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من كال� �إلما� �لمهد�

سرُّ اخلالفة سرُّ اخلالفة ((١٤١٤))
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=غ0~ا من �لصحابة 
ضي �هللا عنهم &xعني

ِر �ال َتْقُف  كلَّ   مز�ٍِّ}   �َتَبصَّ ُ}َ�يَد� ال َتْهُج �لصحابَة  ��ْحَذِ}  
�ال  تلَعَنْن  قوًما   %نا}��  َكنيِِّر �ال تتخيَّـْر سبَل غيٍّ �شقـوٍ!    
�ال تقَدَحْن �  ِعرضهم  بتهوُِّ} %�لئك %هُل �هللا  َفاْخَش  ِفناَ»هم  
�@يذ�ÿهم   @يذ�ُ»  موًلى   ُمؤثِِّر %�لئك حز� �هللا ُحـفَّاُ	  \ينِه    
�� لدين �هللا صدًقا �طاعـًة                لكّل  عذ�ٍ�  3ِر~   %�  مدمِِّر َتصدَّ
فما �لزبُد ��لُغـثا» بعَد  �لتطهُِّر �طهَّر  ��\�  �لعشق øر قلوֲדم  
{ِ %ثٌر ِمن  ظالbٍِِِِِِِ   ُمكدِّ يبَق   Æ� �جا»��  نòَّ  �هللا  صدقا  فنّو}��  
�ملوقَِّر   òّللن   ãَ{صا}��  جو�� بأجنحة �ألشـو�~ طا}�� @طاعًة  
�هْم حضر�� ميد�َ? قتٍل كَمحَشِر ��ن �%نتم  � �لبساتني نرَتـُع  
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�جا»�� �لرسوyَ كعاشق  متَخيِِّر �تركو� هو� �أل�طا? هللا خالًصا  
{ِ على �جلرã سّاللو? سيَف �لتشذُّ على �لضعف صّو�لو? ِمن قو! ��د�  

%تلَعُن  َمن هـو مثـُل  بدٍ} منوَِّ} %تكـفر خلفاَ»  �لنـòّ  جتاسًر�  
فحاِ}ْ� َمِليًكا �جتباهم كُمشتر� �@? كنَت قد سا»ْتك %مُر خالفٍة  
{ِ فال َتْبِك بعد ظهو}  َقَدٍ}  مقدَّ فبإ�نه قد َ�َقَع ما  كا?  َ��قـًعا  
�ما كا? }�ُّ �لكائناDِ  كُمْهَتِر �ما �ستخلَف �ُهللا �لعليُم كذ�هٍل  
ِر ���  ÖياDٌ لقـلٍب  مفكِّ �� �ُقِضيْت %موُ} خالفٍة موعـو\ٍ!  
مـآثُر¥  مقبولٌة  عنـَد  هوجِر �@� %}� �لصّديَق كالشمس � �لضحى  
�مهما %شا} �ملصطفى قاb كاَجلِر� �كا? لذ�D �ملصطفى مثَل  ظلِِّه  

