
  
  
  

  أفضلُ الصحابة، وأحقّهم باِخلالفة
  
  

هبتور هحثُ خلَّصب  
  حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاِسم

  رِحمه اهللا تعاىل
  

  من
  منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية

  قدس اُهللا روحه
  



  ٥  أبو بكر الصديق 

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  املقدمة
  

، هو أعلم حيث جيعل رسالته وخيتار لكل احلمد هللا امللك الوهاب
نيب حواريني وأصحاب، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
شهادة ال يشوا شرك وال ارتياب، وأشهد أن حممدا عبده ورسله 
املصطفى، وخليله اتىب، صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 

  .أئمة اهلدى، ومصابيح الدجى
فهذا ملخص مرتب موثق باألدلة من الكتاب والسنة عد أما ب

وإمجاع األمة يف بيان أفضلية أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وأحقيته 
  : دفعين إليه ما يليباخلالفة بعد رسول اهللا 

أيها الناس اعرفوا أليب «:  حيث قال امتثال أمر رسول اهللا -١
  .)١(»بكر حقه؛ فإنه مل يسؤين قط

املرء «: فة فضائله من أسباب حمبته، وقد قال النيب  أن معر-٢
  .)٢(»مع من أحب
أن حب أيب بكر وعمر ومعرفة :  أنه روي عن بعض السلف-٣

                                         
  ). يسؤ النيب قطمل(ويأيت خترجيه حتت عنوان ) 1(
عن أيب وائل عن عبد اهللا : ٢٠٣٤ص/ ٤جـ) ٢٦٤٠ح/ ٤٥(أخرجه مسلم يف كتاب الرب ) 2(

كيف ترى يف رجل أحب قوما وملا : يا رسول اهللا:  فقالجاء رجل إىل رسول اهللا : قال
  .»املرء مع من أحب«: يلحق م؟ قال رسول اهللا 



  ٦  أبو بكر الصديق 

حب أيب بكر : فضلهما من السنة فروى اإلمام أمحد عن مسروق قال
وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، ومسروق من أجل تابعي أهل الكوفة، 

. مثل ذلك: اهللا وهو من التابعني، وقال طاوس قال شقيق بن عبد اوكذ
وقد روى عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، وروي بالسند عن احلسن 

ال : حب أيب بكر وعمر من السنة قال: قيل للحسن: البصري رمحه اهللا
  .فريضة... 

 أن السلف كانوا يعلمون أوالدهم حب أيب بكر وعمر كما -٤
أنا أود أن يكون هذا الكتاب أو مثله و. )١(يعلموم السورة من القرآن 

  .تكميالً حملبتنا وحتصينا لذريتنا: يف بيت كل مسلم
 أنه يتأكد بيان علم الصحابة ودينهم وفضائلهم وتقدميهم -٥

  .الصديق والفاروق إذا جهل ذلك
 أنه إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فال بد من الذب عنهم -٦

  .وإبطال حجته بعلم وعدل
ه قد يتوصل بالطعن فيهم إىل الطعن يف الرسول ودين  أن-٧

اإلسالم، ويسلط الكفار واملنافقني، ويورث الشبهة والضعف عند كثري 
هؤالء قوم أرادوا : من املؤمنني، كما قال مالك وغريه من أهل العلم

 فلم ميكنهم ذلك، فطعنوا يف أصحابه؛ ليقول الطعن يف رسول اهللا 
ه أصحاب سوء، ولو كان رجالً صاحلًا لكان رجل سوء كان ل: القائل

  .)٢(أصحابه صاحلني 
 أن أبا بكر هو أوهلم وهو أفضلهم، فإذا ثبتت أفضليته واندفع -٨

                                         
  .ذكره ابن اجلوزي يف فضائل عمر) 1(
  ).١٤٠٥صواعق ص(كر ذلك الشيخ رمحه اهللا وابن القيم ذ) 2(



  ٧  أبو بكر الصديق 

الطعن فيها انسد باب الطعن يف خليفته عمر، ويف جعل عمر اخلالفة يف 
  . وهو عنهم راٍضالستة الذين تويف رسول اهللا 

 مفرق يف - باخلالفةوأحقيتهفضائل الصديق - أن هذا البحث -٩
ثنايا املنهاج ال حيصل عليه كامالً إال مبطالعة الكتاب كله ويف ذلك مشقة 

 مل يؤلف الكتاب يف فضائل -رمحه اهللا-وحيتاج إىل وقت، ألن ابن تيمية 
  .أيب بكر؛ وإمنا ألفه ردا على الرافضي متمشيا مع عباراته واعتراضاته

ية رمحه اهللا قد اعتمد يف ذكر  أن شيخ اإلسالم ابن تيم-١٠
فضائل الصديق وخصائصه على اآليات الكرميات، وصحاح األحاديث 
النبوية، واآلثار السلفية، ووضح االستدالل منها؛ ومل يعتمد على كتب 

  .التأريخ اليت غالبها املراسيل، أو اليت خيلط الغث منها بالسمني
» ته باخلالفةأفضلية الصديق وأحقي«هلذا اخترت هذا املوضوع 

  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة «ن كتابه ـوخلصته م
  .»والقدرية
 مل أتعرض لبعض الفرق اليت أشار إليها الشيخ هنا؛ ألن -١١

قصدي األول أن يكون عند املسلم إملام كامل بأفضلية الصديق وأحقيته 
  .باخلالفة بعد رسول اهللا 

ال أنه يف إ أيب بكر وميزاته  مع أن هذا امللخص يف فضائل-١٢
مواضع يستعرض فضائل الصحابة عموما، وينبه على مراتب اخللفاء 

  .الثالثة وغريهم
 ومل أتتبع -رمحه اهللا- خرجت األحاديث اليت ذكرها الشيخ -١٣

  .كل من خرجها خصوصا إذا كانت يف الصحيحني أو أحدمها
١٤-ا، وأرقاما لبعض  وضعت هلذه األحباث عناوينات تقر



  ٨  أبو بكر الصديق 

األوجه واألحاديث، وعلقت على بعض ما قد يعترب من الغريب أو حيتاج 
  .إىل زيادة إيضاح

  اعتذار
 مل أستوف حياة الصديق وسريته من حني أسلم إىل أن تويف، -١

وهو فضائله، وأحقيته، ونفعه العام لإلسالم : وإمنا اعتنيت باملهم منها
  .واملسلمني
تاب املنهاج، كما تقدم، ألن  جل ما يف هذا امللخص من ك-٢

مؤلفه إمام جليل وعباراته سهلة رصينة واضحة، وقد أضفت إليه نقوالً 
  .قليلة جدا، أشرت إليها وإىل مصدرها عند ذكرها

 إذا مل أجد البحث كامالً إال يف موضعني أو أكثر مجعته، وقد -٣
اضطر إىل دمج بعض عبارته يف بعض بدون إخالل، وأشري إىل ذلك 

كر الد والصحيفة أو الدات والصفحات، وقد اعتمدت طبعة بذ
ني األول والثاين، واألمريية يف الثالث مكتبة الرياض احلديثة يف اجلزئ

  ).هـ١٣٢٢طبع  (والرابع
  ما قد يكون يف النقل تقدمي أو تأخري أو من آخر الكتاب قبل-٤

  .اراتيف أوله ألجل التلخيص والتقريب وترتيب املواضيع والعب
-حيسن قبل الشروع يف ذكر فضائل الصديق أن أذكر حملة موجزة 

 يف فضائل الصحابة عموما واخللفاء الثالثة خصوصا -مما يف املنهاج
ومراتبهم حىت ال يظن م الظنون، أو يظن بنا التحيز أو التنقيص من 

واهللا أسأل أن جيعل عملي خالصا لوجهه الكرمي، وأن . فضائل بعضهم
  . به، إنه ويل ذلك والقادر عليهينفع

مت مجعه وترتيبه وتعليقه يف عام مثانية وأربعمائة وألف هجرية خبط 



  ٩  أبو بكر الصديق 

صلى اهللا على حممد و.. حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسم.. جامعه
  .وعلى آله وأصحابه أمجعني



  ١٠  أبو بكر الصديق 

  
  

  الصحابة واخللفاء الراشدون
  

 يوم  إىلاملسلمونوأما اخللفاء الراشدون والصحابة فكل خري فيه 
القيامة من اإلميان واإلسالم والقرآن والعلم واملعارف والعبادات ودخول 
اجلنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة اهللا فإمنا هو 

  .بربكة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا يف سبيل اهللا
 عليه الفضل إىل وكل مؤمن آمن باهللا فللصحابة رضي اهللا عنهم

يوم القيامة، وخري الصحابة تبع خلري اخللفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم 
بكل خري يف الدنيا والدين من سائر الصحابة، كما قال فيهم عبد اهللا بن 

من كان مستنا فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال : مسعود رضي اهللا عنه
واهللا أفضل هذه األمة، كانوا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب حممد، 

وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه 
وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم، ومتسكوا مبا 
استطعتم من أخالقهم ودينهم، فإم كانوا على اهلدى املستقيم، رواه غري 

  .)١(واحد منهم ابن بطة عن قتادة
كالم جامع بني فيه حسن قصدهم : فقول عبد اهللا بن مسعود
                                         

ورواه أمحد :  قال١٧٧، ١٧٨ / ١ وجممع الزوائد جـ٣٦٠٠ رقم ٥/٢١١املسند جـ) 1(
عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن : والبزار والطرباين يف الكبري ورجاله موثقون، وابن بطة

 املتوىف عام » على أصول الديانةالشرح واإلبانة«محدان أبو عبد اهللا العكربي صاحب كتاب 
  .هـ٣٨٧



  ١١  أبو بكر الصديق 

ونيام برب القلوب، وبني فيه كمال املعرفة ودقتها بعمق العلم، وبني فيه 
  .تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بال علم بقلة التكلف

فالصحابة أكمل هذه األمة عقالً وعلما وفقها ودينا، وهلذا أحسن 
، ىهم فوقنا يف كل فقه وعلم ودين وهد«: هللا يف قولهالشافعي رمحه ا

أو » ويف كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خري من رأينا ألنفسنا
  .كالما هذا معناه

 فليتدبر ومن أراد أن يعرف فضائل الصحابة ومنازهلم عند النيب 
األحاديث الصحيحة اليت صححها أهل العلم باحلديث الذين كلمت 

، وحمبتهم له، وصدقهم يف التبليغ عنه، وصار هواهم حبال النيب خربم 
ومتييز عما خيلط فليس هلم غرض إال يف معرفة ما قاله، . تبعا ملا جاء به

  .بذلك من كذب الكاذبني، وغلط الغالطني
 أن أهل بدر كلهم يف اجلنة، وكذلك أمهات ،وأهل السنة عندهم

مر وعثمان وعلي وطلحة والزبري املؤمنني عائشة وغريها، وأبو بكر وع
  .هم سادات أهل اجلنة بعد األنبياء، وكذلك أهل بيعة الرضوان

وقد أثىن اهللا عليهم هو ورسوله ورضي عنهم وأعد هلم احلسىن 
والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر والَِّذين  :كقوله

محمد رسولُ اِهللا  اآلية، )١(ي اُهللا عنهماتبعوهم ِبِإحساٍن رِض
هعم الَِّذينو)٢( ، اِرِهمِدي وا ِمنِرجأُخ الَِّذين اِجِرينهاِء الْمِللْفُقَر

 ولَهسرونَ اَهللا ورصنيا وانوِرضاِهللا و الً ِمنونَ فَضغتبي اِلِهموأَمو
والَِّذين تبوُءوا الدار واِإلميانَ ِمن قَبِلِهم * صاِدقُونَ أُولَِئك هم ال

لَيِهم وال يِجدونَ ِفي صدوِرِهم حاجةً    يِحبونَ من هاجر ِإ
                                         

  .١٠٠:  سورة التوبة)1(
  .٢٩: سورة الفتح) 2(



  ١٢  أبو بكر الصديق 

 نمةٌ واصصخ كَانَ ِبِهم لَوو فُِسِهملَى أَنونَ عِثرؤيوا وا أُوتِمم
  .)١( فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَيوق شح نفِْسِه

ال يدخل النار «:  أنه قالوقد ثبت يف صحيح مسلم عن النيب 
أنه كان بني عبد الرمحن «، ويف الصحيحني )٢(»أحد بايع حتت الشجرة

يا خالد ال تسبوا أصحايب : بن عوف وبني خالد بن الوليد كالم، فقال
 أحد ذهبا ما بلغ مد فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل

  .قال ذلك خلالد بالنسبة إىل السابقني األولني. )٣(»أحدهم وال نصيفه
خري القرون القرن «: وثبت عنه يف الصحيح من غري وجه أنه قال

وهذه . )٤(»الذي بعثت فيهم، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم
ليهم، األحاديث مستفيضة بل متواترة يف فضائل الصحابة والثناء ع

  .)٥(وتفضيل أوهلم على من بعدهم من القرون

                                         
  .٩، ٨: سورة احلشر) 1(
  .١٩٤٢رقم / ٤رواه مسلم ) 2(
  .٢٤٩٦، مسلم ١ ب٦٢رواه البخاري ك) 3(
  ).كل مدح وثناء يف القرآن فهو أول داخل فيه(يأيت خترجيه حتت عنوان ) 4(
  .١/٢٠٤، جـ ٢/٢٥٢، جـ٣/٤٨ جـ ٢٢٣، ٢٢٢/ ١، جـ٤٥، ٣منهاج جـ) 5(



  ١٣  أبو بكر الصديق 

  
  

  فضل بعض اخللفاء
  على بعض

  
اخللفاء األربعة كل منهم له سعي مشكور، وعمل مربور وآثار 

اإلسالم، واهللا جيزيهم عن اإلسالم وأهله خري اجلزاء؛ فهم صاحلة يف 
  .عدلونالذين قضوا باحلق وبه كانوا ي. اخللفاء الراشدون واألئمة املهديون

واهللا سبحانه كما فضل بعض النبيني على بعض فضل بعض اخللفاء 
والصديق أكمل القوم وأسبقهم . بعض، فكل منهم له رتبته ودرجتهعلى 

وهذا أمر ال يشك فيه إال من كان جاهالً حباهلم مع رسول . إىل اخلريات
، أو كان صاحب هوى صده اتباع هواه عن معرفة احلق فصار اهللا 

  .عضهم عن رتبته أو عن درجته أو يفتري عليه يف ذلكينقص ب
وأهل السنة ال ينازعون يف كمال علي وأنه يف الدرجة العليا من 

  .)١(الكمال، وإمنا الرتاع يف كونه أكمل من الثالثة وأحق باخلالفة منهم 

                                         
  .٢٦٦/ ٢، جـ٣/١٣٤، جـ٢٥١/ ٦٩، ١٢٩، ٢٠٢، ٤/٧٩منهاج جـ) 1(



  ١٤  أبو بكر الصديق 

  
  أبو بكر الصديق أفضل الصحابة

  
  نسبه

عد، بن تيم، بن هو عبد اهللا، بن عثمان، بن عامر، بن كعب، بن س
 يف مرة بن جيتمع مع النيب . مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب

. ىوأم أيب بكر سلم. وعثمان هو اسم أيب قحافة. كعب، كنيته أبو بكر
  . عم أبيه، أسلمت وهاجرتةوتكىن أم اخلري، بنت صخر بن عامر، ابن

  .)١(ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتني وستة أشهر 
  
  عمله
  

وقد . تارة يسافر يف جتارته، وتارة ال يسافر: كر تاجراكان أبو ب
والتجارة كانت أشرف مكاسب . سافر إىل الشام يف جتارته يف اإلسالم

قريش، وكان خيار أهل األموال منهم أهل التجارة، وكانت العرب 
: تعرفهم بالتجارة، وملا ويل أراد أن يتجر لعياله فمنعه املسلمون، وقالوا

  .)٣( وفرضوا له درمهني كل يوم )٢(مصاحل املسلمني هذا يشغلك عن 

                                         
  ).٢/٣٤١(، اإلصابة )٧/٩(فتح الباري ) 1(
  .هـ١٣٢٢ طباعة األمريية ببوالق مصر عام ٤/٢٨٨منهاج جـ) 2(
  . ويأيت٤/٢٢٦جـ) 3(



  ١٥  أبو بكر الصديق 

  مرتلته قبل اإلسالم
كان معظما يف قريش، حمببا، مؤلفًا، خبريا بأنساب العرب 

، وكانوا يألفونه ملقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه، ويف صحيح )١(وأيامهم
ملا ابتلي املسلمون خرج أبو «: تالبخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قال

 )٣( لقيه ابن الدغنة )٢(بكر مهاجرا حنو أرض احلبشة حىت بلغ برك الغماد 
أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو :  فقال)٤(أمري من أمراء العرب سيد القارة 

  .»أخرجين قومي فأريد أن أسيح يف األرض وأعبد ريب: بكر
ج، إنك تكسب رخج وال يرخفإن مثلك ال ي: قال ابن الدغنة

وم، وتصل الرحم، وحتمل الكل، وتعني على نوائب احلق، فأنا لك املعد
 فجار، فارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع وارحتل معه ابن الدغنة، فطا

إن أبا بكر ال خيرج مثله «: ابن الدغنة عشية يف أشراف قريش، وقال هلم
خترجون رجالً يكسب املعدوم، ويصل الرحم، وحيمل أوال خيرج ، 
ويأيت . )٥( احلديث»؟ضيف، ويعني على نوائب احلق اليالكل، ويقر

  .بتمامه
                                         

ال تعجل إن أبا بكر أعلم قريش بأنساا وإن «: يش حلسان بن ثابت ملا أمره جاء قرقال النيب ) 1(
  ).١٥٧ ح٤٤ط تركيا، ك(صحيح مسلم » يل فيهم نسبا حىت خيلص لك نسيب

كان جبري بن مطعم من : وأخرج ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن شيخ من األنصار قال
ديق، إمنا أخذت النسب من أيب بكر الص: أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة وكان يقول

  ).٤٣، ٤٢تاريخ اخللفاء للسيوطي ص(
  ).معجم البلدان لياقوت. (وقيل بلد باليمن. موضع وراء مكة خبمس ليال مما يلي البحر) 2(
وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه . بضم املهملة واملعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة) 3(

  .، قيل امسه احلارث بن يزيدوختفيف النون، الدغنة أمه، وقيل أم أبيه وقيل ابنته
  .القارة قبيلة مشهورة من بين اهلون بن خزمية بن مدركة) 4(
  .٤٥ ب٦٣أخرجه البخاري ك) 5(



  ١٦  أبو بكر الصديق 

فقد وصفه ابن الدغنة حبضرة أشراف قريش مبثل ما وصفت به 
  . ملا نزل عليه الوحيخدجية النيب 

ومل يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب وال نقصه وال استرذله 
 اإلميان ومل يكن له عندهم عيب إال. كما كانوا يفعلون بضعفاء املؤمنني

  .)١(باهللا ورسوله 
  وصفه بالصديق

ثبت له هذا االسم بالدالئل الكثرية، وبالتواتر الضروري عند 
 يف احلديث الذي يف الصحيحني عن  النيب  بهاخلاص والعام، ووصفه

 ومعه أبو )٢( أحداصعد رسول اهللا : أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
اثبت أحد فإمنا عليك نيب  : فقال)٣(بكر وعمر وعثمان فرجف م

