   lيّد  ´
مهد%   �� من  ,بالرغم  عصر�.   �
,�لذ%   Hملثا� سبيل  على  �لسو��� 
كا� معاصر� لسيدنا �ªد � كا� 
,يأجو¾   Hلدجا� عصر   � �يضا 
مهد%  يذكر   ´ ,لكن  ,مأجو¾ 
 ��, قد خر¾   Hلدجا�  �� �لسو��� 
يأجو¾ ,مأجو¾ قد خرجو�. ,لكن 
 � kلك   Hقا   � �ªد  سيدنا 
�كثر من موضع من كتبه مما يؤكد 
 Hلدجا� حلقيقة  �لفهم  هذ�   �� على 
,يأجو¾ ,مأجو¾ ´ يكن من عند 
,هـذ�   .� �هللا  من  بل  نفسـه 
�حد  يها   lيـد  ´  bعو� �يـضا 

غـ��.
ملكه   de  قا  Bلذ� �لوحيد   .b

>�حا�
مؤسسا   � �ملسـيح  كا�  كما 
 Vمملك  Hقـا, 5,حـانية  ململكة 
ليسـت من هذ� �لعـا´. هـكذ� 
كا� سيـدنا �ªد � مؤسـسا 
من  ليسـت  5,حانيـة  ملمـلكة 
pتـلف  فهو  ,ֲדذ�  �لعـا´.  هذ� 
�ملهـد,ية  ��عـو  عن mيـع من 

من قبلـه.
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التقوى

 f� مل سيفاg f Bلوحيد �لذ� .h
jرb على �حلاكم

�ملوعو� � ´ £مل سيفا  �ملسيح 
كل  ,لكن  حاكم.  على  pر¾   ´,
�لسيو}  ªلو�  قد  �ملهد,ية   Eعيا��
على  ,خرجو�   Èجليو� ,قا�,� 
عبد  بن  �ملهد% �مد  مثل   .hحلكا�
�هللا تومرF �لذ% ���� �,لة �ملر�بطني 
�ملوحدين. ,غ��  ,�حل �لها �,لة 
كث�,� ممن ªلو� �لسال� ,قاتلو�. 
,لكن سيدنا  �ªد � ´ £ا5( 
,´ يقاتل ,مع kلك ُفتحت له �بو�( 
 � �ملسيحيني  �ملبشرين   hفهز �لنصر 
كل موطن ,غز� �لعقوH بقو� كالمه 
 hليو�, ,�ستوطنها.  �لقلو(  ,فتح 
على   hعا مائة  من  �كثر  مر,5  بعد 
�لعر(   Eصلحا عليه  يصلى  ,فاته 
من  ماليني  ,يتبعه   .hلشا�  Hبد��,
�لناM � كل قاF�5 �لدنيا ,يذكر,� 
,هذ�  ,توق�.   hحـتر�� بكل  �ه �
 Eيـضا ´ ُتعط ألحد من ��عيـا�

�ملهـد,ية.
 Dنظا بفسا�  �عوته  يربط   f  .k

�حلكم
 hكذلك́  يربط �عوته بفسا� �حلكا
�ملحكومني   بفسا�  ,Jمنا  ,حدهم 
مملكته  فإ�  طبيعي  �مر  ,هذ�  �يضا 
�لعا´  ,هدفها هو  ليست من هذ� 

Jصال� �لناJ, Mقامة �ملجتمع �ملسلم 
,ليس �ململكة �إلسالمية.

�. �لوحيد �لذB ظهر` على يديه 
�ملعجز�`

 Eهؤال بني  من  �لوحيد  هو  كذلك 
 ،Fعلى يديه �ملعجز� Fلذين ظهر�
عصر�   � حتققت   Vل�  F�Eفالنبو
نشاهد حتققها   Vل� ,نبو�Eته  كث��، 
�ستجابة  ,كذلك  �كثر.   hليو�
,هزمية  �ملرضى،   Eشفا,  ،Eلدعا�
�عد�E �إلسالh على يديه، ,غ� kلك 
 lملد تكن   ´ ميز�  ,هذ�  �لكث�. 

للمهد,ية من قبل.
 A9سس �خلالفة �ل Bلوحيد �لذ� .o

d7 �آلe 4ستمر` بعد�
�ملهد,ية َمن �سس �,ًال   Eعيا�� من 
,ممالك عظيمة لكن �ين هي �آل�؟ 
�ين �,لة �ملوحدين؟ ,�ين �,لة مهد% 

�لسو���؟ �ين خلفاwهم؟ ´ يبق eم 
قد   � �ªد  سيدنا  ,لكن  kكر. 
 hليو�  `J قائمة  �خلالفة ,هي  �سس 
 hيو `J ستستمر, hتقد, Fبكل ثبا

�لقيامة بإ�k �هللا �.
هذ� �لنقا� جتعل من �ملستحيل تشبيه 
�عو� �ملسيح �ملوعو� �  بدعا,% 