Iيًعا ِسو�  �لشي» �حلق;  �ملحقَِّر �َ%عطى لنصر �لدين  %مو�yَ  بيتِه  
على �ملوD  %قبَل شائقا غَ;  ُمدِبِر ا \عـا¥  نبيُّـنا لرفـاقٍة   �لـمَّ
�@? كنَت قد  %�معَت َجوً}� فَعيِِّر �ليس 3ـلَّ �لطعن حسُن  صفاتِه  
�جا» }سوyَ �هللا  ِمن كّل  َمعَبِر %باَ\ هو�  �لدنيا إلحـيا»  \ينِه  
ِر لتنُظَر %�صا´  �لعتيـق  �ملطهَّ عليك بُصحف �هللا يا طالَب ��د�  
ـِر كمثل %ñ بكٍر بقلٍب  معطَّ �ما ِ@ْ? %}� ��هللاِ � �لصحب كلهْم  
�للبحر سلطاٌ?  على كّل  جعفِر ìّيَر¥ �ألصحا�  طوًعا  لفضلِه  
فما %نت يا مسكني @? كنَت تز\}� �يثó على �لصـّديق }�ٌّ مهيمٌن  
�ذ�  �لتطـهُِّر DٍياÖ  له عـُني له  باقيـاD صاحلاD  كشا}ٍ~  
َتبـدَّ�  بغاٍ}  بالرسوy  �ملؤ�َِّ} َتصدَّ� لنصر �لدين �  �قت عسرِ¥  
�لُِّص \يِن �حلّق  ِمن كلِّ ُمهِجِر َمكيـٌن %مني ��هـد عند  }ّبِه  
ِر �ِمن 3ٍن  كانت كصخٍر  مكسِّ �ِمن فنت ُيخشى على �لدين شرُّها  
فَمن  للنò  �ملصطفى ِمن  معزِِّ} �لو كا? هذ� �لرجل }جال منافقا  
لقوyِ غريٍق  �  �لضاللة  َ%ْكَفِر %حتسب صّديَق �ملهيـمِن كافًر�  
ـُتُه  صّو�لة    كالغضنفِرّ� �كا? كقـلب  �ألنبيا»  َجناُنُه  
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�جلو�ِتـه كأنه  ِقـطُع  َنـيِِّر %}� نوَ} �جه �هللا  � عا\�تـِه  
فويـٌل أللسنٍة  ِحد�ٍ\  كخنجِر �@ّ? له � حضر! �لقد� \}جًة  
�Êر�ته مثل  �جلنـا  �ملستكـَثِر �خدماُتـه مثُل �لبد�} منـ;ٌ!  