  .)٤(»وصديق وشهيدان
                                         

  .٣١، ٢٦٨، ٢٨٩، ٤/٢٨٨منهاج السنة جـ) 1(
أحد جبل باملدينة كانت عنده الوقعة اليت قتل فيها محزة وسبعون من املسلمني وكسرت ) 2(

  .لشريف وشج وجهه ارباعية النيب 
هذه الرجفة رجفة طرب ال رجفة غضب، وهلذا نص على مقام النبوة والصديقية والشهادة ) 3(

حتفة أهل التصديق ببعض فضائل (املوجبة لسرور ما اتصلت به فأقر بذلك اجلبل واستقر 
  .»أحد جبل حيبنا وحنبه«ويف احلديث ) ٧٨الصديق ص

أن رسول «: أيب هريرة رضي اهللا عنهوأخرج مسلم عن ) ٥ ب٦٢ك (هذا لفظ البخاري ) 4(
 كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري فتحركت اهللا 

وسعد بن «ويف رواية » اهدأ فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد: الصخرة فقال النيب 
  ).٥٠ ح٤٤انظر صحيح مسلم ك(» أيب وقاص
لكن من حني نزل الوحي عليه : ية رمحه اهللاقال ابن تيم. وحراء جبل مبكة معروف: قلت
 ما صعد إليه بعد ذلك وال قربه هو وال أصحابه، وقد أقام مبكة بضعة عشر سنة بعد 

النبوة مل يزره ومل يصعد إليه، وكذلك املؤمنون معه مبكة، وبعد اهلجرة، وعام الفتح ويف 
  ).٢٥١/ ٢٧اوى جمموع الفت(اهـ . عمرة اجلعرانة، مل يأت غار حراء وال زاره



  ١٧  أبو بكر الصديق 

يا رسول اهللا «: تويف الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها قال
ٌِجلَةو مهقُلُوبا ووا آتونَ متؤي الَِّذينو«)أهو الرجل يزين )١ 

بنة الصديق، ولكنه  اال يا«: ويسرق ويشرب اخلمر وخيالف؟ قال
  .)٣)(٢(»ال يقبل منهأ الرجل يصوم ويتصدق وخياف

  الصديق أبلغ من الصادق
الوصف بالصديق أكمل من الوصف بالصادق، فكل صديق 

وأبو بكر ليست فضيلته يف جمرد كونه . صادق، وليس كل صادق صديقًا
صادقًا ليس غريه أكثر حتريا للصدق منه؛ بل يف أنه علم ما أخرب به النيب 

 امالً يف العلم والقصد والقول مجلة وتفصيالً، وصدق ذلك تصديقًا ك
  .والعمل

                                         
  .٦٠: سورة املؤمنون) 1(
  .٢/١٤٠٤وابن ماجه جـ) ٣٢٢٥رقم (أخرجه الترمذي يف تفسري سورة املؤمنون ) 2(
ومنها ما جاء يف قصة : قلت.  باختصار٢٥٤، ٦٢، ٤/٦١، جـ٢/٢٢٢منهاج السنة جـ) 3(

ك، فارتد  إىل املسجد األقصى أصبح حيدث الناس بذلأنه ملا أسري برسول اهللا «اإلسراء 
هل لك إىل صاحبك : ناس كانوا آمنوا به، وسعى رجال من املشركني إىل أيب بكر فقالوا

لئن قال : قال. نعم: وقد قال ذلك؟ قالوا: قال. يزعم أنه أسري به الليلة إىل بيت املقدس
نعم، : أتصدقه أنه ذهب إىل بيت املقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: قالوا. ذلك لقد صدق

دقه فيما هو أبعد من ذلك، يف خرب السماء يف غدوة أو روحة، فلذلك مسي إين ألص
إن اهللا بعثين إليكم فقلتم «أخرج احلاكم والبيهقي والطرباين، ويأيت حديث . »الصديق

وأمجعت األمة : وذكر النووي عن مصعب بن الزبري قال. »كذبت وقال أبو بكر صدقت
ق الرسول، والزم الصدق فلم تقع منه هناة ما، على تسميته بالصديق، ألنه بادر إىل تصدي

ذيب اللغات (وال وقفة يف حال من األحوال، وكان له يف اإلسالم املواقف الرفيعة، 
خص اهللا تبارك وتعاىل أبا بكر بأربع خصال مل : وعن الشعيب قال).  طبع مصر٢/١٨١

 ٦٠تأريخ اخللفاء ص(ه مساه الصديق ومل يسم أحدا الصديق غري: خيص ا أحدا من الناس
  ).نقالً عن الدينوري وابن عساكر



  ١٨  أبو بكر الصديق 

 وال غريه؛ ألنه مل يعلم ما أخرب )١(وهذا القدر مل حيصل أليب ذر 
 كما علمه أبو بكر، وال حصل له من التصديق املفصل ما  به الرسول

حصل أليب بكر، وال حصل له من التصديق املفصل ما حصل أليب بكر، 
 ورسوله منه، وأعظم نصرا هللا فإن أبا بكر أعرف منه، وأعظم حبا هللا

ولرسوله منه، وأعظم جهادا بنفسه وماله منه، إىل غري ذلك من الصفات 
  .اليت هي كمال الصديقية

 ومن كان أكمل يف ذلك )٢(وأفضل اخللق بعد األنبياء الصديقون
  .)٣(فهو أفضل 

  أبو بكر أسبق الصحابة إىل اخلريات
  هو أول من أسلم

أول من آمن به : باتفاق أهل األرض أربعةأول من آمن بالرسول 
من الرجال أبو بكر، ومن النساء خدجية، ومن الصبيان علي، ومن املوايل 

ويف صحيح البخاري عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه . زيد بن حارثة
 إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه كنت جالسا عند النيب «: قال

 )٤( أما صاحبكم فقد غامر:حىت أبدى عن ركبته، فقال النيب 
                                         

أما أظلت اخلضراء وما أقلت الغرباء على ذي هلجة أصدق «: الذي جاء يف احلديث املروي) 1(
  ).٢/٢٢١منهاج  (»من أيب ذر
  ).٣٧٩٤(وهذا احلديث أخرجه الترمذي يف مناقب أيب ذر برقم : قلت

  .الشهداء والصاحلنيوهلذا قدمهم اهللا يف القرآن على ) 2(
  ).٢٢٢، ٢٢١/ ٢جـ(منهاج السنة ) 3(

جيب أن يعلم أوالً أن التفضيل إذا ثبت : فقال) قاعدة يف التفضيل(وذكر ابن تيمية رمحه اهللا 
للفاضل من اخلصائص ما ال يوجد مثله للمفضول، فإذا استويا وانفرد أحدمها خبصائص كان 

  ).٤١٤/ ٤جمموع الفتاوى . (ضيله على غريهأما األمور املشتركة فال توجب تف. أفضل
  .خاصم أي دخل يف غمرة اخلصومة: غامر) 4(



  ١٩  أبو بكر الصديق 

يا رسول اهللا إنه كان بيين وبني ابن اخلطاب شيء : فسلم، وقال
.  علي، فأقبلت إليكفأسرعت إليه مث ندمت، فسألته أن يغفر يل فأىب

مث إن عمر ندم فأتى مرتل أيب بكر . يغفر اهللا لك يا أبا بكر ثالثًا: فقال
 فجعل وجه  فسلم عليهفأتى النيب . ال: أمث أبو بكر؟ قالوا: فسأل

 فجثى على ركبتيه فقال يا )٢( حىت أشفق أبو بكر )١( يتمعررسول اهللا 
إن اهللا بعثين «:  فقال النيب )٣(واهللا إنا كنت أظلم مرتني : رسول اهللا

 )٤(صدق، وواساين بنفسه وماله: كذبت، وقال أبو بكر: إليكم فقلتم
  .)٥(»بعدهافما أوذي . فهل أنتم تاركو يل صاحيب مرتني

 فأغضبه أبو )٦(كانت بني أيب بكر وعمر حماورة «: ويف رواية
عه أبو بكر يسأله أن يستغفر له ببكر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فات
إين « وفيه »وغضب النيب : قال. فلم يفعل، حىت أغلق بابه يف وجهه

كذبت، وقال : يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا، فقلتم: قلت
  .)٧(»صدقت: أبو بكر

فهذا يبني فيه أنه مل يكذبه قط، وأنه صدقه حني كذبه الناس طرا، 
وهذا ظاهر يف أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم 

  .الرسالة
                                         

  .أي تذهب نضارته من الغضب) 1(
  .أن يكون لعمر من الرسول ما يكره) 2(
  .ألنه هو الذي بدأ) 3(
ومواساته بنفسه وقايته يف .. املراد به أن صاحب املال جيعل يده ويد صاحبه يف ماله سواء) 4(

  .اوف كما يأيت يف قصة اهلجرة وغريهااملخ
  . من تعظيمهملا أظهره النيب ) 5(
  .مراجعة) 6(
  ).٣ ب ٧ سورة ٦٥، ك ٥ ب٦٢ك (واحلديث يف البخاري ) 7(



  ٢٠  أبو بكر الصديق 

أبو بكر أول من أسلم، : والناس متنازعون يف أول من أسلم فقيل
ه، لكن علي كان إن عليا أسلم قبل: فهو أسبق إسالما من علي، وقيل

  .صغريا، وإسالم الصيب فيه نزاع بني العلماء
وال نزاع يف أن إسالم أيب بكر أكمل وأنفع؛ فيكون هو أكمل 

  .سبقًا باالتفاق، وأسبق على اإلطالق على القول اآلخر
زيد فهؤالء كانوا ووأما خدجية وعلي : وقال الشيخ يف موضع آخر

رض عليها أمره ملا فاجأه الوحي وخدجية ع.  ويف بيتهمن عيال النيب 
وصدقته ابتداء قبل أن يؤمر بالتبليغ، وذلك قبل أن جيب اإلميان به، فإنه 

  .إمنا جيب إذا بلغ الرسالة
. وعلي ميكن أنه آمن به ملا مسعه خيرب خدجية وإن كان علي مل يبلغه

من معك على : قلت يا رسول اهللا«: وقوله يف حديث عمرو بن عبسة
 )١(» يومئذ أبو بكر وبالل ممن آمن بههحر وعبد، ومع:  قالهذا األمر؟
  .)٢( اتبعه من املكلفني املدعوين :أي. موافق هلذا

  وأول من أوذي يف اهللا
آذاه الكفار - أبو بكر أول من أوذي يف اهللا بعد الرسول 

 روى -على إميانه حىت خرج من مكة مهاجرا إىل أرض احلبشة
مل أعقل «: ة رضي اهللا عنها قالتالبخاري يف صحيحه عن عائش

 أبوي إال ومها يدينان الدين، ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا 
                                         

  .٢٩٤، جـ٦صحيح مسلم ك) 1(
، ٤/٢٥١هذه النقول اليت روى فيها األحاديث وبني وجه الداللة منها هي يف املنهاج جـ) 2(

 وانظر البداية والنهاية البن كثري ٤ منه ص٣، وجـ ١٣٦، ٢٥٤، ٢٥٣، ٤٥، ٤٢، ٨
  .٢٦ ص٣جـ



  ٢١  أبو بكر الصديق 

 فلما ابتلي املسلمون خرج أبو بكر مهاجرا »)١(طريف النهار بكرة وعشية
حنو أرض احلبشة حىت بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، 

أخرجين قومي، فأريد أن أسيح : با بكر؟ فقال أبو بكرأين تريد يا أ: فقال
ج، رخج وال يرخفإن مثلك ال ي: قال ابن الدغنة. يف األرض وأعبد ريب

 الضيف، يإنك تكسب املعدوم، وتصل الرحم، وحتمل الكل، وتقر
وتعني على نوائب احلق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع، 

ة فطاف ابن الدغنة عشية يف أشراف قريش، فقال وارحتل معه ابن الدغن
إن أبا بكر ال خيرج مثله وال خيرج، أخترجون رجالً يكسب املعدوم، : هلم

.  الضيف، ويعني على نوائب احلقيويصل الرحم، وحيمل الكل، ويقر
مر أما بكر :  ابن الدغنة، وقالوا البن الدغنةرفلم تكذب قريش جبوا
ل فيها، وليقرأ ما شاء، وال يؤذينا بذلك، وال فليعبد ربه يف داره، فليص

فقال ذلك ابن الدغنة أليب . يستعلن به؛ فإنا خنشى أن يفنت نساءنا وأبنائنا
بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه يف داره وال يستعلن بصالته وال يقرأ 

مث بدأ أليب بكر فابتىن مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه . يف غري داره
بناؤهم وهم يعجبون منه أ القرآن، فينقذف عليه نساء املشركني وويقرأ

وكان أبو بكر رجالً بكاًء ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن، . وينظرون إليه
فأفزع ذلك أشراف قريش من املشركني، فأرسلوا إىل ابن الدغنة فقدم 

ه، إنا كنا أجرنا أبا بكر جبوارك على أن يعبد ربه يف دار: عليهم، فقالوا
فقد جتاوز ذلك فابتىن مسجدا بفناء داره فأعلن بالصالة والقراءة فيه، 

                                         
منهاج (واإلسالم إذ ذاك ضعيف واألعداء كُثر، وهذا غاية الفضيلة واالختصاص يف الصحبة ) 1(

  .ويأيت) ٤/٢٤٥جـ



 

 وإنا قد خشينا أن يفنت نساءنا وأبناءنا، فاه، فإن أحب أن يقتصر على
 إال أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك أن يعبد ربه يف داره فعل، وإن أىب

. الستعالنذمتك، فإنا قد كرهنا أن خنفرك، ولسنا مقرين أليب بكر ا
قد علمت الذي عاقدت : فأتى ابن الدغنة إىل أيب بكر فقال: قالت عائشة

لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إيل ذميت، فإين ال أحب 
فإين أرد : فقال أبو بكر. ين أخفرت يف رجل عقدت لهأأن تسمع العرب 

  .)١(احلديث .  جبوار اهللا عز وجلىإليك جوارك، وأرض
 وأبو بكر جعلوا يف كل واحد منهما ديته  هاجر رسول اهللا وملا

  .)٢(ملن قتله أو أسره 
حدثين عبد : وحثوا التراب على رأس أيب بكر، قال ابن إسحاق

لقي أبا بكر سفيه من سفهاء قريش : الرمحن بن القاسم بن حممد، قال
حني خرج من جوار ابن الدغنة وهو عامد إىل الكعبة فحثا على رأسه 

: رابا، فمر بأيب بكر الوليد بن املغرية أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكرت
وهو . أنت فعلت ذلك بنفسك: أال ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال

  .)٣(أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك: يقول
                                         

  .٤٥ ب٦٣أخرجه البخاري ك) 1(
  .٣١، ٢٦٨، ٢٨٨، جـ٣/٦منهاج السنة ج) 2(
  .٩٥ص ٣البداية والنهارية جـ) 3(

قلت وذكر ابن كثري يف البداية والنهاية، عن خيثمة بن سليمان األطرابلسي بسنده عن 
 وكانوا مثانية ملا اجتمع أصحاب النيب : عائشة بعد أن ذكرت إسالم أيب بكر قالت

 يف الظهور، فقال يا أبا بكر إنا قليل، فلم يزل وثالثني رجالً أحل أبو بكر على رسول اهللا 
 وتفرق الناس يف نواحي املسجد كل رجل يف ح حىت ظهر رسول اهللا أبو بكر يل

  جالس، فكان أول خطيب دعا إىلعشريته، وقام أبو بكر يف الناس خطيبا ورسول اهللا 
= 

  ٢٢  أبو بكر الصديق



  ٢٣  أبو بكر الصديق 

   وأول من دافع عن رسول اهللا
أو يقتلوه مبكة دافع  ملا أراد املشركون أن يضربوا رسول اهللا 

عنه الصديق فضربوه، عن عروة بن الزبري قال سألت عبد اهللا بن عمرو 
 رأيت عقبة بن أيب :، قالعن أشد ما صنع املشركون برسول اهللا 

 وهو يصلي فوضع رداءه يف عنقه فخنقه خنقًا معيط جاء إىل النيب 
 أن يقول ريب أتقتلون رجالً: شديدا، فجاء أبو بكر حىت دفعه عنه فقال

فأتى الصريخ :  ويف حديث أمساء)١(اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم 
فخرج من عندنا وله غدائر : قالت. أدرك صاحبك: إىل أيب بكر، فقال
فلهوا عنه وأقبلوا . ويلكم أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا: أربع وهو يقول

ا من غدائره إال رجع على أيب بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل ال ميس شيئً
  .)٣)(٢(معه 

                                         
= 

اهللا وإىل رسوله، وثار املشركون على أيب بكر وعلى املسلمني فضربوا يف نواحي املسجد 
شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة يضربه ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا 

. بنعلني خمصوفتني وحيرفهما لوجهه، ونزا على بطن أيب بكر حىت ما يعرف وجهه من أنفه
  ).٣٠، ٣/٢٩البداية والنهاية جـ(إىل آخر القصة 

  .٥ ب ٦٢البخاري ك ) 1(
  .١٦٩/ ٧أخرجه أبو يعلى، انظر فتح الباري جـ) 2(
ولقصة أيب بكر هذه : ، وقال يف الفتح١٦٨، ١٦٦، ٤/٢٥٢، جـ٣/٤منهاج السنة جـ ) 3(

شاهد من حديث علي رضي اهللا عنه أخرجه البزار من رواية حممد بن علي عن أبيه أنه 
أما إين ما بارزين أحد إال انتصفت منه، : فقال. أنت: من أشجع الناس؟ فقالوا: خطب فقال
: قريش هذا جيؤه وهذا يتلقاه، ويقولون له أخذته لقد رأيت رسول اهللا . ولكنه أبو بكر

أنت جتعل اآلهلة إهلًا واحدا، فواهللا ما دنا منه أحد إال أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول 
أنشدكم اهللا أمؤمن آل فرعون : مث قال. مث بكى علي. ويلكم أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا
 لساعة من أيب بكر خري منه، ذاك رجل واهللا: فقال علي. أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم
  ).١٦٩/ ٧الفتح جـ. (يكتم إميانه، وهذا يعلن إميانه



  ٢٤  أبو بكر الصديق 

  وأول من دعا إىل اهللا
أبو بكر أول من دعا إىل اهللا، وكان له قدر عند قريش ملا فيه من 
احملاسن، فجعل يدعو الناس إىل اإلسالم من وثق به، فأسلم على يديه 

عثمان، وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن بن عوف، : أكابر أهل الشورى
 يدعو معه وكان خيرج مع النيب . أفضل عملوأبو عبيدة، وهذا 

ر إىل اإلسالم يف املواسم ويعاونه معاونة عظيمة يف الدعوة، خبالف االكف
 قبل األمر بالقتال باحلجة والبيان  كان جياهد الكفار مع الرسول. غريه

فَال تِطِع الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهادا : والدعوة، كما قال تعاىل
 مكية نزلت قبل أن يهاجر النيب -سورة الفرقان- وهذه السورة ِبرياكَ
فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم يف أنواع .  وقبل أن يؤمر بالقتال

اجلهاد بالنفس واملال، فإنه جاهد قبل األمر بالقتال وبعد األمر بالقتال، 
، وهلذا ميناظرهمنتصبا للدعوة إىل اإلميان مبكة واملدينة يدعو املشركني و