.Eغ�� من �أل�عيا

٣. فهل كاd من tبائه من َمِلك؟
�جلو�(: ´ يكن من �بائه من َمِلك، 
,بالتاU فهو ليس برجل يطلب ُمْلَك 

�بيه.
 bقر �متلكو�   �J, �جد���   �� علًما 
معرًضا  حضرته  ,لكن   Fضيعا,
,عـاكفا  فيها،  ,��هـد�  عنها 
عن   lلدفا�, �لدين  ��5سة  على 

.hإلسـال�

املسـيح املوعـود � � �مل سـيفا و� Hرج 
على حاكم. ولكن كل أدعياء املهداوية قد �لوا 
السـيوف وقادوا اجليوش وخرجـوا على احلكام. 
مثـل املهدي �مـد بن عبـد اهللا تومرت الذي 
أزاح دولة املرابطني وأحل �لها دولة املوحدين. 
وغـYه كثـYون ممـن �لـوا السـالح وقاتلوا. 
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٤.فأشر�u �لنا� يتبعونه
D9 ضعفاwهم؟

�جلو�(: بل ضعفاwهم

٥. 9يزيد�D9 d ينقصوd؟
�جلو�(: بل يزيد,�، ,يتقدمو� كل 
�صبح  ,,جو�هم  ,ينتشر,�،   hيو

 .Úقع�, Ûبل �مر ،Úملموس

سخطة  منهم  9حد  يرتد  فهل   .٦
لدينه بعد d9 يدخل فيه؟

�جلو�(: كال

بالكذ\  تتهمونه  كنتم  فهل   .٧
قبل d9 يقو ما قا؟

بالكذ(،  �حٌد  يتهمه   ´ �جلو�(: 
ح² �لد �عد��E ´ يفعل.

يقوH �ملسيح �ملوعو� � "Jنكم ال 
,ال  kنبا  علّي  جتد,�   �� تستطيعو� 
كذبا ,ال �فتر�Eً ,ال خد�عا � سابق 
قد  كا�  شخصا   �J  Hفُيقا  ،ºحيا
,قد   Eالفتر��, �لكذ(  على  تَعّو� 
 .bكذبه كذبة �خر `J ضا} �آل��
�ّيكم يستطيع �� Òد عيًبا � �% �مر 
من �مو5 حياº �لسابقة؟ لقد Ùل� 
فضل �هللا تعا` منذ نعومة �ظفا%5، 
 �  �J,  ،bلتقو� على   ºحيا  hفأقا
(تذكر�  للمتفكرين".  آلية  kلك 

Àلد  �لر,حانية  �خلز�ئن  �لشها�تني، 
(٢٠ ¿ ٦٤

٨. فهل يغد>؟
�جلو�(: كال

حسني  �مد  �ملولو%   Hيقو
�لبطالو%:

�ªد)   hغال (م���  �ملؤلف   �J"
خدمة   � مثابر  5جل  �نه  �ثبت  قد 
 Hحلا�, ,�للسا�،  بالقلم   ،hإلسال�
�نه  ح²  kلك..  ,غ�   ،Hملا�,
بني  مثيال  له  جتد   �� �لنا�5  من 
�ل��هني  مؤلف   �J" �ملسلمني..... 
�صدقائه  شها��   � �ألªدية.. 
,�عد�ئه على �لسو�E.. قد �قاh حياته 
تقي  ,Jنه   ،hإلسال� شريعة  على 
جريد�  من  �لسابع  (�ملجلد   ."l5,

Jشاعة �لُسّنة). 

 dكا فكيف  قاتلتمو4؟  فهل   .٩
قتالكم eيا4؟

�ملوعو�  �ملسيح   Hقتا كا�  �جلو�(: 
� 5,حانيp ´, ،Úر¾ J` غز,� 

,Jال ,عا� منها مرفوl �جلبني. 

١٠. ما�o يأمركم؟
يقوH �ملسيح �ملوعو� �:

"ال يدخل � mاعتنا Jال �لذ% �خل 

�هللا  كتاَ(  ,�ّتبع   ،hإلسال� �ين   �
,ُسنَن سيدنا خ� �ألناh، ,�من باهللا 
,باحلشر  �لرحيم،  �لكرمي  ,5سوله 
,يِعد  ,�جلحيم.  ,�جلنة  ,�لنشر 
�ين  غ�  �ينا  يبتغي  لن  بأنه  ,يقّر 
�لدين..  هذ�  على   Fميو, ،hإلسال�
�هللا  بكتا(  متمسكا  �لفطر�..  �ين 
من  ثبت  ما  بكل  ,يعمل   ،hلعال�
�لصحابة   lاmJ, ,�لقر��  �لسّنة 
فقد  �لثالثة  هذ�   Yتر ,من   .hلكر��
مآله  ,كا�  �لنا5،   � نفسه   Yتر
مو�هب  ,�لتبا5".(كتا(  �لتبا( 

�لرªن).

dسفيا z9 `جاباe لنر dآل��
على 9سئلة هرقل:

 :Hما سأل� عنه �� قا H,� كا� ¤
 ,k كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا
 Hلقو� هذ�   Hقا فهل   :Hقا نسب. 
 :Hمنكم �حد قط قبله؟ قلت: ال. قا
فهل كا� من �بائه من ملك؟ قلت: 
 h� يتبعونه   Mلنا� ال. قاH: فأشر�} 
ضعفاwهم.  بل  فقلت:  ضعفاwهم؟ 
قاH: �يزيد,� �h ينقصو�؟ قلت: بل 
يزيد,�. قاH: فهل يرتد �حد منهم 
فيه؟  يدخل   �� بعد  لدينه  سخطة 
تتهمونه  قاH: فهل كنتم  قلت: ال. 
قاH؟  ما   Hيقو  �� قبل  بالكذ( 
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التقوى

قلت:  يغد5؟  فهل   :Hقا ال.  قلت: 
ما  ند%5  ال  مد�  منه �  ,^ن  ال، 
هو فاعل فيها. قاH: ,´ متك� كلمة 
�لكلمة.  هذ�  غ�  شيئا  فيها  ��خل 
نعم.  قلت:  قاتلتمو�؟  فهل   :Hقا
قاH: فكيف كا� قتالكم Jيا�؟ قلت: 
منا   Hينا  ،Hبينه سجا, بيننا  �حلر( 
,نناH منه. قاH: ما�k يأمركم؟ قلت: 
يقوH: �عبد,� �هللا ,حد� ,ال تشركو� 
به شيئا، ,�تركو� ما يقوH �باwكم، 
,�لعفا}  ,�لصد�  بالصال�  ,يأمرنا 
كتا(  �لبخا%5-  ,�لصلة.(صحيح 

بدE �لوحي)

موقف هرقل
للترmا�: قل له: سألتك عن   Hفقا
�نه فيكم k, نسب،   Fنسبه فذكر
نسب   � تبعث  �لرسل  فكذلك 
قومها. ,سألتك هل قاH �حد منكم 
هذ� �لقوH، فذكرF �� ال، فقلت لو 
كا� �حد قاH هذ� �لقوH قبله، لقلت 
5جل يأتسي بقوH قيل قبله. ,سألتك 
 Fهل كا� من �بائه من ملك، فذكر
�� ال، قلت: فلو كا� من �بائه من 
ملك، قلت 5جل يطلب ملك �بيه. 
,سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذ( 
 ��  Fفذكر  ،Hقا ما   Hيقو  �� قبل 
ليذ5  يكن   ´ �نه  �عر}  فقد  ال، 

على  ,يكذ(   Mلنا� على  �لكذ( 
�تبعو�   Mلنا� �شر�}  ,سألتك  �هللا. 
�h ضعفاwهم، فذكرF �� ضعفاEهم 
�تبعو�، ,هم �تباl �لرسل، ,سألتك 
ينقصو�، فذكرF �¥م   h� �يزيد,� 
ح²  �إلميا�  �مر  ,كذلك  يزيد,�، 
سخطة  �حد  �يرتد  ,سألتك  يتم. 
 Fفذكر فيه،  يدخل   �� بعد  لدينه 
�� ال، ,كذلك �إلميا� حني �الط 
بشاشته �لقلو(. ,سألتك هل يغد5، 
�لرسل ال  فذكرF �� ال، ,كذلك 
 Fتغد5. ,سألتك مبا يأمركم، فذكر
,ال  �هللا  تعبد,�   �� يأمركم  �نه 
تشركو� به شيئا، ,ينهاكم عن عبا�� 
�أل,ثا�، ,يأمركم بالصال� ,�لصد� 
حقا   Hتقو ما  كا�  فإ�  ,�لعفا}، 

فسيملك موضع قدمي هاتني، ,قد 
�كن   ´ خا5¾،  �نه  �علم  كنت 
�ظن �نه منكـم، فلو �» �علم �» 
 ،�Eلقا لتجشـمت  Jليه،  �خـلص 
عن  لغـسلت  عند�  كنت  ,لو 
با(   – �لبخا%5  (صحيح  قدمه.. 

بدE �لوحي)

�لسؤ� �لذB يطرh نفسه:
كافية  كانت  �لعشر�  �ألسئلة  هذ� 
�مد  صدُ�  له  يتضح  لكي  eرقل 
فلما�k ال تكو� كافية إلظها5   ،�

صد� �ملسيح �ملوعو� �؟
 � Fعو�مل �, مميز� Yجلو�(: هنا�
ֲדذ�  يكتفي  جعلته  هرقل  شخصية 

�ألسئلة، منها:
١. ُحسن �لظن.

�إلميا�  عن  يبحث  5جل  Jنه   .٢
�حلقيقي.

٣. Jنه 5جل يرفض �لتقليد �ألعمى 
�لذ% يقتل �لعقل.

فلم  عنـصرية،  قلبه   � ليس   .٤
 Úعربي لكونه   � �لن�  يرفـض 

.Úليس 5,مي,

هذ4 صفا` توفر` ~ هرقل، 
فهل توفر` ~ 

�ملشايخ؟
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