ـِر (١) ـٍر  �مبشِّ فِلّلِه  َ\}ُّ   منضِّ �جا» لتـنض;  �لريا�  مبّشًر�  
�ساَ�  �لبـر�يا كاملليك �ملدّبِر �شاَبـَهُه �لفا}�~ � كل خّطٍة  
�شأٌ? عظيم  للخالفة  فانُظـِر سعى َسْعَي @خال¾ فظهرDْ عّز!  
ِر فيا عجـًبا ِمـن عزمه �ملتشمِّ �صّبغ �جَه �أل}� ِمن قتِل كفر!  
فـو�ًها  له  �لوقتـه �ملتطهِّـِر �صا} ُ�كاً» كوكٌب �  �قتـِه    
�%هـلَك  كلَّ   مبا}�  متكّبِر �باَ}� ملوَ� �لكفر � كل معَرٍ�  
فـو�ًها �ذ�  �لعبـقرّ�  �ملظّفِر %}� Öية عظـمى بأيٍد  قـويٍة  
مليـُك  \يا} � كسا»   مغبَِّر @مـاbُ %ناٍ� �  ِبجـاٍ\  مرقٍَّع  
�كلَّـمه   �لـر#ن  كاملتخّيِر ًثا   �ُ%عطـَي %نو�}�  فصاَ}  3دَّ
فضـائلـه  %جلى  كبدٍ}  %نوِ} مآثـر¥  مملـّو!   �  \فـاتٍر  
�كا?  لدين  3مد  خَ;   ِمغَفِر فـو�ًها  له  �لسعـيه �جلهدِ¥  
%ثـرَ?  غبا}�  �  بال\  �لتنّصِر �� �قته  %فـر�ُ�  خيِل 3ّمٍد  
فلم يبق  منهم  غُ;  ُصو} �لتصّوِ} ر كسر� عسكُر �لدين شوكًة   �كسَّ
ِر �ُجعلْت له  ِجنُّ  �لِعد� كاملسخَّ �كا?  بشوكته سليمـاَ? �قتِه  
�ما  %مدãُ  �ملخلو~ @ال  جلوهِر }%يُت جاللـة شأنه فذكـرُتُه  
�@?  �ملر�}!  يلـَزَمْن  قوyَ  ُمنِذِ} �ما @ْ? %خا´ �َخللَق عند نصاحة    
�غـا}D  \قائُقه  كبئٍر   مقعَِّر فلما  %جا�D ُحَلُل قوù  ُلد�نًة  
�قتلك  عمٌل  صا�  للمـكفِِّر فأفتـو� Iيعا %ّ?  كفر� ثابٌت  
فتركو� �لصالãَ ألجل غيٍّ  ُمْدِخِر لقد �ّيَن �لشيطاُ? %�هاَمهم �م  
�فقد��  من �ألهو�»  قلَب  �لتدبُِّر �قد مسَخ �لقّهاُ}  صوَ} قلوֲדم  
فـَذْ}هم  يسّبو� كَل  َبرٍّ  موقَِّر �ما  بقيْت  � طينهم }يُح عّفٍة  
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�قد جا»�  �ألخباُ}  من كل ُمْخِبِر �قد ُكفَِّرDْ قبلي صحابُة  سّيد�  
�ما @ْ? %}� فيهم خصيًما ين�� ُيِسـّر�? @يذ�ئي جلـنب قلوֲדم  
²افو? %سيا� �}3ي �خنجر� يفّر�? مó  كالثعالب خشـيًة  
غالٌ	 شد�ٌ\ لو يطيقو? عسكر� �منهم ِحر�ٌ¾  للنضاy  عد��ً!  
ماy  �ملـَعفَِّر �@�  %}�هم  كالدَّ قد �ستترDْ %نو�ُ}هم من تعّصٍب  
كأّنا  \فـّناهم  بقـٍ�  مَقـعَِّر فأعرْضنا عنهم  �عن  %}جائهم  
نقلنا  َ�ِضيئـَتنا  @< بيِت  %قدِ} ���هللا  @نا ال �ا´ شـر�َ}هم  
�قد َخوَّفو� ��ُهللا كهفي  �َمْأَ�ِ}� �ما @? %خا´ �َخللق � حكم خالقي  
فَدْعñ{� ó يا خصيمي �ُمْكِفر� �@? �ملهيمن يعَلَمْن كّل  ُمْضَمر�  
عد��ُ!  قوbٍ  جرَّ\��  كّل  خنجِر �لو كنُت مفتريا كذ�با لَضـرَّ�  
�@? �ملهيمن يعَلَمْن كّل  ُمْضَمر� بوجه �ملهيمن لسُت }جال  كافر�  
�يعلُم }ñ كلَّ ما  �  تصوُّ}� �لسُت بكـّذ�� �}ّبَي شاهٌد  
ـر �للنا�  Ö}�ٌ»  بقـْدِ}  �لتبصُّ �ُ%عِطيُت %سـر�}� فال يعرفو�ا  
عليه  بأقو�y  �لضالy كُمفَتر� فسبحاَ? }�ِّ �لعرû  عّما تقوَّلو�  
فيا صاãِ ال َتعَجْل هًو�  �َتَدبَِّر �ما %نا @ال مسلـٌم تابُع  ��د�  
ِر ِلما َ}ِ\َفْتها  ُظْفُر  َكْشٍف مَقشِّ بِّها   �لكْن علومي قد بد� ُلبُّ لـُ
�}ñ معي  ��ُهللا  ِحبِّي �ُموِثر� لقد ضّل سْعـًيا َمن %تا� �الًفا  
ِر �%هُل �لسعا\! � �لزما?  �ملَؤخَّ �يعلو %�لو �لطغو� بأy�ّ %مِرهم  
ْقَت  %قو�ù  بغ;  حتـيُِّر لصـدَّ �لو كنَت من %هل �ملعا}´ ���د�  
ألصَبْحَت  �  نعمائه  �ملسَتكَثِر ِ́ }�ٍّ  3اِسٍب   �لو جئَتó من خو
ُصد�ُ\� سـمٌّ يا  قليَل  �لتفّكِر %ال ال ُتِضْع �قَت �إلنابة  ��ُ�َد�  
فجـرِّْبُه  متريًنا  øْرٍ~  مَسـعِِّر �@? كنت تزعُم صَ� جسِمك �  �لّلظى  
�@نك �  \�ٍ»  ُعضاyٍ  كُمحَصِر �ما لك ال تبـغي �ملعاِلَج  خائًفا  
ِر َخِف �َهللا ��قَبْل ُتْحَف �عِظ �ملذكِّ فيا %يها �ملُرخـي ِعناَ? تعّصٍب  
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تَدلُُّل شيـٍخ  %�  تظاُهُر  َمْعِشِر �َخْف ناَ} يوbٍ ال َيُر\ُّ عذ�َبـها  
متا\Dْ  لياù �َجلو} يا }�ِّ  َفاْنُصِر سِئمنا تكاليَف �لتـطا�y ِمن ِعد�  
فَنـجِّ  عباَ\�  من  �باyٍ مدمِِّر �%نَت }حيم �� حـنا? �}#ٍة  