إن أمن الناس علي يف صحبته «:  يف احلديث الصحيحقال النيب 
فأخرب .  فالصحبة بالنفس، وذات اليد هو املال)١(»وذات يده أبو بكر

  .)٢( أنه أمن الناس عليه يف النفس، واملال النيب 

                                         
ما من الناس أحد أمن إلينا يف صحبته «) ٣٧٣٩(أخرجه الترمذي يف مناقب الصديق رقم ) 1(

أي أمسح مباله . هي أمن علينا» أمن إلينا«ومعىن قوله : قال» وذات يده من ابن أيب قحافة
ه، ومل يرد به معىن االمتنان، ويف صحيح البخاري عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا وأبذل ل

ك (احلديث » ...إن أمن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذًا خليالً«عنه 
  .ويأيت مع أحاديث املخالة) ٨ ب٨

  .٤٣، ٢٤٥، ٥٤، ٧، ١٦٦، ٤/٨، جـ٣/٤منهاج السنة جـ) 2(



  ٢٥  أبو بكر الصديق 

  وأول من بذل ماله لنصرة اإلسالم
ش، عن أيب صاحل، روى اإلمام أمحد، عن أيب معاوية، عن األعم

ما نفعين مال قط ما نفعين مال أيب «:  قالعن أيب هريرة، عن النيب 
 )١(»وهل أنا ومايل إال لك يا رسول اهللا: فبكى أبو بكر، وقال. بكر

  .فيها علي وال غريهوهذا صريح يف اختصاصه ذه الفضيلة مل يشركه 
  .)٢(»وكان يقضي يف مال أيب بكر كما يقضي يف مال نفسه«

 يف طعامه وكسوته وإنفاق أيب بكر مل يكن نفقة على النيب 
فإن اهللا أغىن نبيه عن مال اخللق أمجعني؛ بل كان معونة له على إقامة 

وكان إنفاقه يف أول اإلسالم لتخليص من آمن والكفار يؤذونه . اإلميان
أو يريدون قتله مثل اشترائه سبعة كانوا يعذبون يف اهللا، منهم بالل، 

أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعين : قال عمر رضي اهللا عنهحىت 
، وإنفاقه على احملتاجني من أهل اإلميان يف نصر اإلسالم حيث )٣(بالالً

هل األرض قاطبة أعداء اإلسالم، وتلك النفقة ما بقي ميكن أكان 
ملا كان بني - يف احلديث املتفق على صحته وهلذا قال النيب مثلها، 
ال تسبوا «: - عوف وبني خالد بن الوليد كالمالرمحن بنعبد 

  أصحايب، فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
                                         

وهل نفعين اهللا إال بك، وهل نفعين اهللا إال بك، وهل : وقال«ويف رواية  ٢/٢٥٣املسند جـ) 1(
ما « وروى الترمذي من حديث أيب هريرة بلفظ ٢٦٦/ ٢املسند جـ» نفعين اهللا إال بك

» ألحد عندنا يد إال كافأناه عليها ما خال أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه اهللا ا يوم القيامة
  ).٣٧٤١رقم (

أخرجه اخلطيب عن سعيد » وكان يقضي يف مال أيب بكر كما يقضي يف مال نفسه«: قوله) 2(
  ).٣٨تأريخ اخللفاء ص(بن املسيب مرسالً 

  ).١/١٤٧(أبو نعيم يف احللية ) 3(



  ٢٦  أبو بكر الصديق 

فإن إطعام اجلائع من جنس الصدقة املطلقة اليت . )١(»أحدهم وال نصيفه
وقال يعقوب بن سليمان يف . ميكن كل واحد فعلها إىل يوم القيامة

أسلم : حدثنا سفيان، حدثنا هشام عن أبيه: لحدثنا احلميدي، قا: تأرخيه
أبو بكر وله أربعون ألف درهم، فأنفقها يف سبيل اهللا؛ أعتق بالالً، وعامر 

. )٢(بن فهرية، وزنرية، والنهدية، وابنتها، وجارية بين املؤمل، وأم عبيس 
يا بين أراك تعتق رقابا ضعافًا، فلو اعتقت قوما : وقال أبو قحافة له

  .)٣(إين أريد ما أريد :  فقال.مينعونك
ذهب أبو : وملا هاجر استصحب ماله فجاء أبو قحافة، وقال ألهله
بل : فقلت: بكر بنفسه فهل ترك ماله عندكم أو أخذه؟ قالت أمساء

نه ترك أتركه، ووضعت يف الكوة شيئًا وقلت هذا هو املال لتطيب نفسه 
.  يدل على غناهوهذا. ذلك لعياله، ومل يطلب أبو قحافة منه شيئًا

 على طعمتهم فذهب بثالثة، وأصحاب الصفة كانوا فقراء فحث النيب 
 وكان الصديق ينفق على مسطح بن أثاثة )٤(وانطلق نيب اهللا بعشرة 

لقرابة بعيدة، وكان ممن يتكلم يف اإلفك، فحلف أبو بكر أن ال ينفق 
 إىل ِمنكُم والسعِةوال يأْتِل أُولُو الْفَضِل : عليه، فأنزل اهللا تعاىل

بلى واهللا أحب أن يغفر :  فقال أبو بكر)٥(واُهللا غَفُور رِحيم :قوله
                                         

وأخرجه » ...ما أدرك من أحدهم «بلفظ ) ١٩٦٧ ص٢٢١ ح ٤٤ك (أخرجه مسلم ) 1(
  .٥ ب٦٢البخاري ك 

أسلم أبو بكر رضي اهللا عنه :  ابن عمر رضي اهللا عنهما قالوأخرج سعيد بن األعرايب عن) 2(
يوم أسلم ويف مرتله أربعون ألف درهم فخرج إىل املدينة يف اهلجرة وماله غري مخسة آالف 

  .كل ذلك ينفقه يف الرقاب والعون على اإلسالم
  .»يا أبت إين أريد ما عند اهللا«: ويف رواية ابن جرير قال) 3(
  .٢٥ ب٦١انظر البخاري ك.  ومسلم عن عبد الرمحن بن أيب بكرأخرجه البخاري) 4(
  .٢٢: سورة النور) 5(



  ٢٧  أبو بكر الصديق 

  .)٢)(١(واحلديث بذلك ثابت يف الصحيحني . اهللا يل، فأعاد عليه النفقة
   إىل اإلنفاق والقتال وهو أسبقهم إليهمابالسبقالفضل 

فهو أول املرادين ا وكل آية نزلت يف مدح املنفقني يف سبيل اهللا 
ال يستِوي ِمنكُم من أَنفَق ِمن قَبِل الْفَتِح : من األمة، مثل قوله تعاىل

 )٣(وقَاتلَ أُولَِئك أَعظَم درجةً ِمن الَِّذين أَنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا
 بكر وأبو .همبعد ممن أفضل احلديبية قبل والقتال اإلنفاق إىل سبقوا فالذين
 وجياهد ماله ينفق  بالرسول آمن حني من فإنه كلهم، هؤالء من أفضل
  .اإلمكان حبسب

 كان وهلذا غريه، من أفضل كان اإلسالم إىل سبق من كل وليس
 بالنصوص أكثرهم من أفضل وهو وثالثني تسعة بعد أسلم ممن عمر

جاهدوا الَِّذين آمنوا وهاجروا و :قوله وكذلك .الصحيحة
أَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اِهللا   .)٥( )٤(ِب

  سبقه عمر يف اإلنفاق
 أمرنا« :قال عنه اهللا رضي عمر عن داود أيب وسنن الترمذي ويف
 ما : النيب فقال ماالً، مين ذلك فوافق نتصدق أن   اهللا رسول
 أبا يا :فقال عنده، ما بكل بكر أبو وأتى مثله، :فقلت ألهلك؟ أبقيت
 أسابقه ال قلت .ورسوله اهللا هلم أبقيت :قال ألهلك؟ أبقيت ما بكر

                                         
  ).٢٧٧٠( ومسلم رقم ٢٠١-١٩٨/ ٥يف البخاري جـ) 1(
  .٢٤٥، ٢٧٤، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٧، ٥٠، ٧، ٢٨٩، ٤٥، ٤٤، ٤، ٢٨٦/ ٤جـ) 2(
  .١٠: سورة احلديد) 3(
)(٢٠:  سورة التوبة.  
  .١٣٦، ٤٢، ٢٨٩، ٤٥ ص٤منهاج جـ) 5(



  ٢٨  أبو بكر الصديق 

  .)٢)(١(صحيح حسن حديث وقال والترمذي داود أبو رواه »أبدا شيء إىل
   املطلق أبو بكر صاحب النيب

  الصحبة، وفضلها، ومقاصدها وتربيزه فيها
 ساعة، هصحب :فيقال وكثريها الصحبة قليل تعم جنس اسم :الصحبة

  .كله عمره وصحبه وسنة، وشهرا، ومجعة، ويوما،

  : النيب صحبة فضل
 من فئام يغزو زمان يأيت« :قال أنه  النيب عن الصحيح يف ثبت
 فيكم هل« :لفظ ويف ،»؟ النيب صحب من فيكم هل :هلم فيقال الناس،
 سالنا من فئام يغزو مث هلم، فيفتح نعم، :فيقولون ؟ اهللا رسول رأى من
 نعم، :فيقولون ؟ اهللا رسول صحب من صحب من فيكم هل :هلم فيقال
 من رأى من رأى من فيكم هل :هلم فيقال الناس من فئام تغزو مث هلم، فيفتح
 اهللا رسول صحب من صحب من صحب من« :لفظ ويف »اهللا رسول رأى
٣(كذلك الرابعة الطبقة فيذكر« :لفظ ويف ،»هلم فيفتح نعم، :فيقولون ؟(. 
 املسلمني على اهللا فتح وجعل برؤيته وعلق بصحبته احلكم  النيب علق فقد
 ولو الصحابة غري ألحد تثبت ال اخلاصية وهذه .به مؤمنا رآه من بسبب

                                         
  ).٣٦٧٦رقم (والترمذي يف املناقب ) ١٦٧٨رقم (رواه أبو داود يف الزكاة ) 1(
  .٢٨٩، ٤٥/ ٤منهاج جـ) 2(
 ويف »فيفتح هلم به«ويف رواية ملسلم . ٥٢ ب٤٤، مسلم ك ٧٦ ب٥٦البخاري ك ) 3(

وددت أين رأيت إخواين، «:  أنه قالالصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
قال بل أنتم أصحايب، وإخواين الذين يأتون بعدي .  رسول اهللا أولسنا إخوانكيا: قالوا

 أراد به إخواين الذين ليسوا أصحابه، وأما »إخواين« ومعلوم أن قوله »يؤمنون يب ومل يروين
  ).٢٤٤/ ٤منهاج جـ. (أنتم فلكم مزية الصحبة



  ٢٩  أبو بكر الصديق 

  .» أصحابه من الواحد أعمال من أكثر أعماهلم كانت
  :فيها بكر أيب تربيز

 حني من صحبه فإنه مراتبها؛ وأعال الصحبة سنام ذروة يف والصديق
 بكر أبو فيه جيتمع كان الذي الزمان أحصى لو فإنه مات؛ أن إىل اهللا بعثه
 وأما .منهم واحد به اختص ما أضعاف بكر أبو به خيتص ما لوجد  بالنيب
  .واحد به خيتص فال املشترك

 ذلك يف مربز فهو له وتصديقه  للنيب وحمبته معرفته لكما وأما
 بأحوال معرفة له كان من على ختفى ال باينةم فيه باينهم تربيزا سائرهم على
 له ومعاونته  للنيب نفعه وأما .شهادته تقبل فال له معرفة ال من وأما .القوم
  .فكذلك الدين على

 أن الصحابة ويستحق وحمامدها الصحبة مقاصد هي اليت األمور فهذه
 ونوعها بقدرها االختصاص من فيها بكر أليب غريهم على ا يفضلوا
 أيب حديث ذلك على ويدل أحد، فيها يشركه ال ما وفائدا تهاوصف
  .)١(»وماله بنفسه وواساين« الدرداء

  صاحبه يف سفر اهلجرة
   على أفضلية من سبعة أوجهِإال تنصروهداللة آية 

 لغريه حتصل مل اهلجرة يف بكر أليب حصلت اليت الفضيلة أن ريب ال
 دون له ثابتة األفضلية هذه فتكون اعواإلمج والسنة بالكتاب الصحابة من
ِإال  :تعاىل اهللا قال الصحابة، من وغريهم وعلي وعثمان عمر

تنصروه فَقَد نصره اُهللا ِإذْ أَخرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنيِن ِإذْ هما 
                                         

  .٤٦٥، ٤/٤٦٤ وانظر جمموع الفتاوى جـ ٢٤٥-٢٤٣/ ٤منهاج جـ) 1(



  ٣٠  أبو بكر الصديق 

عنْ ِإنَّ اَهللا مزحاِحِبِه ال تقُولُ ِلصاِر ِإذْ يلَ اُهللا ِفي الْغزا فَأَنن
  .)١( اآلية سِكينته علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَم تروها

  :الصديق فضائل من الكرمية اآلية ففي
  :أخرجوه الكفار أن -١

 وايكون أن فلزم ثَاِني اثْنيِن  الرسول أخرجوا الكفار
 قال كما كلهم ريناملهاج أخرجوا الكفار فإن الواقع، هو وهذا أخرجومها،

ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم  :تعاىل
أُِذنَ ِللَِّذين  :تعاىل وقال ،)٢(يبتغونَ فَضالً ِمن اِهللا وِرضوانا

الَِّذين * قَِدير يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اَهللا علَى نصِرِهم لَ
 أم وذلك )٣(أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيِر حق ِإال أَنْ يقُولُوا ربنا اُهللا

 فقد اإلميان، ترك ميكنهم ال وهم اإلميان، مع مبكة يقيموا أن منعوهم
  .)٤( مؤمنني كانوا إذ أخرجوهم
  :الوحيد صاحبه أنه -٢

 أبو هو كفروا الذين أخرجه إذ اهللا نصره حني معه كان الذي
 قلة على يدل ثَاِني اثْنيِن :قوله .ثالثهما اهللا اثنني ثاين وكان بكر،

                                         
ملا هم املشركون بقتله أو حبسه أو نفيه خرج : قال ابن كثري رمحه اهللا. ٤٠: سورة التوبة) 1(

منهم هاربا صحبه صديقه وصديقه وصاحبه أيب بكر بن أيب قحافة، فلجآ إىل غار ثور ثالثة 
أيام لريجع الطلب الذين خرجوا يف آثارهم مث يسريوا حنو املدينة، فجعل أبو بكر رضي اهللا 

.  يسكنه ويثبتهجيزع أن يطلع عليهم فيخلص إىل الرسول منهم أذى، فجعل النيب عنه 
  ).٣٥٨ ص٢تفسري ابن كثري جـ(

  .٨: سورة احلشر) 2(
  .٤٠-٣٩: سورة احلج) 3(
  .٢٦٧، ٢٦٦، ٤/٣٣منهاج جـ ) 4(



  ٣١  أبو بكر الصديق 

 يف أنه على دل واحد إال يصحبه مل فإذا يوجد، ما أقل الواحد فإن العدد،
  .القلة غاية

 إال الصحابة أكابر من  النيب مع يكون ال اليت املواضع ففي وأيضا
 يف بدر يوم ومقامه اهلجرة يف سفره مثل :الواحد ذلك هو يكون واحد
 العرب قبائل إىل خروجه ومثل بكر، أبو إال فيه معه يكن مل العريش
 وهذا .بكر أبو الصحابة أكابر من معه يكون كان اإلسالم إىل يدعوهم
  .)١( النيب بأحوال املعرفة أهل باتفاق لغريه يكن مل الصحبة يف اختصاص
  :غارال يف صاحبه -٣

 من الصحيحني يف أخرجا وقد القرآن، بنص ظاهرة الغار يف الفضيلة
 أقدام إىل نظرت« :قال عنه، اهللا رضي الصديق بكر أيب عن أنس، حديث
 أحدهم أن لو اهللا رسول يا :فقلت الغار، يف وحنن وسناءر على املشركني
 .)٢(»ثهماثال اهللا باثنني ظنك ما بكر أبا يا :فقال ألبصرنا، قدميه ىلإ نظر
 فلم بالقبول وتلقيه صحته على العلم أهل اتفق مما كونه مع احلديث وهذا
  .)٣( معناه على القرآن دل مما فهو منهم اثنان ذلك يف خيتلف

   :املطلق صاحبه أنه -٤
 هو بل الغار، يف مبصاحبته خيتص ال ِإذْ يقُولُ ِلصاِحِبِه :قوله
 -  غريه فيه يشركه مل االًكم الصحبة يف كمل الذي املطلق صاحبه

                                         
  .٢٥٢، ٢٥٥، ٤/٧منهاج جـ) 1(
أيت آثار املشركني،  يف الغار فركنت مع النيب « ولفظه ٩ ب٩ سورة ٦٥البخاري ك) 2(

» ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما: يا رسول اهللا لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا، قال: قلت
  ).١٨٥٤(وأخرجه مسلم رقم 

  .٢٤١-٤/٢٤٠منهاج جـ) 3(



  ٣٢  أبو بكر الصديق 

 العلم أهل بني فيه نزاع ال مما وهذا الصحبة، من باألكملية خمتصا فصار
 أيب عن البخاري، رواه الذي احلديث يف كما وأصحابه،  النيب بأحوال
 النيب أن تبني فقد »؟صاحيب يل تاركو أنتم هل« :وفيه  النيب عن الدرداء،
 ا؛ أصحابه من هغري جعل أنه مع غريه دون خصهخصه لكنه أيض 

 الصديق فضائل إن :العلماء من قال من قال وهلذا الصحبة، بكمال
  .)١( غريه فيها يشركه مل خصائص
  :عليه املشفق أنه -٥
 له حمبا عليه مشفقًا كان صاحبه أن على يدل ال تحزنْ :قوله
 وكان .بهحي من على اخلوف حال اإلنسان حيزن وإمنا حزن، حيث له ناصرا
 سفر يف معه كان ملا وهلذا اإلسالم، ويذهب يقتل لئال النيب على حزنه
 :فقال ذلك، عن  النيب فسأله تارة، ووراءه تارة، أمامه ميشي كان اهلجرة
 يف أمحد رواه »وراءك فأكون الطلب وأذكر أمامك، فأكون الرصد أذكر«

 عن عمر، ابن عن نافع، عن وكيع، حدثنا :فقال الصحابة، مناقب كتاب
 طريق فأخذ بكر أبو معه خرج  النيب هاجر ملا« :قال مليكة، أيب ابن
 لك؟ ما  النيب له فقال أمامه وميشي خلفه ميشي بكر أبو فجعل :قال ثور،
 من تؤتى أن وأخاف فأتأخر، خلفك من تؤتى أن أخاف اهللا رسول يا :قال

 أنت كما اهللا رسول يا :بكر وأب قال الغار إىل انتهينا مالف :قال فأتقدم، أمامك
 يف جحرا رأى بكر أبا أن مليكة أيب ابن عن رجل حدثين نافع قال »أميه حىت
 فلم »يب كانت لدغة أو لسعة كانت إن اهللا رسول يا وقال قدمه، فألقمها الغار
 وهو  اهللا رسول يقتل بأن يرضى ال كان بل النيب؛ مبساواة يرضى يكن
 على واجب وهذا .وماله وأهله بنفسه يفديه أن خيتار كان بل يعيش؛

                                         
  .٢٤٥، ٢٥٢/ ٤جـ ) 1(



  ٣٣  أبو بكر الصديق 

  .)١( بذلك املؤمنني أقوم والصديق مؤمن، كل
  :االختصاص معية يف له املشارك -٦
 املعية هذه يف للنيب الصديق مشاركة يف صريح ِإنَّ اَهللا معنا :قوله

 نهأ على تدل وهي ...اخللق من أحد فيها يشركه مل الصديق ا اختص اليت
 اهللا أن أخرب قد  النيب فيكون عدوهم على واإلعانة والتأييد لنصربا معهم
 قال كما وحمبة، إكرام نصر عليهم، ويعيننا بكر، أبا يا وينصرك ينصرين
نا لَننصر رسلَنا والَِّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنيا :تعاىل  يف آمنوا ِإ
 له شهد ممن أنه على دل إذ بكر، يبأل املدح غاية وهذا .)٢(الدنيا احلياة
 خيذل اليت احلال هذه مثل يف رسوله مع له اهللا نصر املقتضى باإلميان الرسول
 عاتب اهللا إن :عيينة بن سفيان قال وهلذا اهللا؛ نصره من إال اخللق عامة فيها
 ألنه كافر؛ فهو صحبته أنكر من وقال )٣(بكر أبا إال نبيه يف مجيعهم اخللق
 املعية هذه :وغريه السهيلي القاسم كأيب طائفة وقالت .رآنالق كذب
 »ثالثهما اهللا باثنني ظنك ما« :قوله وكذلك بكر، أيب لغري تثبت مل ةاخلاص
 حممد :للنيب يقال فكان املعىن؛ يف ظهر كما اللفظ يف اختصاصهما ظهر بل

 .اهللا رسول خليفة :يقولون صاروا بعده بكر أبو توىل فلما اهللا، رسول
 إىل املضاف إىل واملضاف اهللا، إىل املضاف اهللا رسول إىل اخلليفة فيضيفون

 اهللا باثنني ظنك ما« ِإنَّ اَهللا معنا :لقوله وحتقيقًا اهللا، إىل مضاف اهللا
 فانقطع املؤمنني، أمري :يقولون صاروا بعده عمر ىلتو فلما »ثالثهما

  .)٤( حابةالص سائر على بكر أبو به امتاز الذي االختصاص
                                         

  .٢٦٣، ٢٦٢/ ٤منهاج جـ) 1(
  .٥١: سورة غافر) 2(
  .أخرجه ابن عساكر) 3(
  .٢٤٣، ٢٤٢/ ٤منهاج جـ) 4(



  ٣٤  أبو بكر الصديق 

  :والنصر السكينة إنزال حال يف هصاحب أنه -٧
فَأَنزلَ اُهللا سِكينته علَيِه وأَيده ِبجنوٍد لَم  :تعاىل اهللا قال

 يكون فألن الشديد اخلوف حال يف صاحبه كان من فإن )١(تروها
 تهصحب يذكر أن جحيت فلم وأحرى، أوىل والتأييد النصر حضور يف صاحبه
 هذه يف صاحبه أنه علم وإذا عليها، واحلال الكالم لداللة احلال هذه يف له

 يرها مل اليت باجلنود والتأييد السكينة إنزال من للرسول حصل إمنا علم احلال
 القرآن بالغة من وهذا الناس، لسائر مما أعظم فيها املذكور لصاحبه الناس
  .)٢(بيانه وحسن

  جرة يف اهل قصة سفره مع النيب
 عنها، اهللا رضي عائشة عن عروة عن صحيحه يف البخاري روى

 مهاجرا بكر أبو وجتهز املسلمني، من رجال احلبشة إىل هاجر« :قالت
 أبو فقال .يل يؤذن أن أرجو فإين رسلك، على : النيب له فقال )٣(

 النيب على نفسه بكر أبو فحبس .نعم :قال أنت؟ بأيب ترجوه أو :بكر
 ،أشهر، أربعة السمر ورق عنده كانتا راحلتني علفو ولصحبته 
 حنر يف بيتنا يف جلوس يوما حنن فبينما :عائشة قالت :عروة قال

 يف )٤( متقنعا مقبالً  اهللا رسول هذا :بكر أليب قائل فقال الظهرية
 جاء إن واهللا وأمي، أيب له افد :بكر أبو قال .فيها يأتينا يكن مل ساعة

                                         
  .٤٠: سورة التوبة) 1(
الضمري : وكان شيخنا قدس اهللا روحه يقول: قال ابن القيم رمحه اهللا. ٤/٢٧٢منهاج جـ) 2(

 وإىل صاحبه تبعا له فهذا الذي أنزلت عليه السكينة وهو الذي أيده اهللا عائد على النيب 
  ).٤/١١٢بدائع (باجلنود وسرى ذلك إىل صاحبه 

  .»...ر استأذن أبو بك«: ويف لفظ) 3(
  .متغشيا بثوب أو حنوه: متقنعا) 4(



  ٣٥  أبو بكر الصديق 

 حني فقال فدخل، له فأذن فاستأذن النيب فجاء ألمر، إال الساعة هذه يف به
 رسول يا أنت بأيب أهلك هم إمنا :قال .عندك من أخرج :بكر أليب دخل
 أنت بأيب فالصحبة :قال .اخلروج يف يل أذن قد فإين :قال .نعم :قال .اهللا
 إحدى اهللا رسول يا أنت بأيب فخذ قال .نعم :قال .اهللا رسول يا وأمي
  .)١(احلديث »بالثمن  النيب قال .هاتني راحليت

 بن بكر أبا أتى اخلروج  اهللا رسول أمجع فلما :إسحاق ابن قال
 رواية ويف .)٢( بيته ظهر يف بكر أليب خوخة من فخرجا قحافة، أيب

 .)٣( احلديث »فيه فتواريا بثور وهو الغار أتيا حىت فانطلقا فركبا« :للبخاري
 من عنه اهللا رضي بكر أبو اشترى :قال عازب بن الرباء عن الصحيحني ويف
 فليحمل الرباء مر :لعازب بكر أبو فقال .درمهًا عشر بثالثة )٤( رحالً عازب
  اهللا ورسول أنت صنعت كيف حتدثنا حىت ال، :عازب فقال .رحلي إيل
 فأحيينا مكة من ارحتلنا :قال .يطلبونكم واملشركون مكة من خرجتما حني

 فال الطريق وخال الظهرية، قائم وقام أظهرنا، حىت ويومنا اليلتن -سرينا أو-
 بعد، الشمس عليه تأت مل ظل هلا طويلة صخرة لنا رفعت حىت أحد، فيه مير
 يف  النيب فيه ينام مكانا بيدي فسويت الصخرة فأتيت عندها، فرتلنا
 ما لك أنفض وأنا اهللا رسول يا من :قلت مث فروة، عليه بسطت مث ظلها،
 إىل بغنمه مقبل براع أنا فإذا حوله ما أنفض وخرجت ،)٥( كحول

 من لرجل قال غالم؟ يا أنت ملن :فقلت فلقيته أردنا، الذي منها يريد الصخرة

                                         
  .٢٨ ب٦٤ وك ١٦ ب ٧٧أخرجه البخاري ك ) 1(
  .١٧٧/ ٣البداية والنهاية جـ) 2(
  .١٦ ب٧٧البخاري ك) 3(
  .وقدر يراد به القتب واحلداجة. سرج البعري وهو الكور: الرحل) 4(
  .أي أفتش لئال يكون عدو) 5(



  ٣٦  أبو بكر الصديق 

 يل؟ أفتحلب :قلت .نعم :قال لنب؟ غنمك أيف :له فقلت فعرفته، مساه قريش
 والقذى، والتراب الشعر من الضرع انفض :فقلت شاة، فأخذ نعم :قال
 لرسول فيها أرتوي إداوة ومعي قال .لنب من كثبة معه قعب يف يل لبفح
 أوقظه أن وكرهت  النيب فأتيت :قال .)١( ويتوضأ منها يشرب  اهللا
 فقلت أسفله، برد حىت املاء اللنب على فصببت استيقظ، قد فوافيته نومه، من
 أمل :قال مث .رضيت حىت فشرب :قال .اللنب هذا من اشرب :اهللا رسول يا
 بن سراقة واتبعنا الشمس، زالت ما بعد فارحتلنا .بلى :قلت الرحيل؟ يأن

 ال :فقال .أتينا :اهللا رسول يا فقلت األرض، من جلد يف وحنن :قال مالك،
 .بطنها إىل فرسه فارتطمت  اهللا رسول عليه فدعا معنا، اهللا إن حتزن
 أرد أن لكما فاهللا يل، اهللا فادعوا علي، دعومتا أنكما علمت قد إين :فقال
 من كفيتم قد :قال إال أحدا يلقى ال فرجع فنجا، اهللا فدعا الطلب، عنكما
 :شهاب ابن قال :قال أن إىل .لنا ووفا :قال .رده إال أحدا يلقى فال هنا،

 جاءنا :قال سراقة أخي ابن وهو املدجلي مالك بن الرمحن عبد فأخربين
 ملن منهما كل دية بكر وأيب  اهللا رسول يف جيعلون قريش كفار رسول
  .)٢( أسره أول قتله

 ذلك وانتشر خرج أنه صبيحتها يف عرفوا فيها خرج اليت الليلة ففي
 املشركني وكون .بكر أيب ويف فيه الدية يبذلون الطرق أهل إىل وأرسلوا
  اهللا لرسول مواالته يعلمون أم على دليل بكر بأيب يأيت ملن الدية بذلوا
  .)٣( دوهمع كان وأنه

                                         
  .إناء صغري من جلد: اإلداوة) 1(
  .٤٥ ب٦٣، ك٢ ب٦٢، ك٢٥ ب٦١صحيح البخاري ك . ٧٥ ح٥٣صحيح مسلم ك) 2(

وقصة اهلجرة مبسوطة يف كتب التفسري واحلديث والسري، والقصد من سياقها هنا أا : قلت
  .من فضائل أيب بكر اخلاصة

  .٢٥٩-٢٥٧/ ٤منهاج جـ) 3(



  ٣٧  أبو بكر الصديق 

  أبو بكر أتقى األمة
وسيجنبها  :تعاىل قال والسنة، بالكتاب األمة أتقى الصديق

* وما َألحٍد ِعنده ِمن ِنعمٍة تجزى * الَِّذي يؤِتي مالَه يتزكَّى * اَألتقَى 
 نزلت أا لعلما أهل من واحد غري وذكر )١(ِإال ابِتغاَء وجِه ربِه اَألعلَى

 الزبري بن اهللا عبد عن بإسناده تفسريه يف جرير ابن فذكر بكر أيب قصة يف
 أا والثعليب حامت أيب ابن ذكر وكذلك .بكر أيب يف نزلت اأ :وغريه
 حامت أيب ابن وذكر .املسيب بن سعيد وعن اهللا عبد عن بكر أيب يف نزلت
 سفيان، حدثنا العدين، عمر أيب بن حممد حدثنا أيب، حدثنا :تفسريه يف

 يف يعذب كلهم سبعة بكر أبو أعتق :قال أبيه، عن عروة، بن هشام حدثنا
 وأمة عبيس، وأم وزنرية، وابنتها، والنهدية، فهرية، بن وعامر بالالً، :اهللا
 الدار، عبد بين وكانت رومية فكانت زنرية فأما :سفيان قال .املؤمل بين
 كافرة فهي :قالت والعزى، الالت تهاأعم فقالوا عميت، أسلمت فلما
 يف مدفون وهو فاشتراه بالل وأما بصرها، إليها اهللا فرد .والعزى بالالت
 مائة إال أبيتم لو :بكر أبو فقال لبعناكه وقيةأ إال أبيت لو :فقالوا احلجارة،
  .)٢( السورة آخر إىل وسيجنبها اَألتقَى نزلت وفيه :قال .ألخذته أوقية

 بكر فأبو الصحابة من دخل من فيها دخل اآلية هذه أن قدر إذاو
 هو فيكون األمة، هذه من األتقى هو فيكون فيها، بالدخول األمة أحق

 من فيها أكمل بكر أبو بصفات األتقى وصف اهللا أن وذلك أفضلهم،
 ٍدوما َألح :وقوله الَِّذي يؤِتي مالَه يتزكَّى :قوله وهو ،األمة مجيع

                                         
  .٢٠-١٧: سورة الليل) 1(
  .٣٨تاريخ اخللفاء للسيوطي ص( أيب بكر أمجعوا على أا نزلت يف: قال ابن اجلوزي) 2(

  .وتقدم أنه أسلم وله أربعون ألف درهم فأنفقها يف سبيل اهللا: قلت



  ٣٨  أبو بكر الصديق 

 املال إيتاء أما .ِإال ابِتغاَء وجِه ربِه اَألعلَى* ِعنده ِمن ِنعمٍة تجزى 
 إنفاق من أفضل بكر أيب إنفاق أن : النيب عن الصحاح يف ثبت فقد
 عن الصحيح ففي غريه معاونة من أكمل وماله بنفسه له معاونته وأن غريه،
 مجيع عن نفى فقد .)١(»بكر أيب كمال قط مال نفعين ما« :قال أنه النيب
 املفضولة األموال تلك تكون فكيف بكر أيب مال كنفع ينفعه أن األمة مال

 يكن ومل !فيها؟ يدخل مل له األموال نفعأ هو الذي واملال اآلية يف دخلت
 كسبه، من ويأكل يتجر كان بل نذرا؛ وال صلة وال صدقة أحد من يأكل
 ورسوله اهللا مال من أكل املسلمني بعمل التجارة عن واشتغل الناس ويل وملا
 شيئًا يعطيه  النيب يكن ومل .خملوق مال من يأكل مل له؛ اهللا جعله الذي
 من يأخذ بل املسلمني؛ من كواحد املغازي يف كان بل به؛ خيصه الدنيا من
 أعطاه أنه له عرف وما  النيب استعمله وقد .املسلمني على ينفقه ما ماله
 يطلب كان وإمنا دنيوية، حاجة وال قط ماالً  النيب من يطلب ومل .عمالة
 الالت، بظر مصصا :مسعود بن لعروة قال ملا احلديبية صلح ويف .العلم منه
 .ألجبتك ا أجزك ملا عندي لك يد لوال :بكر أليب قال !وندعه؟ نفر أحنن
 يده من طالسو يسقط كان عنه اهللا رضي بكر أبا أنا« :ألمحد املسند ويف
 الناس أسأل ال أن أمرين خليلي إن :ويقول إياه، ناولين ألحد يقول فال
 ال اليت بالنعمة وأوالهم جتزي، اليت النعمة عن الناس أبعد فكان .)٢(»شيئًا
  .اآلية هذه يف بالدخول الناس أحق فهو ىجتز

                                         
  .»إن أمن الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر«: أخرجه أمحد، وتقدم أيضا حديث) 1(
اقته فيضرب بذراع ن: كان رمبا سقط اخلطام من يد أيب بكر قال«: عن ابن أيب مليكة قال) 2(

 أمرين أال إن حيب رسول اهللا : فقال. أفال أمرتنا نناولكه: فقالوا له: قال. فينيخها فيأخذه
  ).١١ ص١ جـ ٥/١٥٩املسند جـ (»أسأل الناس شيئًا



  ٣٩  أبو بكر الصديق 

 ذلك؛ يف األمة أكمل فهو األعلى ربه وجه ابتغاء يف إخالصه وأما
 .اإلميان إال ماله وخيرج ألجله يواليه سبب  النيب وبني بينه يكن مل ألنه
 يف كامالً عمله وكان القرابة، ألجل طالب أبو نصره كما ينصره ومل

  .)١( تعاىل هللا إخالصه
  وأرجح األمة إميانا

 بن بكر أبو قال أحد، فيه يساويه ال قلبه يف الذي واإلميان اليقني
 .قلبه يف وقر بشيء ولكن صيام وال صالة رةبكث بكر أبو سبقهم ما :عياش
 السنن يف كما لرجح؛ األرض أهل بإميان بكر أيب إميان وزن لو :قيل وهلذا
 أنا رجل فقال رؤيا؟ منكم أحد رأى هل« :قال  النيب عن بكرة أيب عن
 أنت فرجحت بكر وأبو أنت فوزنت السماء من نزل ميزانا كأن رأيت
 وعثمان عمر، وزن مث بكر، أبو فرجح وعمر بكر أبو وزن مث بكر، بأيب
 نبوة خالفة« :فقال  اهللا رسول هلا فاستاء - امليزان رفع مث عمر، فرجح

  .)٣)(٢(»يشاء من امللك اهللا يؤيت مث
  شهادة الرسول له ولعمر بكمال اإلميان

 له بقرة يسوق رجل بينما« :قال أنه  النيب عن الصحيحني يف
 خلقت إمنا ولكن هلذا، أخلق مل إين :فقالت يهإل التفتت عليها محل قد

 فقال تتكلم؟ بقرة وفزعا تعجبا، اهللا سبحان :الناس فقال .للحرث
 شاة منها فأخذ الذئب عليه عدا هغنم يف راع بينما : اهللا رسول

                                         
  .٣٧٦، ١٠١، ٢٧٦ -٢٧٤، ٢٧٥/ ٤جـ ) 1(
  ).٢٢٨٨(والترمذي رقم ) ٤٦٣٤(أخرجه أبو داود رقم ) 2(
  .٢٧٣/ ٤جـ ) 3(



  ٤٠  أبو بكر الصديق 

 يوم هلا من :له فقال الذئب إليه فالتفت منه، استنقذها حىت الراعي فطلبه
 اهللا رسول فقال !اهللا سبحان :الناس فقال .غريي راع هلا ليس يوم السبع
: ٣)(٢)(١(»مث مها وما وعمر، بكر وأبو أنا بذلك أؤمن فإين(.  