}%يُت �خلطـايا �  %مو} كث;ٍ!   �@سر�َفنا  فاغـِفْر  �%يِّْد  �َعزِِّ}
فال  تطُرِ\  �لغلماَ?  بعد  �لتخيُِّر �%نَت كرُمي �لوجِه َمو< ُمجاِمٌل  
�نستغِفَرْنك   مستغيثني   َفاْغِفِر �جئنا�  كاملوتى  فَأْحِي %موَ}نا  
ِر %تترُكó � كفِّ  خصٍم  ُمخسِّ @< %�ِّ  با� يا @�ـي َتـُر\ُّ�  
ِر تعاyَ بفضـٍل من  لُدْنك �َبشِّ �ي فَدْتك �لنفُس %نت مقاصد�    @
�قد كنَت من قبِل �ملصائِب ُمخِبر� %%عـرضَت  عّني ال تكّلُم  }#ًة  
�َيْأِطـُر  قلò  حبُّك  �ملَتكـثِِّر �كيف %ظنُّ  ���yَ ُحبِّك ُطرفًة  
ِر فَوفِّْق  آلَخَر من  خلوٍ¾  �َيسِّ �جدDُ �لّسعا\! كلَّها � @طاعٍة  
تعاyَ  @< عبٍد  �ليـٍل  ُمكـفَِّر �ي بوجهك َ%ْ\ِ}ِ� �لعبَد }#ًة  @
�قد كنَت � �ملضما} ُترسي �مْأَ�}� �ِمن قبل هذ� كنَت  تسمع  \عو�  
ْر   مبقصو\�  حناًنا  �َخبِِّر �َبشِّ �ي َ%ِغـْثó يا   @�ي  َ%ِمـدَّ�  @
نعو� بوجهك من ظالbٍ  ُمَدْعـِثِر َ%ِ}� بنو}� يا مال��  �َملَجئي  
�َنـزyِّْ  عليه  �لرِّْجَز  حقًّا  �َ\مِِّر �ُخْذ َ}�ِّ َمن عاَ\� �لصالãَ �مفسًد�    
ِر �@? كنُت قد غا\}Dُ  عهًد�  فَذكِّ �ُكْن }�ِّ حّناًنا كما كنَت \�ئًما  
فَبعِّْد  عِن  �لغلما?  يوbَ  �لتشوُِّ} �@ّنك  مو< }�حٌم   ��  كر�مٍة  
ـْرنا  بيوbٍ عبقِر�  َفَهـنِّْئ �َبشِّ %}� ليلـًة ليالَ» ��Dَ  �ـافٍة  
�َمزِّْ~  خصيمي يا  @�ي  �َعفِِّر   ó �َفرöِّْ ُكر�ñ يا  كرميي �َنجِّ
ُ́ مستو}� �تد}� مَقعَّر� �تعر �ليسْت عليك }موُ� %مر� بُغّمٍة  
جالُلك مقصوٌ\  فأيِّْد  �َ%ْظـِهِر �الُلك مطلوٌ�  فَأْخِرöْ  ُعيوَنه  
نعو�  بنو}� من �ماٍ?  ُمكـّوِ} �جدنا� }#اًنا فما  �َ�مُّ  بعَدُ¥  
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َمْطلَع  جّلى  �يًّا، @ �@نساًنا  عبقريًّا  }جال  كا?  بكر  %با   ?% بّينا  @ّنا    (١)

فبا}�¥،   bإلسال� تر�  َمن  %نه  قصا}�¥  �كا?   ،bلظال� بعد   bإلسال�
 � كابَد  فد�}�¥.   bإلسال�  {�\ \خل  �من  فما}�¥،  �حلق  %نكر  �من 
�ألعر��  سا�  فر�ئد.   �{ً{\ُ �َخللق  �%عطى  شد�ئد،   bإلسال� @شاعة 
بالعزb �ملبا}�، �هّذ� تلك �ِجلماy � �ملسا}ã ��لـَمباِ}� ��ستقر�» 
�ملسالك �ُ}غا» �ملعا}�. ما �ستفÐ بأًسا، �}%� من كل طر´ يأًسا. 
�ألفكا} ككل جبا? �سقيم.  �ستهوته  �ما  ملبا}�ِ! كل خصيم،  �ن�� 
�ثبت عند كل فسا\ �بلو�، %نه %}سخ من }ضو�، �%هلَك كلَّ من 
�هتشاشه  �ألعلى. �كا? كلُّ  �لُعلق هللا  �نبذ  �لدعو�،  تنبأ من كذ� 
� @عال» كلمة �إلسالb ��تبا£ خ; �ألناb. فد�نك حاِفْظ \يَنك ��ترْ� 
�آلبا»،  من  �جد  %مٍر  مقلِّد   �% �ألهو�»  كمتبع  قلت  ما   �@� طنينك. 
ِشرعة  �لتحقيق  %ìذ   ?% قلمي  �نَفث  قدمي  َسَعْت  ُمْذ   ù@ ُحبَِّب  بل 
ِح�.  كل  عن   yسأ%� خ�،  كل  عن  ُ%نّقب  فكنت  ُنجعة،  ��لتعميق 
%لفيُته   ��فوجدD �لصّديق صّديًقا، �ُكِشَف علّي هذ� �ألمر حتقيقا. فإ
 >@ �%�يت  بَغْرِ�¥،  يد�   Dُ\شد ��ألّمة،  �لّدين   öسر�� �ألئمة   bما@
ِحْر�¥، ��ستنـزلُت }#ة }ø ñب �لصاحلني. فر#���Ö� ó �%ّيد� 
َ\ هذ¥ �ملائِة ��ملسيَح �ملوعو\  �}ّبا� �جعلó من �ملكرمني، �جعلó °دِّ
 Æ َحلَزَ? �%عطا� ما�  óَهَب ع��ُملكلَّمني، �َ% �لر#ة، �جعلó من  من 
هؤال»  �ُحبِّ  �ألّمي  �لكرمي   òبالن �لك  �كل  �لعاملني.  من  %حد  ُيعَط 
3مد  %نبيائك  �خامت  }سلك  %فضل  على  �سلِّْم  فصلِّ  �للهم  �ملقربني. 

خ; �لنا� %Iعني. 
�لقَ�ين..   �� �حلرمني   �  �  òلن� صاحب  كا?  بكر  %با   ?@ ���هللا 
�لذ�  ��لق�  �الضطر�}،  فيه كامليت عند  تو�}�  �لذ�  �لغا}  ق�   óع%
من  @? كنت  �لصديق   bمقا فانظر  �ل�ية.  بق� خ;  ملتصقا  �ملدينة   �
%هل �لتعميق. ِ#د¥ �ُهللا �خالفَته � �لقرÖ?، �%ثØ عليه بأحسن �لبيا?. 
ُمصا�؟  @ال  قدَ}¥  ¹تقر  �هل  �مستطا�،  �ِهللا   yُمقبو %نه  شك  �ال 
بر%فته، �كا\  �ملسلمني  غابت شو�ئب �إلسالþ bالفته، �كمل سعو\ 
�جد   .bألنا� خ;  صديق  �لصّديق  ال  لو   bإلسال� عمو\  ينفطر   ?%
ِحْبر¥  إلعا\!  فنهض  �لنحيف،  ��ملؤ�´  �لضعيف،  كاملُهَتر   bإلسال�
 bعا\ �إلسال Ðقني، �%�غل � %ثر �ملفقو\ كاملنهوبني، ح��ِسْبر¥ كاحلا
@< }شاقة قّد¥ �َ%سالة خّد¥، �نضر! Iاله �حال�! �الله، �كا? كل 
هذ� ِمن صد~ هذ� �لعبد �ألمني. َعفََّر �لنفس �بّدy �حلالة، �ما طلب 
هذ�   � @ال  عليه  �ملََلو�ِ?  %ظلَّ  �ما  �لر#ن،  مرضا!  �بتغا»  @ال  �جلعالة 
�لشأ?. كا? 3يَي �لُرفاDِ، �\�ِفَع �آلفاD، ���ِقَي �لغافاD، �كلُّ ُلبِّ 

�لنصر! جا» � حّصته، �هذ� من فضل �هللا �}#ته.