  هو أعلم الصحابة واألمة وأذكاهم
 تكن ومل ويقره،  النيب حبضرة ويفيت يقضي عنه اهللا رضي كان

 ال إذًا اهللا ها ال« :حنني يوم قال بكر أبا أن الصحيح ففي لغريه املرتبة هذه
 رسوله وعن وجل عز اهللا عن يقاتل ورسوله اهللا أسود من أسد إىل يعمد

 ويف .)٤( احلديث »فأعطاه إياه فأعطه صدق : النيب فقال .سلبه فيعطيك
 أعلمنا بكر أبو كان :قال عنه، اهللا رضي اخلدري سعيد أيب عن الصحيحني

  .)٥( بالنيب
 وغريه )٦( السمعاين باراجل عبد بن منصور مثل واحد غري ذكر وقد
 مل األمة فإن بني؛ وهذا .األمة أعلم الصديق أن على العلم أهل إمجاع

                                         
  ).٤ ب٤١ (يف فضائل أصحاب رسول اهللا رواه البخاري ) 1(

  .يف فضائل الصحابة باب من فضائل أيب بكر وعمر) ٢٣٨٨(ومسلم 
  ).٧/٢٧فتح الباري جـ (قال ذلك ملا اطلع عليه من غلبة صدق إمياما وقوة يقينهما ) 2(
  .٢٥٣، ٤/٤٤منهاج السنة جـ ) 3(
 من قتل قتيالً له عليه بينة فله : فقالوجلس رسول اهللا « وفيه ٤١ ح٣٢أخرجه مسلم ك) 4(

من يشهد : قال فقلت من يشهد يل، مث جلست، مث قال مثل ذلك، قال فقمت فقلت. سلبه
ما لك يا أبا قتادة؟ : يل، مث جلست، مث قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول اهللا 

 فقال رجل من القوم صدق يا رسول اهللا سلب ذلك القتيل عندي. فقصصت عليه القصة
 »كال ال يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد اهللا: فأرضه من حقه، وقال أبو بكر

  .١٨ ب٥٧ورواه البخاري ك . احلديث
  .ويأيت يف قصة بكاء أيب بكر ملا ذكر النيب ختيري عبد بني زهرة الدنيا وبني ما عند اهللا) 5(
  .املروزي أحد أئمة الشافعية يف كتابه تقومي األدلة) 6(



  ٤١  أبو بكر الصديق 

 هلم يذكرها وحجة هلم يبينه بعلم هو فصلها إال مسألة يف واليته يف ختتلف
 اليت باألدلة ومعرفته وعدله الصديق علم لكمال وذلك والسنة، الكتاب من
 ابتداء، الصديق ا يأيت الرتاع تزيل اليت احلجج عامة وكان الرتاع، تزيل
 أمرهم إذا وكان ،)١(بكر أبو فيقره غريه أو عمر يقوله ذلك من وقليل
 هلم بني مث )٣(اإلميان على وتثبيتهم )٢( النيب موت هلم بني كما .أطاعوه
 فيه استراب ملا الزكاة مانعي قتال هلم وبني )٥(مرياثه هلم وبني )٤(دفنه موضع
 أن هلم وبني )٨(أسامة جيش وجتهيز )٧(قريش يف اخلالفة أن هلم وبني )٦(عمر
 حجة ولأ على  النيب واستعمله .)٩(واآلخرة الدنيا بني اهللا خريه عبدا
 علمه سعة ولوال العبادات، يف ما أدق املناسك وعلم  النيب مدينة من حجت
 .عريان بالبيت يطوف وال مشرك العام بعد حيج ال أن ونادى يستعمله، مل

                                         
  . وذلك يف غري املسائل اآليت ذكرها)1(
بأيب أنت وأمي طبت حيا وميتا، وقال من كان يعبد : ملا كشف عن وجهه الشريف وقال) 2(

  .ويأيت. حممدا فإن حممدا قد مات
  .ويأيت ذلك. حني خطبهم وشجعهم) 3(
: قال أبو بكرملا قبض رسول اهللا وغسل اختلفوا يف دفنه، ف: فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت) 4(

ما قبض اهللا نبيا إال يف املوضع الذي حيب أن «:  يقولما نسيت ما مسعت من رسول اهللا 
أخرجه الترمذي يف الشمائل وأبو يعلى وابن ماجه .  ادفنوه يف موضع فراشه»يدفن فيه
  .والنسائي

  ).فدك(ويأيت يف قصة . إن ما تركه صدقة وإنه ال يورث) 5(
: ه هلم أن قوله هو الصواب فرجعوا إليه، فإن اللفظ الذي قاله الرسول فظهر هلم مبباحثت) 6(

 بني فقه أيب بكر، وهو صريح يف القتال على أداء الزكاة وهو مطابق للقرآن قال »إال حبقها«
 يلَهموآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سِب:  إىل قولهفَاقْتلُوا الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم: تعاىل

  .٣/٢٣١، جـ ٢٢٩/ ٤منهاج جـ 
  .ويأيت) 7(
  .ويأيت يف آخر الكتاب) 8(
  .»الصديق أحب إىل رسول اهللا«: ويأيت حتت عنوان) 9(



  ٤٢  أبو بكر الصديق 

 علي على بكر أبا رفأم .مأمور بل :قال مأمور؟ أو أمري :فقال بعلي وأردفه
 وكذلك .عنهما اهللا رضي بكر أليب ويطيع يسمع أن  النيب أمره ممن فكان
 يف ال غريه يستخلف ومل .يستخلفه مل علمه ولوال عليها استخلفه الصالة
 من أنس أخذه  اهللا رسول فرضها اليت الصدقة وكتاب .صالة يف وال حج
 ما كتابه يف وغريه الفقهاء، اعتمد وعليه ،)١( فيها روي ما أصح وهو بكر أيب
 قول له حيفظ ومل .الناسخة بالسنة أعلم أنه على فدل منسوخ، متقدم هو

 يعرف ال اجلملة ويف .والعلم الرباعة غاية على يدل وهذا نصا، فيه خيالف
 كما كثرية مسائل لغريه عرف وقد يها،ف غلط الشريعة من مسألة بكر أليب
 واإلخوة، اجلد مثل مسائل يف بعده الصحابة وتنازعت .)٢( موضعه يف بسط
 يف وتنازعوا .الفرائض مسائل من ذلك وغري العول ومثل العمريتني، ومثل
 وغري لبتة،أو والربية، واخللية، واحدة، بكلمة الثالث والطالق احلرام، مسألة
 نزاع مسائل صارت مسائل يف تنازعوا كوكذل .القالط مسائل من ذلك
 فيها قوله موته بعد الصديق فيها خولف اليت األقوال مث .اليوم إىل األمة بني
 وجواز ...واإلخوة اجلد ذلك وطرد موته، بعد خالفه من قول من أرجح
 اهللا، بكتاب يفيت كان أنه عباس ابن عن وثبت بالتمتع، العمرة إىل احلج فسخ
 وعمر بكر، أيب بقول أفىت جيد مل فإن اهللا، رسول سنة يف فبما جيد مل فإن
 يف فقهه اللهم« :قال أنه  النيب عن وثبت .غريمها قول على هلما مقدما
  )١.)٤)(٣(»التأويل وعلمه الدين

                                         
  .٤٠-٣٧ ب ٢٤انظر صحيح البخاري ك) 1(
  .لشيخ اإلسالم. انظر رفع املالم عن األئمة واألعالم) 2(
 ٢٥ ب٦٢ ويف البخاري ك» فقههاللهم« ١٣٨ ح ٤٤ صحيح مسلم ك ١/٢٦٦املسند جـ) 3(

  .اإلصابة يف غري النبوة:  واحلكمة»اللهم علمه الكتاب« »اللهم علمه احلكمة«



  ٤٣  أبو بكر الصديق 

  سبب قلة النقل عنه وعن أكابر الصحابة
 ناسال وأخذ أصوله ونشر الدين كليات تبليغ يف هلم األربعة اخللفاء

 مث الصحف، يف القرآن وعمر بكر أيب كجمع لغريهم ليس ما عنهم ذلك
 االهتمام فكان .األمصار أهل إىل أرسلها اليت املصاحف يف له عثمان مجع
 أهل إىل اإلسالم شرائع تبليغ وكذلك .سواه مما أهم وتبليغه القرآن جبمع

 لعلماء،وا األمراء ذلك يف واستنابتهم ذلك، على ومقاتلتهم .األمصار
 حىت العلم أهل من أقاموه من فبلغ الرسول، عن بلغوه فيما هلم وتصديقهم

 به ووضحت احلجة به قامت معلوما ظاهرا متواترا نقالً منقوالً الدين صار
 أمته يف خلفوه الذين الراشدون املهديون خلفاؤه هؤالء أن به وتبني احملجة،
 إىل الناس واحتاج الصحابة من حيام تأخرت الذين أن كما .وعمالً علما
 أكابر وال األربعة اخللفاء ينقلها مل كثرية أحاديث  النيب عن نقلوا علمهم
 قد عندهم الذين ألن نقلها؛ عن مستغنني كانوا أولئك ألن الصحابة،
 وعائشة، عباس، وابن عمر، البن يروى وهلذا .علموها كما علموها
 يروى ال ما احلديث من لصحابةا من وحنوهم سعيد وأيب وجابر، وأنس،
  .كلهم هؤالء من أعمل وعلي وعمر لعمر، وال لعلي،

 األفضل يعلمها مل معينة قضية علم املفضول عند يكون قد مث
 كان وهلذا .مطلقًا أعلم هذا يكون أن ذلك يوجب وال منه فيستفيدها
 كما عندهم، يكن مل علما الصحابة بعض من يستفيدون اخللفاء
 شعبة، بن واملغرية مسلمة بن حممد من اجلد مرياث علم بكر وأب استفاد

                                         
= 
، ١٢٤، ١٢٢، ٣/١١٣جـ. ٢٢١، ٢١٧، ٢١٦، ٢٩٦، ١٣٧ -٤/١٣٥منهاج جـ ) ٤(

  .٤/٤٠٠ وانظر جمموع الفتاوى جـ٢/٢٩٦، جـ١٢٥



  ٤٤  أبو بكر الصديق 

 وغري زوجها دية من املرأة وتوريث واالستئذان اجلنني دية عمر واستفاد
 يبلغ حىت بيتها يف عنها املتوىف مقام حديث عثمان واستفاد غريه، من ذلك
  .)١(غريه من التوبة صالة حديث علي واستفاد غريه، من أجله الكتاب

  الوحي كتاب من وهو
 وزيد وعلي، وعثمان، وعمر، الوحي، كتاب من عنه اهللا رضي كان

 بن وثابت كعب، بن وأيب أرقم، بن اهللا وعبد فهرية، بن وعامر ثابت، بن
 ومعاوية، األسدي، الربيع بن وحنظلة العاص، بن سعيد بن وخالد قيس،

  .)٢( أمجعني عنهم اهللا رضي حسنة بن وشرحبيل
  الصحابة أزهد

 الشرعي الزهد  اهللا رسول بعد الناس أزهد :يقولون العلم هلأ
 يف كله فأنفقه يكسبه مال له كان بكر أبا أن وذلك وعمر؛ بكر، أبو
 عمر فلقيه ويكتسب، يبيع السوق إىل فذهب اخلالفة وتوىل .اهللا سبيل
 املعيشة تركت أين أظننت :قال تذهب؟ أين :له فقال أبراد، يديه وعلى
 فاستحلف شيئًا، له ففرضوا واملهاجرين عبيدة أبا بذلك خربفأ .لعيايل
 يف ماله ترك مث .يوم كل درمهني أخذ له يباح أنه له فحلفا عبيدة وأبا عمر

                                         
  .١١٤، ٤٥٩، ١١٣/ ٤منهاج جـ) 1(

وأما : لذلك أمثله تركتها اختصارا، ونقل الشيخ عن ابن حزم قولهوذكر الشيخ رمحه اهللا 
 إال سنتني وستة أشهر، الرواية والفتيا، فإن أبا بكر رضي اهللا عنه مل يعش بعد رسول اهللا 

ومل يفارق املدينة إال حاجا أو معتمرا، ومل حيتج الناس إىل ما عنده من الرواية عن رسول اهللا 
ه أدركوا النيب ، ألن كل من حوالي وعلم ذلك كله، فقد روى عن النيب  مائة 

  ).١٤٠، ١٣٩/ ٤منهاج جـ(حديث واثنني وأربعني حديثًا مسندة 
  .وقد كتب لسراقة بن مالك يف سفر اهلجرة:  قلت٢/٢٧٧جـ) 2(



  ٤٥  أبو بكر الصديق 

 قد كان ما املال بيت إىل ترد أن عائشة أمر الوفاة حضرته ملا مث .املال بيت
 مخسة يساوي ال قطيفة جرد فوجدت املسلمني، مال من ماله يف دخل
 إىل بذلك فأرسلت وناضحا، حبشيا، وعبدا ابنه، ترضع وحبشية دراهم،
 كال :فقال بكر؟ أيب عيال هذا أتسب : له عوف بن الرمحن عبد :فقال عمر
 :وقال .موته بعد أنا وأحتمله حياته يف بكر أبو منه يتأمث ال الكعبة ورب
  .)٢)(١(بعدك األمراء أتعبت لقد بكر أبا يا اهللا يرمحك

   الرسول بعد الناس أشجع

. قوة القلب وثباته عند املخاوف: أحدمها. الشجاعة تفسر بشيئني
  .شدة القتال بالبدن بأن يقتل كثريا ويقتل قتالً عظيما: والثاين

والقتال حيتاج إىل التدبري والرأي، وحيتاج إىل شجاعة القلب وإىل 
أس املطاع أحوج وهو إىل الرأي والشجاعة يف القلب يف الر. القتال باليد

والشجاعة إمنا فضلها يف الدين ألجل اجلهاد يف سبيل .. منه إىل قوة البدن
وإال فالشجاعة إذا مل يستعن ا صاحبها على اجلهاد سبيل اهللا كانت . اهللا

إما وباالً عليه إن استعان ا صاحبها على طاعة الشيطان، وإما غري نافعة 
  . اهللاله إن استعملها فيما ال يقربه إىل

وأبو بكر رضي اهللا عنه كان أشجع الناس، مل يكن بعد 
 أشجع منه، هو أشجع من عمر، وعمر أشجع من رسول اهللا 

 وهذا يعرفه من يعرف سريهم. عثمان، وعلي وطلحة والزبري
                                         

  .١/٢١٧ جـ ١٢٩/ ٤جـ) 1(
ح الباري وفت) ٤/١٣٠منهاج جـ(ونقل الشيخ عن ابن حزم عزوف أيب بكر عن املال ) 2(

  . وروى الزبري بن بكار عروة عن عائشة أنه ملا مات ما ترك دينارا وال درمهًا٧/١٣جـ



  ٤٦  أبو بكر الصديق 

  وأخبارهم؛ فإن أبا بكر باشر األهوال اليت كان يباشرها رسول اهللا 
وكان يقدم . رج، ومل يفشل ومل حيىل آخره، ومل جينبمن أول اإلسالم إ

 بنفسه، وجياهد املشركني تارة بيده، وتارة يف املخاوف يقي النيب 
  .بلسانه، وتارة مباله، وهو يف ذلك كله مقدم

مع علمه بأن العدو . )١( يف العريش وكان يوم بدر مع النيب 
، وهو ثابت القلب، رابط اجلأش، يظاهر يقصدون مكان رسول اهللا 

والنظر إىل .  ويعاونه ويذب عنه، وخيربه بأنا واثقون بنصر اهللايب الن
 والنظر إىل صفوف املسلمني لئال ؟جهة العدو، وهل قاتلوا املسلمني أو ال

ويف . )٢( يف هذه احلال ختتل، وتبليغ املسلمني ما يأمر به النيب 
 ملا كان يوم بدر يف العريش معه الصديق أن رسول اهللا «: الصحيح

أبشر يا :   نعسة من النوم، مث استيقظ مبتسما، فقالأخذت رسول اهللا 
فقال :  ويف رواية ابن إسحاق،»أبا بكر هذا جربيل على ثناياه النقع

أبشر يا أبا بكر أتاك نصر اهللا، وهذا جربيل آخذ بعناه  : رسول اهللا 
  .)٣(يعين الغبار» فرسه يقوده على ثناياه النقع

                                         
  .وحده) 1(
ملا كان يوم بدر نظر رسول : ففي صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال) 2(

 القبلة،  إىل املشركني وهم ألف وأصحابه ثالمثائة وتسعة عشر رجالً، فاستقبل نيب اهللااهللا 
اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم آت ما وعدتين، اللهم إن «مث مد يديه فجعل يهتف بربه 

 فما زال يهتف بربه مادا يديه »لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض
مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، مث 

: يا نبيا هللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل اهللا: لتزمه من وراءه وقالا
ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبِغيثُونَ رتسذْ ت  فأمده ِإ

  ).٤ب ٦٤(البخاري ) ١٣٨٤، ١٣٨٣ ص١٨ ب٣٢مسلم ك(» اهللا باملالئكة
يوم بدر هذا جربيل آخذ برأس فرسه عليه :  قالأن النيب «عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ) 3(

، ٢٧٦/ ٣، وذكر ابن كثري يف البداية والنهاية جـ١١ ب٦٤، البخاري ك»أداة احلرب
  .طرق هذا احلديث ورواته) ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٨٠



  ٤٧  أبو بكر الصديق 

ا بعد ذلك من العريش، ورماهم  وأبو بكر خرج هومث إن النيب 
وما رميت ِإذْ رميت ولَِكن اَهللا :  الرمية اليت قال فيهاالنيب 
قد رأيتك يوم : والصديق قاتلهم حىت قال له ابنه عبد الرمحن. )١(رمى

  .ولكين لو رأيتك لقتلتك: بدر فصدفت عنك، فقال
وم أحد ويوم حنني، واملذكور يف واملسلمون كانت هلم هزميتان ي

 يوم أحد ويوم حنني السري واملغازي أن أبا بكر، وعمر ثبتا مع النيب 
  .)٢(هلم ينهزما مع من ازم 
 ونزلت باملسلمني أعظم نازلة نزلت م حىت وملا مات النيب 

 فهذا ينكر موته، وهذا قد أقعد، وهذا قد دهش فال  العقولأوهنت
 ومن يسلم عليه، وهؤالء يضجون بالبكاء، وقد وقعوا يعرف من مير عليه

 مأخوذة من القيامة الكربى، ىيف نسخة القيامة، وكأا قيامة صغر
وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين، وذلت كماته، فقام الصديق رضي 
اهللا عنه بقلب ثابت وفؤاد شجاع فلم جيزع ومل ينكل، وقد مجع اهللا له 

 وأن اهللا قد اختار له ما عنده، أخربهم مبوت النيب بني الصرب واليقني؛ ف
من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد اهللا : وقال هلم

وما محمد ِإال رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه فإن اهللا حي ال ميوت 
ِبكُم ومن ينقَِلب علَى الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَا

اِكِرينِزي اُهللا الشجيسئًا وياَهللا ش رضي ِه فَلَنيِقبع)مث خطبهم )٣ 
                                         

  .١٧: سورة األنفال) 1(
من «: به يوم أحد انصرف املشركون خاف أن يرجعوا قال ما أصاوملا أصاب رسول اهللا ) 2(

أخرجه البخاري . »يذهب يف أثرهم فانتدب منهم سبعون رجالً كان فيهم أبو بكر، والزبري
  ).٢٥ ب٦٤انظر ك(عن عائشة 

  .١٤٤: سورة آل عمران) 3(



  ٤٨  أبو بكر الصديق 

خطبنا أبو بكر رضي اهللا عنه وكنا : فثبتهم وشجعهم، قال أنس
وأخذ يف جتهيز جيش . كالثعالب، فما زال يشجعنا حىت صرنا كاألسود

وأخذ يف قتال املرتدين مع إشارم عليه . )١(أسامة مع إشارم عليه 
حىت كان عمر مع ٢)٢(بالتمهل والتربص، وأخذ يقاتل حىت مانعي الزكاة

عالم : فيقول. يا خليفة رسول اهللا تألف الناس: قوته وشجاعته يقول له
  على دين مفترى، أم علي شعر مفتعل؟أتألفهم، أ
ة عقبة بن أيب  ملا خنق ومن شجاعته مدافعته عن الرسول: قلت

وسبقت اإلشارة إىل موقفه حني خرج مع رسول اهللا . معيط كما تقدم
ض أبو بكر حيرسهاهـ.  مهاجرين ونام الرسول حتت الصخرة و  

لقد نزل بك ما لو نزل باجلبال هلاظها : وقد روى أنه ملا قيل له
ما دخل قليب رعب بعد ليلة : فقال. وبالبحار لغاظها وما نراك ضعفت

ال عليك يا أبا بكر؛ فإن اهللا قد :  ملا رأى حزين قالار؛ فإن النيب الغ
  .)٣(تكفل هلذا األمر بالتمام 