��آل? نذكر قليال من �لشو�هد، متوّكًال على �هللا �لو�حد، ليظهر عليك 
 � bَبو�، �3ًنا مشتّطة �ُألْلهو�، �كيف %عد�كيف %عدbَ فتًنا مشتّد! �
 Dفعاله، �شهد% من  %مر¥  \خيلُة  فبانت  ��لضر�،  �لطعن  %بنا»  �حلر� 
%عماله على سّر خصاله. فجز�¥ �هللا خ; �جلز�»، �حشر¥ � %ئمة �ألتقيا»، 
%}حم  �@نك  ��لنعما»،  �آلال»   �� يا   óم فتقبَّْل  �ألحبا»،  ֲדؤال»  �}ِحمنا 

�لر#ا»، �@ّنك خ; �لّر�#ني.

فتنة �ال
تد�� بعد =فا� �لنّ� � خ0 �لرسل =/ما� �لعبا�
ملا ُقبض }سوy �هللا � �}تدD �لعر�، @ما �لقبيلة مستوعبة �@ّما بعض منها، 
�لليلة �ملمطر!، لقّلِتهم �كثر! عد�هم  �لنفا~، ��ملسلمو? كالغنم �  �جنم 
�ظالb �جلو بفقد نبيهم. (�جلز» �لثا� من تا}يخ �بن خلد�? صفحة ٦٥) 

�قاy %يضا: �}تدD �لعر� عامة �خاصة، ��جتمع على طليحة عو�bُّ طيٍ» 
�%سد، ��}تدD غطفاُ?، �توقفت هو��? فأمسكو� �لصدقة، ��}تد خو�¾ 

ِمن بó سليم، �كذ� سائر �لنا� بكل مكا?. (صفحة٦٥)
�قاy �بن �ألث; � تا}²ه: ملا توّفي }سوy �هللا � ��صل خ�¥ @< مكة 
�عاِمِله عليها عتا� بن %سيد، �ستخفى عتا� ��}ّجتت مكة �كا\ %هلها 

يرتد�?. (�جلز» �أل�y صفحة ١٣٤)
�قاy %يضا: �}تدD �لعر� @ّما عامة %� خاصة ِمن كل قبيلة، �ظهر �لنفا~ 
��شر%ّبت �ليهو\ ��لنصر�نية، �بقي �ملسلمو? كالغنم � �لليلة �ملمطر!، ِلَفْقد 
نبّيهم �ِقّلتهم �كثر! عدّ�هم، فقاy �لنا� ألñ بكر: @? هؤال» - يعنو? 
جيش %سامة جند �ملسلمني - ��لعر� على ما تر�، فقد �نتفضْت بك، فال 
ينبغي %? ُتفرِّ~ Iاعة �ملسلمني عنك، فقاy %بو بكر: ��لذ� نفسي بيد¥، 
لو ظننت %? �لسبا£ ìطفó ألنفذDُ جيش %سامة كما %مر �لنò �، �ال 
%}ّ\ قضاً» قضى به }سوy �هللا �. �قاy عبد �هللا بن مسعو\: لقد قمنا بعد 
�لنò � مقاًما ِكْدنا َ%ْ? �لك لو ال %? َمنَّ �هللا علينا بأñ بكر �، %Iْعنا 
على %? نقاتل على �بنة َمخاٍ� ��بنة لَبو?، �%? نأكل ُقًر� عربية �نعبد �هللا 

حÐ يأتينا �ليقني. (%يضا صفحة ١٤٢)

خر=� مّدعي �لنبو�
�َثب �ألسو\ باليمن، ��ثب مسيلمة باليمامة، î �ثب طليحة بن خويلد � 

بó %سد، يّدعي كلهم �لنبو!. (�بن خلد�? �جلز» �لثا� صفحة٦٠)
 �تنبأDْ سجاãُ بنت �حلا}Õ من بó عقفا?، ��تبعها ��ذيل بن عمر�? 
� بó تغلب، �عقبة بن هالy � �لنمر، ��لسليل بن قيس � شيبا?، 
��يا\ بن بالy، �%قبلْت من �جلزير! � هذ¥ �جلمو£ قاصد! �ملدينة لتغز� 

%با بكر �. (صفحة ٦٥)
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�ستخالفه � &با بكر � نائبا عنه لإلمامة | �لّصال�
 ¥ÿثقل به �لوجُع �ُ%غمَي عليه، فاجتمع عليه نسا î :?بن خلد�� yقا
�%هل بيته ��لعبا� �علّي، î حضر �قُت �لصال! فقاy: ُمُر�� %با بكر 