فكان له رضي اهللا عنه مع الشجاعة الطبيعية شجاعة دينية، وقوة 
وهذه الشجاعة . يقينية يف اهللا عز وجل، وثقة بأن اهللا ينصره واملؤمنني

هذه تزيد بزيادة اإلميان ال حتصل إال ملن كان قوي القلب، لكن 
 واليقني، وتنقص بنقص ذلك فمن تيقن أنه يغلب عدوه كان إقدامه

                                         
  .-إن شاء اهللا تعاىل-ويأيت ذكر ذلك يف آخر الكتاب ) ٢) (1(
، اشرأب النفاق، وارتدت العرب، ملا تويف النيب «:  عنها قالعن عائشة رضي اهللا) ٣(

 احلديث، أخرجه »واحنازت األنصار، فلو نزل باجلبال الراسيات، ما نزل بأيب هلاظها
ما دخلين إشفاق من شيء، وال : وعن أيب بكر قال) ١٠٢٣رقم (الترمذي عن عائشة 

 حني رأى إشفاقي عليه سول اهللا دخلين يف الدين وحشة إىل أحد بعد ليلة الغار؛ فإن ر
  »هون عليك، فإن اهللا عز وجل قد قضي هلذا األمر بالنصر والتمـام«: وعلى الدين قال يل

  ).١٢/٤٨٦كرت العمال جـ) ابن عساكر(



  ٤٩  أبو بكر الصديق 

عليه، خبالف من مل يكن كذلك، وهذا من أعظم شجاعة املسلمني 
  .وإقدامهم على عدوهم

مث قد علم كل من علم السرية أن أبا بكر أقوى قلبا من مجيع 
ن حني بعث اهللا نبيه إىل أن فإنه مالصحابة ال يقاربه يف ذلك أحد منهم؛ 

مات أبو بكر مل يزل جماهدا مقداما شجاعا مل يعرف قط أنه جنب عن 
  ضعفت قلوب أكثر الصحابة قتال عدوه، بل ملا مات رسول اهللا 

 مكة يوم الفتح كان وملا دخل النيب ) كما تقدم(وكان هو الذي ثبتهم 
ضري رأس األنصار عن أبو بكر رأس املهاجرين عن ميينه، وأسيد بن ح

  .)١(يساره
   اهللا رسول إىل اخللق أحب

 جيش على ثهبع  النيب أن« :عنه اهللا رضي العاص بن عمرو عن
 :قلت عائشة، :قال إليك؟ أحب الناس أي :فقلت فأتيته السالسل، تذا
 فعد اخلطاب بن عمر مث :قال من؟ مث فقلت .أبوها :قال الرجال؟ من
  .)٢(»رجاالً

 عن الصحيحني، يف كما متواترة هي اليت املخالة أحاديث ويف
 إن« :فقال  النيب خطب :قال عنه، اهللا رضي اخلدري سعيد أيب
 .اهللا عند ما فاختار عنده، ما وبني الدنيا بني عبدا خري سبحانه اهللا
   اهللا رسول فكان :قال .وأمهاتنا بآبائنا فديناك :فقال .بكر أبو فبكى
 أمن إن تبك ال بكر أبا يا :فقال أعلمنا، بكر أبو وكان املخري، هو
   ريب غري خليالً متخذًا كنت ولو بكر، أبو وماله صحبته يف علي الناس

                                         
  . باختصار يف بعض املواضع وتقدمي وتأخري٢٨٥، ٢٦٢، ٢٨٦، ١٦٧-٤/١٦٤منهاج جـ) 1(
  .٨ ح ٤٤ك  ومسلم يف ٥ ب ٦٢أخرجه البخاري ك) 2(



  ٥٠  أبو بكر الصديق 

 يف يبقني وال ومودته، اإلسالم أخوة ولكن ،)١(خليالً بكر أبا الختذت
 ابن حديث من البخاري وروى )٢(»بكر أيب باب إال سد إال باب املسجد
 خبرقة رأسه عاصبا فيه مات الذي مرضه يف  يبالن خرج« :قال عباس،
 أمن أحد الناس من ليس إنه :وقال عليه، وأثىن اهللا فحمد املنرب على فقعد
 أميت من متخذًا كنت ولو قحافة، أيب بن بكر أيب من وماله نفسه يف علي
 كل عين سدوا أفضل، اإلسالم خلة ولكن خليالً، بكر أبا الختذت خليالً
 أخي ولكن« :رواية ويف »بكر أيب خوخة غري املسجد هذا يف خوخة

  .)٣(»وصاحيب
 مث املخالة يف والروايات األحاديث بقية اهللا رمحه الشيخ وذكر :قلت

 الصحبة، فضائل من بكر أيب صاختصا تبني مما كلها النصوص فهذه :قال
 يكون أن استوجب حىت أحد، فيه يشركه مل مبا حبقوقها والقيام ومناقبها
 ال وهذا احلب كمال هي واخللة ،ممكنة املخالة كانت لو اخللق دون خليله
  .هللا إال يصلح

  .)٤( عنده وأفضلهم إليه اخللق أحب بأنه صرحية النصوص وهذه
  له النيب انتصار

 ينتصر كان  النيب أن على يدل الصحيحة األحاديث من الثابت
 الدرداء أيب عن البخاري روى ،معارضته عن الناس وينهى بكر أليب

                                         
...  أن خيالل خملوقًا ملا كانت اخللة تستلزم كمال احملبة واستيعاب القلب مل يصلح للنيب ) 1(

  ).٨٨/ ٣منهاج جـ(
  .٧ -٢ ح٤٤ ومسلم ك ٥ ب٦٢ ك ٨٠ ب ٨البخاري ك ) 2(
  .٥ ب٦٢، ك ٨ ب٨البخاري ك) 3(
  .٢٥٤، ٢٥٣/ ٤منهاج جـ) 4(



  ٥١  أبو بكر الصديق 

 إن« وفيه )١( احلديث فذكر  النيب عند جالسا كنت :قال عنه هللا رضي
 بنفسه وواساين صدقت، :بكر أبو وقال كذبت، :فقلتم إليكم، بعثين اهللا

 أوذي فما ؟صاحيب يل تاركو أنتم فهل ؟صاحيب يل تاركو أنتم فهل وماله،
  .)٢( »بعدها

  قط النيب ؤيس مل
 ساء أنه وال بل القرآن؛ يف بكر أبا عاتب اهللا أن يعرف ال

                                         
  .إلسالموتقدم هذا احلديث يف بيان سبقه إىل ا) 1(
: وقد وقع أليب بكر مع ربيعة بن كعب األسلمي قصة مشاة، ففي مسند ربيعة: قلت) 2(

 فأعطاين أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا يف كنت أخدم النيب «
هي يف حدي، فكان بيين وبني أيب بكر : هي يف حدي، وقلت أنا: عذق خنلة، فقال أبو بكر

يا ربيعة رد علي مثلها حىت تكون : كلمة كرهتها، وندم فقال يل: بو بكركالم، فقال أ
. لتقولن يل أو ألستعدين عليك رسول اهللا : قصاصا، فقلت ال أفعل، فقال أبو بكر

 فانطلقت أتلوه، ورفض األرض، فانطلق أبو بكر إىل النيب : ما أنا بفاعل، قال: فقلت
  أبا بكر، يف أي شيء يستعدي عليك رسول اهللا يرحم اهللا: فجاء أناس من أسلم فقالوا
أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر، وهو ثاين اثنني، وهو ذو : فقلت! وهو الذي قال لك ما قال

 فيغضب شيبة يف اإلسالم، فإياكم يلتفت يراكم تنصروين عليه فيغضب فيأيت رسول اهللا 
ارجعوا، فانطلق أبو : ا تأمرنا؟ قلتفم: فيغضبه، فيغضب اهللا لغضبهما، فيهلك ربيعة، قالوا

، فحدثه احلديث كما كان،  وتبعته حبذر، حىت أتى رسول اهللا بكر إىل رسول اهللا 
كان كذا وكذا، ! يا رسول اهللا: قلت! يا ربيعة، ما لك وللصديق؟: فرفع إيلَّ رأسه فقال

ال أجل فال قل يل كما قلت لك حىت يكون قصاصا، ق: فقال يل كلمة كرهتها، فقال يل
 الطرباين عن ربيعة »فوىل أبو بكر وهو يبكي! غفر اهللا لك يا أبا بكر: ترد عليه ولكن قل

فيه مبارك بن فضالة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات : األسلمي، قال يف جممع الزوائد
لكن قل غفر اهللا لك يا أبا «وأخرج احلديث أيضا اإلمام أمحد وفيه بعد قوله ) ٤٥/ ٩(

  ).٢٦/ ٧فتح ( اهـ »فقلت. بكر
  ).ابن األثري. (النخلة مع محله: بفتح العني) عذق(

  .وباملدينة أطم لبين أمية بن زيد يقال له عذق: له) النهاية(ويف 
ويدل على أن الذي جرى بني ربيعة وأيب بكر ال من أجل خنلة ومحلها بل واألرض : قلت
  .»ورفض األرض«: قوله



  ٥٢  أبو بكر الصديق 

 الناس أيها« :خطبته يف قال أنه السالم عليه عنه روى بل ؛  اهللا رسول
  .)٢)(١(»قط يسؤين مل فإنه حقه؛ بكر أليب اعرفوا

  إليه النساء أحب وابنته
 مل أمر وهذا إليه، أزواجه أحب وكانت ابنته،  النيب تزوج
 ابنته حفصة تكن مل ولكن عمر، إال الصحابة من أحد فيه يشركه
 هلا يقسم كان وعائشة .راجعها مث طلقها حفصة بل عائشة؛ مبرتلة
 كانت  للنيب بكر أيب فمصاهرة ،)٣( بإذنه سودة وهبتها ملا ليلتني
 أنه املصدوق الصادق عن صح وقد .أحد فيها يشاركه ال وجه على
 .)٤(»مالطعا سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة فضل« :قال
 رسول يا قلت قال عنه اهللا رضي العاص بن عمرو عن الصحيح ويف
 آخر يف صحبته وعائشة )٥(»عائشة :قال« إليك؟ أحب النساء أي اهللا
 مل ملن حيصل مل ما واإلميان العلم من هلا فحصل الدين وكمال النبوة
 بلغتو بغريها، انتفعت مما أكثر ا انتفعت األمة فإن النبوة؛ أول إال يدرك

                                         
ملا قدم : ل بن مالك عن أبيه عن جده أخي كعب بن مالك قالعن سهل بن يوسف بن سه) 1(

يا أيها الناس إن «:  من حجة الوداع صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قالرسول اهللا 
كرت (غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه :  أخرجه ابن منده، وقال»أبا بكر مل يسؤين قط

ملا قدم «: هل بن سعد رضي اهللا عنه قال، وأخرج الطرباين عن س)٥٠٤/ ١٢العمال جـ
أيها الناس إن أبا بكر مل :  من حجة الوداع صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قالالنيب 

يسؤين قط فاعرفوا له ذلك، أيها الناس إين راض عنه وعن عمر، وعثمان، وعلي، وطلحة 
  .»عرفوا ذلك هلموالزبري، وسعد، وعبد الرمحن بن عوف واملهاجرين األولني فا

  .٦٤/ ٤منهاج جـ) 2(
  .١٤ ب١٧ومسلم ك . ٩٨ ب٦٧كما يف البخاري ك) 3(
  .١٣ ب ٤٢ومسلم ك . ٣٠ ب٦٢البخاري ك) 4(
  .تقدم خترجيه) 5(



  ٥٣  أبو بكر الصديق 

  .)١(غريها يبلغه مل ما والسنن العلم من
 أمهات نساءه وأن وحمبتها، عائشة تعظيم على جممعون السنة وأهل
 عند حرمة وأعظمهن إليه أحبهن عائشة كانت عنهن مات اللوايت املؤمنني
 يوم داياهم يتحرون كانوا الناس أن« :الصحيح يف ثبت وقد املسلمني،
 وأرسلن ذلك من غرن نساءه إن حىت إياها، بتهحم من يعلمون ملا )٢(عائشة
 أيب ابنة يف العدل يسألنك نساؤك :له تقول عنها اهللا رضي فاطمة إليه
 فأحيب :قال .بلى :قالت أحب ما حتبني أما !بنية أي :لفاطمة فقال .قحافة
 :قال  النيب أن أيضا الصحيحني ويف ،)٣(الصحيحني يف احلديث »هذه
 اهللا، ورمحة السالم وعليه :قالت السالم، عليك يقرأ يلجرب هذا عائشة يا«
 »اليوم أنا أين« :يقول فيه مات الذين مرضه يف وكان ،)٤(»نرى ال ما ترى

 اهللا رضي عائشة بيت يف ميرض أن نساءه استأذن مث ،)٥(عائشة ليوم استبطاء
 بني ومجع حجرها ويف وحنرها سحرها بني تويف بيتها ويف فيه، فمرض عنها
 بن أسيد قال حىت أمته على مباركة عنها اهللا رضي وكانت ،)٦(وريقه يقهار

 بكر، أيب آل يا بركتكم بأول هي ما« :بسببها التيمم آية اهللا أنزل ملا حضري
 ،)٧(»بركة للمسلمني فيه اهللا جعل إال تكرهينه أمر قط بك نزل ما
 من اهللا هافربأ اإلفك أهل رماها ملا ذلك قبل براءة آية نزلت كانت وقد

                                         
  .ذكر ذلك الشيخ رمحه اهللا يف حبث املفاضلة بينها وبني خدجية) 1(
  .٣٠ ب٦٢البخاري ك ) 2(
  ).٢٤٤٢(مسلم رقم ) 3(
  .٢٤٤٧ ح ٤٢ومسلم ك . ٣٠ب ٦٢البخاري ك ) 4(
  .٢٤٤٣ ح ٤٢ومسلم ك . ٣٠ ب ٦٢البخاري ك ) 5(
  ).٦٨-٦٢ ص١١انظر جامع األصول جـ(، والبخاري يف عدة أبواب )٢٤٤٣(مسلم ) 6(
  .٣٠ ب ٦٢البخاري ك ) 7(



  ٥٤  أبو بكر الصديق 

  .)١(الصينات من هالوجع مسوات، سبع فوق
  خصائصه من كلهم قرابته إميان

  بالنيب آمنت أمه وكذلك الناس، باتفاق  بالنيب آمن أبوه
 الفتح عام أسلم كبريا شيخا مبكة كان قحافة أبو أوالده وأوالد وأوالده،
 لو« : النيب فقال .كالثغامة وحليته ورأسه  النيب إىل بكر أبو به أتى

  .)٢( بكر أليب إكراما »ألتيناه مكانه الشيخ أقررت
  النيب وأدركوا وأوالده وأمه أبوه أسلم من الصحابة يف وليس
 بن فمحمد والنساء الرجال جهة من بكر أبو إال أوالده بنو أيضا وأدركه
  النيب زمن يف كانوا األربعة هؤالء قحافة أيب بن بكر أيب بن الرمحن عبد

 بالنيب آمنوا أيضا كلهم بكر أيب بنت أمساء بن الزبري بن اهللا وعبد مؤمنني،
 ،بالنيب آمنت اخلري وأم وصحبوه  فيهم ليس إميان بيت أهل فهم 

 بيوت لإلميان :يقال وكان بكر، أيب بيت لغري هذا يعرف وال منافق،
 بيوت من النجار وبنو اإلميان، بيت من بكر أيب فبيوت .بيوت وللنفاق
  .)٤)(٣( األنصار من اإلميان

                                         
  .٢٤٢، ٢٤١، ٢٢٨، ٢٣٣ جـ٢٠٨/ ٤منهاج جـ) 1(
:  فقال بأيب قحافة إىل النيب جئت: أخرج البزار عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال) 2(

إنا حنفظه أليادي ابنه «: قال. بل هو أحق أن يأتيك:  قال»هال تركت الشيخ حىت آتيه«
  .١٦٠/ ٣ املسند »عندنا

 وأبناؤهم إال هؤالء ال نعلم أربعة أدركوا النيب «: أخرج الطرباين عن موسى بن عقبة قال) 3(
بنه عبد الرمحن، وأبو عتيق بن عبد الرمحن وامسه أبو قحافة، وابنه أبو بكر، وا: األربعة

ما أسلم أبو واحد من املهاجرين إال : حممد، وأخرج ابن مندة وابن عساكر عن عائشة قالت
  ).١٠٧تاريخ اخللفاء للسيوطي ص (»أبو بكر

  .٢٣٠، ٢٠٨/ ٤منهاج جـ) 4(



  ٥٥  أبو بكر الصديق 

    اهللا رسول لقرابة رعايته
   اهللا رسول قرابة حلق رعاية املسلمني أعظم من عنه اهللا رضي كان
 إذ بيته، ألهل احلب سراية أوجب  للنيب حمبته كمال فإن بيته، وأهل
 خطب أنه الصحيح ويف به، ورسوله اهللا أمر مما بيته أهل رعاية كانت
 أهل يف اهللا اذكركم« :فقال واملدينة مكة بني مخا يدعى بغدير هأصحاب
 هللا حيبوكم حىت يؤمنون ال بيده نفسي والذي« :قال أنه السنن ويف .)١(»بييت

 أهل يف حممدا ارقبوا :يقول عنه اهللا رضي الصديق وكان .)٢( »ولقرابيت
 أصل أن إيل أحب  اهللا رسول لقرابة واهللا« :وقال البخاري رواه .)٣(»بيته
 مدة عنهما اهللا رضي فإما عنه اهللا رضي عمر وكذلك .)٤(»قرابيت من

  .الناس سائر على يقدمام هاشم بين وسائر لعلي مكرمني زاال ما خالفتهما
قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإال الْمودةَ ِفي  :تعاىل قوله أما
 ،عنها عباس ابن سئل :قال جبري بن يدسع عن الصحيحني ففي .)٥(الْقُربى
 يكن مل إنه عجلت، :عباس ابن فقال .قرابته يف حممدا تؤذوا ال أن :فقلت

                                         
  .٣٦ ح ٤٤أخرجه مسلم ك ) 1(
بلفظ عن العباس ) ١٤٠(عباس بن عبد املطلب، رقم أخرجه ابن ماجه يف املقدمة يف فضل ال) 2(

كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا : بن عبد املطلب قال
ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بييت قطعوا «:  فقالذلك لرسول اهللا 

انظر كرت العمال  (»رابتهم مينحديثهم، واهللا ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبهم هللا ولق
  ).٤٦٢/ ١٣جـ

  .خياطب بذلك الناس أي احفظوه فيهم فال تؤذوهم) 3(
  ).١٢ ب٦٢ك (أخرجهما البخاري ) 4(

ويأيت يف قصة بيعة علي أن أبا بكر رضي اهللا عنه ذهب وحده إىل بيت علي وعنده : قلت
ندهم، فهذا غاية بنو هاشم فذكر هلم فضلهم وذكروا له فضله وبايعوه وهو وحده ع

  . اإلكرام
  .٢٣: سورة الشورى) 5(



  ٥٦  أبو بكر الصديق 

 أجرا؛ عليه أسألكم ال :فقال .قرابة فيهم  اهللا لرسول إال قريش من بطن
 أرسل الذين الناس سأل فهو ،)١( وبينكم بيين اليت القرابة تصلوا أن لكن
 إال يقل مل ربه؛ رسالة يبلغ حىت عليه يعتدوا فال رمحه صلواي أن أوالً إليهم
 يثبت مل لكن واجبة؛ البيت أهل حمبة أن ريب وال .ةاملواال وال للقرىب املودة
  .)٢(احلديثني من تقدم مبا بل اآلية؛ ذه وجوا