َفْلُيَصلِّ بالنا�. (�جلز» �لثا� صفحة ٦٢)

مكاD &} بكر � من �لن� �
 �� �قاy �بن خلد�?: î قاy }سوy �هللا � بعدما %�صى بثالÕ: ُسدُّ
هذ¥ �ألبو�� � �ملسجد @ال با� %ñ بكر، فإ� ال %عَلم �مرً»� %فضل 

يًد� عند� � �لصحبة من %ñ بكر. (�جلز» �لثا� صفحة ٦٢ )

شّد� ُحّب &} بكر للّن� �
�كر �بن خلد�?: �%قبل %بو بكر �\خل على }سوy �هللا �، فكشف �
عن �جهه �قّبله، �قاy: بأñ %نت �%ّمي، قد ُ�قَت �ملوتة �ل¶ كتب �هللا 

عليك، �لن يصيبك بعدها موتة %بًد�. (%يضا صفحة ٦٣)
 òلقر� من �لن� yكا? من لطائف منن �هللا عليه ��ختصاصه بكما�
� كما نص به �بن خلد�? %نه � ُحمل على �لسرير �لذ� ُحمل 
ًحا، �%لصقو� حلد¥  عليه }سوy �هللا � �ُجعل ق�¥ مثَل ق� �لنò مسطَّ
بلحد �لنò �، �ُجعل }%سه عند كتفي �لنò �، �كا? Öخر ما تكلم 

به: َتَوفóَّ مسِلًما �%َْلِحْقó بالصاحلني. (صفحة ١٧٦)

ليزيد  �ملرتد�   nلعر� قبائل   �/ �لصّديق  كتبه  كتابا  هنا  �لنكتب 
�هللا  شعائر  تر�يج   � �لصّديق  بصالبة  �بص;!  @ميانا  عليه  �ملّطلعو? 

��لذ�ِّ عن Iيع ما َسنَّه }سوy �هللا �:
"بسم �هللا �لر#ن �لرحيم

ِمن %ñ بكر خليفة }سوy �هللا � @< من بلغه كتاñ هذ� من عاّمة 
�خاّصة، %قاb على @سالمه %� }جع عنه. سالb على من �تبع ��د�، 
�Æ يرجع بعد ��د� @< �لضاللة ��لعمى، فإ� %#د @ليكم �َهللا �لذ� 
ال @له @ال هو، �%شهد %? ال @له @ال �هللا �حد¥ ال شريك له، �%? 3مد� 

عبد¥ �}سوله، نقّر مبا جا» به ،�ُنكّفر َمن %À �جناهد¥.
%ّما بعد، فإ? �هللا تعا< %}سل 3مد� باحلق من عند¥ @< خلقه بشً;� 
�نذير�، �\�عيا @< �هللا بإ�نه �سر�جا من;�، لينذ} من كا? حيًّا �¹ِقَّ 
 yعلى �لكافرين. فهد� �هللا باحلق من %جا� @ليه، �ضر� }سو yلقو�
�هللا � من %\بر عنه، حÐ صا} @< �إلسالb طوعا �كرها. î تو� 
كا?  �لذ�  �قضى  ُألّمته  �نصح  �هللا  ألمر  نّفذ  �قد   � �هللا   yسو{

 yلكتا� �لذ� %نز� � bلك �ألهل �إلسال�عليه. �كا? �هللا قد بّين له 
فقاy: ﴿@نََّك َميٌِّت َ�@ِنَُّهْم َميُِّتوَ?﴾ (١)، �قاy: ﴿َ�َما َجَعْلَنا لَِبَشٍر مِّْن 
�ْلَخاِلُد�َ?﴾ (٢)، �قاy للمؤمنني: ﴿َ�َما  َفُهُم  َ%َفِإْ? مِّتَّ  �ْلُخْلَد  َقْبِلَك 
ُمَحّمٌد ِ@ال َ}ُسوyٌ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه �لرُُّسُل َ%َفِإْ? مَّاDَ َ%ْ� ُقِتَل �ْنَقَلْبُتْم 
َ�َسَيْجِز�  َشْيًئا  �َهللا  َيُضرَّ  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعَلى  َيْنَقِلْب  َ�َمْن  َ%ْعَقاِبُكْم  َعَلى 
 ،Dاِكِريَن﴾ (٣)، فَمن كا? @منا يعبد 3مد� فإ? 3مد� قد ما �ُهللا �لشَّ
�من كا? @منا يعبد �هللا �حد¥ ال شريك له، فإ? �هللا له باملرصا\. حيٌّ 
ِمن  منتقم  حافٌظ ألمر¥،   ،bنو �ال  ِسَنة  تأخذ¥  �ال   ،Dميو قّيوbٌ، ال 

عدّ�¥ Éزيه.
�@� %�صيكم بتقو� �هللا �حّظكم �نصيبكم من �هللا �ما جا»كم به 
 Æ نبّيكم � �%? ִדتد�� ֲדد�¥، �%? تعتصمو� بدين �هللا، فإ? كل من
يهد¥ �هللا ضاy، �كل من Æ يعاِفه ملبتلى، �كل من Æ ُيِعْنه �ذ�y. فمن 
هد�¥ �هللا كا? مهتديا، �من %ضّله كا? ضاال، قاy �هللا تعا<: ﴿َمن َيْهِد 
�هللا َفُهَو �ْلُمْهَتِد َ�َمْن يُّْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َ�لِيًّا ُمْرِشَد�﴾ (٤)، �Æ ُيقَبل منه 
 .yُيقَبل منه � �آلخر! صر´ �ال عد Æ� ،يقّر به Ðلدنيا عمل ح� �
�قد بلغó }جو£ َمن }جع منكم عن \ينه بعد %? %قّر باإلسالb �عِمل 
 �به �غتر�ً}� باهللا �جهالًة بأمر¥ �@جابًة للشيطا?. قاy �هللا تعا<: ﴿َ�ِ@ْ
ُقْلَنا لِْلَمَالِئَكِة �ْسُجُد�� آلَ\bَ َفَسَجُد�� @ال @ِْبِليَس َكاَ? ِمَن �ْلِجنِّ َفَفَسَق 
َعْن َ%ْمِر َ}بِِّه َ%َفَتتَِّخُذ�َنُه َ�ُ�}ِّّيَتُه َ%ْ�لِياَ» ِمْن ُ\�ِني َ�ُهْم َلُكْم َعُد�ٌّ ِبْئَس 
َعُد�ًّ�  َفاّتِخَذ�ُ¥  َعُد�ٌّ  َلُكْم  �لشْيَطاَ?   ?@ِ﴿  :yقا� َبَدًال﴾،(٥)  لِلظاِلِمَني 
ِعِ;﴾ (٦). �@� بعثُت @ليكم  @ِّنَما َيْدُعو ِحْزَبُه لَِيُكوُنو� ِمْن َ%ْصَحاِ� �لسَّ
فالنا من �ملهاجرين ��ألنصا} ��لتابعني بإحسا?، �%مرُته %? ال ُيقاتل 
%حًد� �ال يقتله حÐ يدعو¥ @< \�عية �هللا، فمن �ستجا� له �%قّر �كفَّ 
على  ُيقاتله   ?%  Dُمر% %َبى  عليه، �من  �%عانه  منه  َقِبَل  �عمل صاًحلا 
�لك، î ال ُيبقي على %حد منهم قِد} عليه، �%? ¹رقهم بالنا} �يقتلهم 
 .bلنسا» ��لذ}�}�، �ال يقبل ِمن %حد @ال �إلسال� òكل قتلة، �%? يس
 ùسو{ Dُفمن �تبعه فهو خ; له، �من تركه فلن ُيعِجز �َهللا. �قد %مر
�? �ملسلمو? ّ% ��@� ،?��%? يقر% كتاñ � كل °مع لكم. ��لد�عية �أل
�نو� �سألوهم ما ّ% ��فأّ�نو�، ُكّفو� عنهم، �@? Æ يؤّ�نو� عاِجلوهم، �@

عليهم، فإ? %بو� عاِجلوهم �@? %قّر�� ُقِبَل منهم. 

------------
 (١) (�لزمر:٣١)   (٢) (�ألنبيا»:٣٥) 

 (٣) (yÖ عمر�?:١٤٥)   (٤) (�لكهف:١٨) 

 (٥) (�لكهف:٥١)   (٦) (فاطر:٧)   