  بالنص فيها اخلالف أزال فدك
 اعنه اهللا رضي فاطمة أن :عائشة عن عروة، عن البخاري روى
 فقال .خيرب من وسهمه فدك من مرياثهما يلتمسان بكر أبا أتيا والعباس
 .)٣(»صدقة تركنا ما نورث ال :يقول  اهللا رسول مسعت« :بكر أبو

 الصحابة، وبإمجاع ا املقطوع بالسنة ثبت يورث ال : النيب وكون
 كان وإن عموم، أنه يظن مبا ذلك يعارض فال قطعي دليل منهما وكل
 على  النيب أزواج من أحد يصر مل وهلذا ...خمصوص فهو عموما
 من طلب من بل املرياث، طلب على العم أصرا وال املرياث، طلب
 على األمر واستمر طلبه، عن رجع  النيب بقول وأخرب شيئًا ذلك
 وال ذلك، من شيئًا يغري فلم علي إىل الراشدين اخللفاء عهد على ذلك
  النيب أن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن الصحيح ويف تركة، له قسم

                                         
قُلْ ال أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا ِإال : وقوله تعاىل:  قال ابن كثري رمحه اهللا١ ب٦٢البخاري ك) 1(

ال أسألكم على هذا :  أي قل يا حممد هلؤالء املشركني من كفار قريشالْمودةَ ِفي الْقُربى
ما ال تعطونيه، وإمنا أطلب منكم أن تكفوا شركم عين وتذروين أبلغ البالغ والنصح لكم 

رساالت ريب، إن مل تنصروين فال تؤذوين مبا بيين وبينكم من القرابة، مث ذكر احلديث الذي 
  ).١١٢ ص٤انظر تفسريه جـ. (رواه البخاري، واألقوال اليت قيلت يف اآلية

  .٢٨، ٤/٢٩٨منهاج جـ ) 2(
  .٥٤-٤٩ح ٣٢مسلم ك ) 3(



  ٥٧  أبو بكر الصديق 

 ومؤنة نسائي مؤنة بعد تركت ما درمهًا وال دينارا ورثيت يقتسم ال« :قال
 عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن الصحيحني ويف .)١(»صدقة فهو عاملي
 مجاعة عن البخاري أخرجه »صدقة فهو تركنا ما نورث ال« :قال  النيب
 عن األنبياء صان اهللا فإن )٣(غريه وعن عنه مسلم هوروا ،)٢( هريرة أبو منهم
 الدنيا طلبوا بأم نبوم يف يقدح ملن شبهة ذلك يكون لئال دنيا؛ يورثوا أن

 اهللا مال من وعمر بكر، أبو أعطاهم قد القوم وأولئك .لورثتهم وورثوها
 نأ مع- مرياثًا كانت اأ قدر ولو مضاعفة، أضعافًا  النيب خلفه ما بقدر
 الذي واملال .عظيمة قرية وال كبرية ليست قرية منهم أخذ فإمنا -باطل هذا
 علي إىل عمر سلمه بل بشيء؛ منه عمر وال بكر أبو ينتفع مل الرسول خلفه
 مما وهذا يفعله،  النيب كان ما ويفعالن يليانه عنهم اهللا  رضي والعباس
 تركا بأما حجة تقوم ال وعمر بكر أبا فإن عنهما؛ التهم انتفاء يوجب
  .)٤( أصالً حمرما فعال أو واجبا،

  بكر وأبو الشورى يف املقدم

 أمور يف معه ويتحدث العشاء بعد  النيب عند يسمر بكر أبو كان
  .)٥( أصحابه من غريه دون املسلمني

                                         
  .٥٠، ٤٩، ٥٥ ح٣٢مسلم ك ) 1(
  .١ ب٥٧البخاري ك) 2(
  .٥٦/ ٣٢مسلم ك ) 3(
وانظر  (١٩٩، ٢١٩-٢١٧/ ٢، جـ٢٣١، ٢٣٠/ ٣ جـ٢١٥-٢/١١٩منهاج جـ ) 4(

  ).٢٨٥/ ٥البداية والنهاية جـ
تأريخ اخللفاء للسيوطي . (كان أبو بكر رضي اهللا عنه أسد الصحابة رأيا وأكملهم عقالً) 5(

  ).٤٣ص



  ٥٨  أبو بكر الصديق 

 يف بكر أبو يتكلم من أول أصحابه استشار إذا  النيب فكان وأيضا
 يف وحده برأيه فيعمل غريه، يتكلم مل ورمبا غريه، تكلم ورمبا الشورى،
  .خيالفه من رأي دون رأيه اتباع غريه خالفه فإذا العظيمة، األمور

 أوالً، بكر أبو فتكلم بدر، أسارى يف أصحابه استشار أنه :فاألول
 بدر يوم األسارى أسر ملا« :قال عباس ابن عن صحيحه يف مسلم فروى
 أبو فقال األسارى؟ هؤالء يف ترون ما :وعمر بكر، أليب  اهللا رسول قال
 لنا فتكون الفدية، منهم تقبل أن أرى والعشرية العم بنو هم اهللا نيب يا :بكر
 ما   اهللا رسول فقال .لإلسالم يهديهم أن اهللا فعسى الكفار، على قوة
 أرى ولكن بكر؛ أبو رأى الذي أرى ما واهللا ال :قلت اخلطاب؟ ابن يا ترى
 وميكن عنقه، فيضرب عقيل من عليا فتمكن أعناقهم، فنضرب متكنا أن
 فأضرب لعمر قريب فالن من ومتكنين عنقه، فيضرب العباس من محزة
 يقول من فمنهم أصحابه فاختلف .بتحريقهم رواحة ابن وأشار .عنقه
 من ومنهم عمر، رأى ما الرأي :يقول من ومنهم بكر، وأب رأى ما الرأي
 بكر أبو قال ما   اهللا رسول فهوى :قال .احةرو ابن رأى ما الرأي :يقول
  .)١(»احلديث متام وذكر قلت ما يهو ومل

 وأخربه اخلزاعي جاسوسه جاءه ملا احلديبية يوم ففي :الثاين وأما
 قبائل، من املستعجمة اجلماعة وهم- األحابيش له مجعوا قد قريشا أن

 راستشا البيت عن وصادوه مقاتلوه وأم - التجمع والتحبش
 إىل ينطلق أو األحابيش، ذراري إىل مييل هل مطلقًا املشورة أهل أصحابه

                                         
  .٥٨ ح ٣٢حيح مسلم ك ص) 1(



  ٥٩  أبو بكر الصديق 

 ئجن ومل معتمرين جئنا إمنا اهللا نيب يا أعلم ورسوله اهللا :بكر أبو قال مكة؟
 فروحوا« : النيب قال .قاتلناه البيت وبني بيننا حال من ولكن أحد، لقتال
 والفقه، والسري واملغازي التفسري أهل العلم هلأ عند معلوم واحلديث »إذن

  .)٢( مسنده يف أمحد ورواه ،)١( البخاري رواه .واحلديث
 ثقيف سادات من وهو الثقفي مسعود بن عروة تكلم ملا إنه مث
 أي »أشواب إم« أصحابه، عن يقول وأخذ  النيب مع قريش وحلفاء
 بظر مصصا :الصديق له قال »ويدعوك يفرون أوباش« املسند ويف .أخالط

  !وندعه؟ نفر، أحنن لالت،ا
 على وضيم غضاضة فيه الصلح ظاهر كان قريشا  النيب صاحل ملا مث
 عليهم، سينصره اهللا وأن له بوعده وثقة هللا طاعة  النيب وفعله املسلمني،
 وعلي، عمر، مثل على حىت عليهم وعز الناس مجهور ذلك من واغتاض
 بن سهل قام« :الق وائل أيب عن الصحيحني ففي ...حنيف بن وسهل
 اموا :لفظ ويف أنفسكم، اموا الناس أيها :فقال صفني، يوم حنيف
 قتاالً نرى ولو احلديبية يوم   اهللا رسول مع ناك لقد دينكم، على رأيكم
 املشركني، وبني   اهللا رسول بني كان الذي الصلح يف وذلك لقاتلنا،
 على وهم حق على ألسنا !اهللا رسول يا :فقال اخلطاب بن عمر فجاء
 .بلى :قال النار؟ يف وقتالهم اجلنة يف قتالنا أليس :قال .بلى :قال باطل؟
 يا :فقال وبينهم، بيننا اهللا حيكم وملا ونرجع ديننا يف الدنية نعطي ففيم :قال
 فلم عمر فانطلق :قال .أبدا اهللا يضيعين ولن اهللا، رسول إين :اخلطاب ابن
 ؟باطل على وهم حق على ألسنا :بكر أبا يا :فقال بكر أبا فأتى غيظًاتم يصرب

                                         
  .٣٥ ب٦٤البخاري ك ) 1(
  .٣٤٢/ ٦جـ) 2(



  ٦٠  أبو بكر الصديق 

 :قال .بلى :قال النار؟ يف وقتالهم اجلنة يف تالناق أليس :قال .بلى :قال
 ابن يا :فقال .وبينهم بيننا اهللا حيكم وملا ونرجع ديننا يف نيةدال نعطي فعالم
 ولرس على القرآن فرتل :قال .أبدا اهللا يضيعه ولن اهللا رسول إنه اخلطاب
 هو؟ فتح أو اهللا رسول يا :فقال .إياه فأقرأه عمر إىل فأرسل بالفتح،   اهللا
  .)١(ورجع عمر نفس فطابت .نعم :قال

  .عنهم اهللا رضي ذلك عارضوا الذين على اهللا وتاب
 له ومناسبته  للنيب موافقته على داللة األمور أبني من وهذا
 قوله، جنس من قوله انك إذ وحاالً وعلما وعمالً قوالً به واختصاصه
 يف غريه على تقدمه فيها ظهر اليت املواطن ويف عمله، جنس من وعمله
  .)٢(ذلك

  بكر، أليب  النيب مشاورة
  خاص وحي فيه يكن مل فيما وعمر

 خاص وحي فيها يكن مل إذا املسلمني تعم اليت الكلية العامة األمور
 مها لكن لشورى؛ا يف ريمهاغ دخل وإن وعمر بكر أبا فيها يشاور كان
 وتارة يراه، فيما مبوافقته القرآن يرتل تارة عمر وكان .الشورى يف األصل
 أنكر نهأ يعرف فلم بكر أبو وأما .عنه فريجع رآه ما خالف يف احلق له يتبني
 يويل فيم وعمر هو تنازع إال اللهم شيء يف يتقدم أيضا كان وال شيئًا، عليه
  .)٣( متيم بين من

                                         
  .٥ ب ٦٥والبخاري ك ) ١٤١٣ - ١٤١١(لفظ مسلم حديث ) 1(
 وأخرج أمحد ١٢٨/ ٢ وانظر اهلدي النبوي جـ ٦٤، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٥/ ٤منهاج جـ) 2(

 ما لو اجتمعتما يف مشورة« قال أليب بكر، وعمر عن عبد الرمحن بن غنم أن رسول اهللا 
  . وأخرجه الطرباين من حديث الرباء بن عازب»خالفتكما

  .٦٥، ٦٤/ ٤منهاج جـ) 3(



  ٦١  أبو بكر الصديق 

  بنبيني همامن كال وشبه
 .)١( بالقتل فأشار عمر واستشار بالفداء، وأشار بكر أبا استشار ملا
 :قال إبراهيم كمثل بكر أبا يا مثلك :صاحبيكم عن سأخربكم« : قال
ِحيمر غَفُور كاِني فَِإنصع نمي وِمن هِني فَِإنِبعت نفَم)ومثل )٢ 

فَِإنهم ِعبادك وِإنْ تغِفر لَهم فَِإنك أَنت ِإنْ تعذِّبهم  :قال إذ عيسى
ِكيمالْح ِزيزالْع)قال إذ نوح مثل عمر يا ومثلك .)٣:  ذَرال ت بر

ربنا  :قال إذ موسى مثل أو .)٤(علَى اَألرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا
ى قُلُوِبِهم فَال يؤِمنوا حتى يروا اطِْمس علَى أَمواِلِهم واشدد علَ

اَألِليم ذَابالْع)ا يعب ومل )٥مدحه بل به؛ عليه أشار مبا منهما واحد 
 عمر وشبه اهللا، يف لينه يف وعيسى بإبراهيم بكر أبا فشبه باألنبياء؛ وشبهه
  .)٧)(٦( اهللا يف شدته يف وموسى بنوح

                                         
  .يف قصة أسارى بدر كما تقدم يف صحيح مسلم عن ابن عباس) 1(
  .٣٦: سورة إبراهيم) 2(
  .١١٨: سورة املائدة) 3(
  .٢٦: سورة نوح) 4(
  .١٨٨: سورة يونس) 5(
  .٢١٤، ٨٨/ ٤منهاج جـ) 6(
ما تقولون يف «: ملا كان يوم بدر قال رسول اهللا : الزوائد وعن عبد اهللا قالقال يف جممع ) 7(

يا رسول اهللا قومك وأهلك استفدهم، : فقال أبو بكر رضوان اهللا عليه:  قال»هذه األسرى؟
يا رسول اهللا أخرجوك وكذبوك : وقال عمر: قال. واستأدهم، لعل اهللا أن يتوب عليهم

يا رسول اهللا انظر واد كثري احلطب : عبد اهللا بن رواحةقرم فاضرب أعناقهم، وقال 
قال فدخل رسول اهللا . قطعت رمحك: فقال العباس: قال. فأدخلهم فيه مث أضرمه عليهم نارا

وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس . يأخذ بقول أيب بكر: فقال ناس.  ومل يرد عليهم
إن اهللا عز وجل ليلني قلوب :  فقاليأخذ بقول ابن رواحة، قال فخرج عليهم النيب 

رجال فيه حىت تكون ألني من اللنب، وإن اهللا عز وجل ليشدد قلوب رجال فيه حىت تكون 
). ٨٧، ٨٦/ ٦جممع الزوائد (احلديث » ...أشد من احلجارة وإن مثلك يا أبا بكر 

  ).١٧٦٣(وصحيح مسلم رقم 



  ٦٢  أبو بكر الصديق 

  وأخطبهم الناس أفصح من بكر أبو
 يف كان وال الكالم، سجع وال بالكالم، التشدق الفصاحة تليس
 التحسني تكلف وال ع،ااألسج تكلف وغريهم الصحابة من العرب خطباء
 املتأخرون يفعله كما »البديع علم« مسي الذي اللفظ جمرد إىل يعود الذي
 قوله مثل يف ا املأمور البالغة وإمنا والشعر، والرسائل اخلطب أصحاب من
 »والبيان املعاين علم« هي )١(وقُلْ لَهم ِفي أَنفُِسِهم قَوالً بِليغا :تعاىل
  .)٢( وجه بأحسن تبيينها وبني املقصود املعاين تكميل بني صاحبها فيجمع

 علي، على كذب »البالغة ج« صاحب ينقلها اليت اخلطب وأكثر
 وضعوا ؤالءه ولكن الكالم؛ بذلك يتكلم أن من قدرا وأعال أجل وعلي
  .مدح هي وال صدق، هي فال مدح، أا وظنوا أكاذيب
 خطيبا، بكر أبو وكان الناس، أخطب من كان عليا أن ريب ال
 خطيب بأنه معروفًا خطيبا مشاس بن قيس بن ثابت وكان خطيبا، وعمر
 اهللا وعبد مالك، بن وكعب ثابت، بن حسان كان كما ...  اهللا رسول
  .شعراءه رواحة بن

 يف  النيب عن خيطب عنه اهللا رضي بكر أبو كان ولكن
                                         

  .٦٣: سورة النساء) 1(
ان واجلناس والتطبيق وحنو ذلك مما يتكلفه متأخرو الشعراء وأما تكلف األسجاع واألوز) 2(

واخلطباء واملرسلني والوعاظ فهذا مل يكن من دأب خطباء الصحابة والتابعني والفصحاء 
منهم، وال كان ذلك مما يهتم به العرب، وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغري فائدة 

ح وهو جبان، وهلذا يوجد الشاعر كلما مطلوبة من املعاين، كااهد الذي يزخرف السال
أمعن يف املدح واهلجو خرج يف ذلك إىل اإلفراط يف الكذب، يستعني بالتخييالت أو 

  ).١٥٩، ١٥٨/ ٤منهاج جـ. (التمثيالت



  ٦٣  أبو بكر الصديق 

 إىل الناس يدعو -املواسم يف خرج إذا  النيب فكان- وغيبته حضوره
 متهيدا كالمه وكان يقول، ما على يقره ساكت اهللا ونيب  النيب متابعة
 وملا ورسوله، اهللا يدي بني تقدما ال له، ومعونة الرسول، يبلغه ملا وتوطئة
   اهللا رسول قعد املدينة إىل مهاجرين بكر وأبو هو  اهللا ولرس قدم
 إىل اهللا رسول أنه اميعرفه مل من ظن حىت عنه الناس خياطب بكر أبو وقام
 إىل  النيب مع خيرج وكان .القاعد هو   اهللا رسول أن بعد عرف أن

  اهللا رسول تويف وملا .مغيبه يف خياطبهم وكان الوفود، فيخاطب الوفود
  .)١( الناس خطب الذي هو كان

   الرسول وفاة بعد خطبته
 منه أخطب بكر وأبو الناس، أخطب من عنه اهللا رضي عمر كان
 موت عن هلم وكشف املسلمني خطب الذي وهو بذلك، عمر له يعرف
 لعظيم الناس يضطرب ال حىت املسلمني قلوب يف اإلميان وثبت ، النيب
 خرج بكر أبا أنا« :عباس ابن عن حيحنيالص ففي - م حلت اليت املصيبة
 إليه الناس فأقبل جيلس، أن فأىب عمر، يا اجلس :فقال .الناس يكلم وعمر
 احممد فإن حممدا يعبد منكم كان فمن بعد أما :بكر أبو فقال .عمر وتركوا
 :تعاىل اهللا قال ميوت، ال حي اهللا فإن اهللا يعبد كان ومن مات، قد
ِإال دمحا ممو أَو اتلُ أَفَِإنْ مسِلِه الرقَب ِمن لَتخ ولٌ قَدسر 

قُِتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اَهللا 
اِكِرينِزي اُهللا الشجيسئًا ويش)يعلموا مل الناس لكأن واهللا :قال )٢ 

 فما كلهم الناس هالفنق بكر أبو تالها حىت اآلية ذهه أنزل قد اهللا أن
                                         

  ).٣/١٨٦وانظر البداية والنهاية جـ (١٥٩-٤/١٥٧منهاج جـ) 1(
  .١٤٤: سورة آل عمران) 2(



  ٦٤  أبو بكر الصديق 

 هو ما واهللا :قال عمر أن املسيب فأخربين يتلوها، إال الناس من بشرا أمسع
 إىل أهويت وحىت رجالي، تقلين ما حىت فعقرت تالها بكر أبا مسعت إال

  .)٢)(١(»مات قد   اهللا رسول أن وعلمت تالها، مسعته حني األرض
  سقيفةال يوم تهخطب

 قال حىت كلهم، احلاضرون ا انتفع بليغة خطبة السقيفة يوم وخطب
 أيب يدي بني أقدمها أن أريد أعجبتين مقالة نفسي يف زورت كنت :عمر
 على :بكر أبو قال أتكلم أن أردت فلما احلد، بعض منه أداري وكنت بكر

 واهللا وأوقر، مين أحلم وكان بكر أبو فتكلم أغضبه، أن فكرهت ،رسلك
 أفضل أو مثلها بديهته يف قال إال تزويري يف أعجبتين كلمة من ترك ما
  .)٣(منها

  )٤( البيعة بعد خطبته

 ملا :قال مالك، بن أنس حدثين الزهري، حدثين :إسحاق ابن قال
 أن إىل املنرب على بكر أبو جلس الغد وكان السقيفة، يف بكر أبو بويع
 قد فإين الناس أيها« :قال مث ،أهله هو مبا عليه وأثىن اهللا فحمد :قال
 أسأت وإن فأعينوين أحسنت فإن خبريكم، ولست عليكم وليت

 عندي قوي فيكم والضعيف خيانة، والكذب أمانة، الصدق فقوموين،
 احلق منه آخذ حىت ضعيف فيكم والقوي اهللا، شاء إن علته أزيح حىت

                                         
وانظر البداية . (١٩٤ ص٤ جـ٣، ب٢٣ ك ٥ب ٦٢أخرجه البخاري عن عائشة ك) 1(

  ).٢٤٣-٢٤١/ ٥والنهاية جـ
  .٣/٢١٥جـ . ٢٦٢، ٤/١٥٨منهاج جـ) 2(
  .، ويأيت نصها يف قصة البيعة يف السقيفة١٥٨، ١٥٧/ ٤منهاج السنة جـ) 3(
  ).ألمهيتها نقلتها(هذه اخلطبة واخلطبتان بعدها من البداية والنهاية البن كثري ) 4(



  ٦٥  أبو بكر الصديق 

 يشيع وال بالذل، هللا ضرم إال اهللا سبيل يف اجلهاد قوم يدع ال اهللا، شاء إن
 فإذا ورسوله، اهللا أطعت ما وينعأطي بالبالء، اهللا عمهم إال الفاحشة قط قوم

 .»اهللا يرمحكم صالتكم إىل قوموا .عليكم يل طاعة فال ولهورس اهللا عصيت
  .)١( صحيح إسناد وهذا

  الردة حصلت ملا خطبته
 نب عيسى حدثنا سوار، بن شبابة عن طريقني، من عساكر ابن روى

 يف بكر أبو قام الردة كانت ملا :قال كيسان، بن صاحل حدثين املدين، يزيد
 وأعطى فكفى، هدى الذي هللا احلمد :قال مث عليه، وأثىن اهللا فحمد الناس
 رث قد طريد، غريب واإلسالم شريد، العلم  حممدا بعث اهللا إن فأغىن؛
 يعطيهم فال الكتاب أهل اهللا ومقت منه، أهله وضل عهده، وخلق حبله،
 كتام غريوا قد عندهم، لشر شرا عنهم يصرف وال عندهم، خلري خريا

 ال اهللا من منعة يف أم حيسبون اآلمنون والعرب منه، ليس ما فيه وأحلقوا
 األرض من ظلف يف دينا، وأضلهم عيشا، فأجهدهم يدعونه، وال يعبدونه
 نصرهم الوسطى، ألمةا وجعله مبحمد، اهللا فختمهم السحاب من فيه ما مع
 منهم فركب ، نبيه اهللا قبض حىت غريهم، على ونصرهم تبعهم،ا مبن

وما  هلكتهم وبغى بأيديهم، وأخذ عليه، نزلهأ الذي مركبه الشيطان
محمد ِإال رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ 

اِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اَهللا شيئًا انقَلَبتم علَى أَعقَ
اِكِرينِزي اُهللا الشجيسو)شتاهم منعوا العرب من حولكم من إن .)٢ 

 ومل هذا، يومهم منهم أزهد إليه رجعوا وإن دينهم يف يكونوا ومل وبعريهم،
                                         

  ).٢٤٨/ ٥جـ(النهاية البن كثري البداية و) 1(
  .١٤٤: سورة آل عمران) 2(



  ٦٦  أبو بكر الصديق 

 نبيكم بركة من تقدم دق ما على هذا، يومكم منكم أقوى دينكم يف كونواي
، فأغناه وعائالً فهداه، ضاالً وجده الذي الكايف، املوىل إىل وكلكم وقد 
اهِمن قَذَكُماِر فَأَنالن ٍة ِمنفْرفَا حلَى شع متكُنو ال واهللا ،)١(اآلية 
 من ويقتل عهده، لنا ويويف وعده اهللا زينج حىت اهللا أمر على أقاتل أن أدع
 قضاء أرضه، يف وذريته خليفته منا بقي من ويبقى اجلنة، إىل شهيدا منا يقتل
وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم  :له خلف ال الذي وقوله احلق، اهللا

  .)٣( نزل مث )٢( اآلية وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض
  

  لغزو اجلموع مجع ملا خطبته
  بالشام لكتابا أهل

  
 الناس يف قام أراد ما الشام لغزو اجليوش من الصديق عند اجتمع ملا
 أال :فقال اجلهاد، على الناس حث مث ه،أهل هو مبا اهللا على فأثىن خطيبا،
 عليكم اهللا، كفاه هللا عمل ومن حسبه، فهو بلغها فمن جوامع أمر لكل
 ملن إميان وال له، إميان ال نمل دين ال إنه أال أبلغ، القصد فإن والقصد، باجلد
 على الثواب من اهللا كتاب يف وإن أال له، نية ال ملن عمل وال له، خشية ال

 اليت النجاة هي به خيص أن حيب أن للمسلم ينبغي كما اهللا سبيل يف اجلهاد
  .)٤(الكرامة ا وأحلق اخلزي من ا جنا إذ عليها اهللا دل

                                         
  .١٠٣: سورة آل عمران) 1(
  .٥٥: سورة النور) 2(
  .٣١٢، ٣١١/ ٦البداية والنهاية جـ) 3(
  .٣ص/ ٧البداية والنهاية جـ) 4(



  ٦٧  أبو بكر الصديق 

  بكر أبو  النيب بعد األمة أفضل
 غريهم، على الرسل وفضل بعض، على بعضهم النبيني على اهللا فضل

 من األولني السابقني فضل وكذلك الرسل، سائر من أفضل العزم وأولو
 وقد اجلنة، يف وكلهم اهللا، أولياء وكلهم غريهم، على واألنصار املهاجرين
  .بعض على بعضهم درجات اهللا رفع

 كان من وكل .والكرم ة،والشجاع والدين العلم :الفضائل وأمهات
 الفضائل ورأس .أعلم فإنه وغريهم والصحابة األنبياء من غريه من أفضل
قُلْ هلْ يستِوي الَِّذين يعلَمونَ والَِّذين ال  :تعاىل اهللا قال العلم،

  .)١(يعلَمونَ
 ضروريا علما توجب املتعددة الكثرية الدالئل مع الصحيحة واألحاديث

 عمر من عنده وأفضل ، النيب إىل الصحابة أحب كان بكر أبا أن مهاعل ملن
 أعلم وأحواله   اهللا رسول بسنة كان من وكل وغريهم، وعلي وعثمان
 من الصحيحة األحاديث يعرف ال من فيه يستريب وإمنا ،عرفأ ذا كان

 الصحيحة األحاديث فمن الكل يف يتوقف أو الكل، يصدق أن فإما الضعيفة؛
 نقول كنا« :قال عنهما، اهللا رضي عمر ابن عن ومسلم، البخاري أخرج ما

 مث عمر، مث بكر، أبو بعده  النيب أمة أفضل :حي  اهللا ورسول
  النيب عن عنه، اهللا رضي علي عن مرفوعا وغريه الترمذي وروى .)٢(»عثمان
 يا مهاخترب ال واآلخرين األولني من )٣( اجلنة أهل كهول سيدا هذان« :قال أنه

                                         
  .٩: سورة الزمر) 1(
ل بأيب كنا ال نعد« ٤ ب٦٢ البخاري ك»....كنا خنري بني الناس « ٥ ب ٦٢البخاري ك ) 2(

  .»بكر أحدا
  .الطبيـيب. اعترب ما كانوا عليه يف الدنيا وإال فليس يف اجلنة كهل) 3(



  ٦٨  أبو بكر الصديق 

 طالب أيب بن علي جاء وضعت ملا عمر جنازة أن :الصحيح ويف .)١(»علي
 فإين صاحبيك، مع اهللا جيعلك أن ألرجو إين :قال مث الصفوف، يتخلل
 وذهبت وعمر، بكر، وأبو أنا دخلت« :يقول  النيب أمسع كنت ما كثريا
 وخمرجه لهمدخ يف  للنيب مالزمتهما يبني فهذا .)٢(»وعمر بكر، وأبو أنا

 مرتلة عن أخربين :اهللا عبد أبا يا :له قاله ملا للرشيد مالك قال وهلذا .وذهابه
 حياته يف منه مرتلتهما املؤمنني أمري يا :فقال  النيب من وعمر بكر، أيب

  .مالك يا شفيتين مالك، يا شفيتين :قال وفاته، بعد منه كمرتلتهما
 :قال أنه عنه اهللا رضي بطال أيب بن علي املؤمنني أمري عن وتواتر

 طرق من عنه هذا روي وقد »عمر مث بكر أبو نبيها بعد األمة هذه خري«
 من صحيحه يف عنه البخاري روى وقد طريقًا، مثانني تبلغ إا قيل كثرية
  :يقول كان حىت بعلي، الناس أخص هم الذين اهلمدانيني طريق

بـسالم لقلت هلمـدان ادخلـي       لو كنت بوابا على باب جنـة      
 منذر عن مهداين، وهو الثوري سفيان طريق من البخاري رواه

 خري الناس أي« :أليب قلت :قال احلنفية، بن حممد عن مهداين، وهو
 مث :قال من؟ مث قلت :قال .بكر أبو :قال ؟  اهللا رسول بعد
 تقية، يقوله أن جيوز مما هو وليس وبينه بينه البنه يقوله وهذا .)٣(»عمر

                                         
  .٣١٠/ ٤الترمذي جـ) 1(
 قال »الصحابة«، وخيثمة يف )٣٣٨٩(، ومسلم ٧ ب٦٢، ك ٥ ب٦٢البخاري ك ) 2(

غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا احلديث عن علي من غري هذا الوجه، ورواه : الترمذي
يثمة وابن شاهني يف السنة من طريق احلارث عن علي، ورواه ابن أيب عاصم يف السنة من خ

  ).٦-٥/ ١٣كرت العمال جـ. (طريق خطاب أو أيب خطاب اهـ
: مث أنت؟ قال: وخشيت أن يقول عثمان، قلت« وفيه بعد قوله مث عمر ٥ ب٦٢البخاري ك ) 3(

احملفوظ أنه موقوف : عن علي، وقال وأخرجه ابن عساكر »ما أنا إال رجل من املسلمني
  .٩٣٦١٣٩/ ١٣، وجـ٢٦٨٤/ ١١كرت العمال جـ(



  ٦٩  أبو بكر الصديق 

 النيب من ذلك مسع أنه عنه وروى املنرب، على وقاله خاصة، أبيه نع ويرويه
 ا أن ريب والبعلي يليق الذي وهو علم، عن إال بذلك يقطع ال علي 
 وأعرف وعمر، بكر، أيب حبق الصحابة أعلم من فإنه عنه، اهللا رضي
 اهللا يلقى أن متىن أنه حىت الدين، يف تأثريمها وحسن اإلسالم، من مبكاما

 :ابنيه عنه اهللا رضي علي مسى وقد أمجعني، عنهم اهللا رضي عمر عمل ثلمب
  .وعمر بكر، أبا

 بكر أيب على يفضلين بأحد أويت ال :يقول عنه اهللا رضي علي وكان
 ال باملتواضع التواضع، باب من هذا وليس .)١(املفتري حد جلدته إال وعمر
  .مفتريا يهيسم وال احلق بقول يفضله من بعقوبة يتقدم أن جيوز

   علي، على وعمر بكر أبا يفضل كان أنه عباس ابن عن واملتواتر
 أدركت :يقول سليم أيب بن ليث مسعت :قال بسنده بطة ابن وروى

 أيب بن شريك وقال .أحدا وعمر بكر أيب على يفضلون وما األوىل الشيعة
 له الفق .بكر أبو :له قال علي؟ أو بكر أبو أفضل أميا :قائل له وقال منر

 هذا، يقول من الشيعي مناإ نعم، :فقال الشيعة؟ من وأنت هذا تقول :السائل
 أبو نبيها بعد األمة هذه خري إن أال :فقال األعواد هذه على رقى لقد واهللا
 وذكر .كذابا كان ما واهللا نكذبه؟ أفكنا قوله؟ عليه نرد أفكنا .وعمر بكر،
  .)٢( البلخي قاسمال أيب كتاب إىل وعزاه اجلبار عبد القاضي

نَّ اَهللا آية ذكر أن بعد اهللا رمحه الشيخ وقال  ال تحزنْ ِإ
                                         

  ).٤٩رقم  (٨٣/ ١، فضائل الصحابة جـ٤٠١ ص١انظر مناقب العشرة جـ) 1(
 أبو وحكى أبو منصور البغدادي إمجاع أهل السنة على أن أفضل الناس بعد رسول اهللا ) 2(

العشرة، مث باقي أهل بدر، مث باقي أهل أحد، مث بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي، مث سائر 
  ).٤٤تاريخ اخللفاء للسيوطي ص. (مث باقي الصحابة) بيعة الرضوان(باقي أهل البيعة 



  ٧٠  أبو بكر الصديق 

 غريهم أو عمر أو عثمان أو عليا أن على يدل ما هذا يف ليس ولكن معنا
 معه كانوا ولو .احلال هذه يف  النيب مع يكنوا مل ألم بكر، أيب من أفضل
 حاهلم من معروف بل صديق،ال حال من أكمل سيكون حاهلم أن يعلم مل

 يقينا كلهم منهم أكمل الصديق يكون املخاوف وقت أم وحاله دائما
 وطمأنينة، يقينا أعظم الصديق يكون الريب أسباب وجود وعند وصربا،
 عما وأبعدهم ملرضاته تبعهمأ الصديق يكون  النيب منه يتأذى وعندما
 بعد  اهللا رسول حميا يف هلمأحوا استقرأ من لكن املعلوم هو هذا يؤذيه،
  .)١( وفاته

  فيه داخل أول فهو القرآن يف وثناء مدح كل
 )املتقني(و )املؤمنني( خطاب من القرآن يف ما كل اجلملة ويف

 وأفضل األمة، هذه من ذلك يف دخل من أول فهو ومدحهم )احملسنني(و
 عن استفاض كما األمة، أفضل أنه فعلم األمة، هذه من ذلك يف دخل من
 الذين مث فيه، جئت الذي القرن القرون خري« :قال أنه وجه غري من  النيب

  .)٢( »يلوم الذين مث يلوم،
َقُونتالْم مه ِبِه أُولَِئك قدصِق وداَء ِبالصالَِّذي جو)٣(.  

 والذي حممد، بالصدق جاء الذي أن التفسري أهل عند األشهر
 إىل بإسناده الطربي وذكره طائفة، ذا وقال بكر، أبو به صدق

                                         
/ ٣، جـ٦٣، ١٠٢، ١٣٧، ٢٠٢، ١٣٨، ١٤٠، ٢٤٦، ٢٦١، ٢٧٦، ٢٩٧منهاج جـ ) 1(

. ٤٢٦-٤٢١/ ٤، وانظر جمموع الفتاوى جـ٢/١٨٢، جـ٢٤٦، ١٦٥، ١٦٢، ١٦١
  .٢٢٤ /١جـ

خري أميت قرين مث الذين يلوم، مث الذين « ١٨٩ ص٤ جـ١ ب ٦٢ويف البخاري ك ) 2(
  .١٩٤٢، ٤١٦٤، ١٩٦٣وصحيح مسلم ص.  احلديث»يلوم

  ٣٣: سورة الزمر) 3(



  ٧١  أبو بكر الصديق 

 جعفر بن العزيز عبد بكر أيب عن بعضهم ذكرها حكاية هذا ويف .)١(علي
 بعض أو له فقال اآلية، هذه عن سأله سائالً أن :اخلالل بكر أيب غالم

 بن بكر أبو فقال علي، يف بل :السائل فقال بكر، أيب يف نزلت :احلاضرين
ِليكَفِّر اُهللا  قوله إىل ولَِئك هم الْمتقُونَأُ بعدها ما اقرأ :جعفر

 اآلية ولفظ .)٣( السائل فبهت ،)٢( اآلية عنهم أَسوأَ الَِّذي عِملُوا
 يف دخل عمومها يف دخل من لك بل بعلي، وال بكر بأيب خيتص ال مطلق

 األمة هذه أحق وعليا وعثمان، وعمر، بكر، أبا أن ريب وال حكمها،
 على يشتمل فهو مدح من فيها فما م؛ ختتص ال لكنها فيها؛ الدخولب

 األرض أهل أعظم من وهم به، وصدقوا بالصدق اءوجا فإم الصحابة
  .ذلك يف دخوالً

اِدِقنيالص عوا مكُونقُوا اَهللا ووا اتنآم ا الَِّذينها أَيي)وأبو )٤ 
 اآلية تتناوله أن فيجب الكثرية األدلةب صديق أنه ثبت قد عنه اهللا رضي بكر
 الصحابة، من لغريه تناوهلا من أوىل له تناوهلا بل معه؛ نكون وأن قطعا،
 النيب وصدق تبوك غزوة عن ختلف ملا مالك بن كعب يف نزلت اآلية وهذه
 ٥( الصدق بربكة عليه اهللا وتاب عذر، له يكن مل أنه يف(.  

                                         
حدثنا عمر بن : حدثنا أمحد بن مصعد املروزي، قال: حدثين أمحد بن منصور، قال: قال) 1(

 بن عمري، عن أسيد بن صفوان، عن علي رضي اهللا يف إبراهيم بن خالد، عن عبد امللك
ِه  قال حممد والَِّذي جاَء ِبالصدِق: قوله . أبو بكر رضي اهللا عنه:  قالوصدق ِب

  ).من تفسري ابن جرير رمحه اهللا(اهـ 
  .٣٥ -٣٣: سورة الزمر) 2(
  .اهليةألن السائل يرى أن عليا نشأ يف اإلسالم مل يدرك اجل: قلت) 3(
  .١١٩: سورة التوبة) 4(
  .٧٢، ٥٣-٥١، ٢٧٦/ ٤،  جـ١/٢١٤منهاج جـ) 5(



  ٧٢  أبو بكر الصديق 

  يوم يف فيه اجتمعت خصال
 اليوم منكم أصبح من« :ألصحابه قال  النيب أن الصحيح يف ثبت
 :بكر أبو فقال جنازة؟ اليوم منكم تبع فمن :قال .أنا :بكر أبو فقال صائما؟
 من فيكم هل :قال .أنا :بكر أبو قال مريضا؟ عاد من فيكم هل :قال .أنا

 دخل إال امرئ يف اجتمعن ما قال .أنا بكر أبو فقال بصدقة؟ تصدق
  .)٢( يوم يف غريه وال لعلي مثلها ينقل مل األربعة وهذه )١(»اجلنة

  األمة هذه من اجلنة يدخل من وأول
 أبا يا إنك أما :بكر أليب قال  النيب أن« سننه يف داود أبو روى

 بدر أهل أن عندهم السنة وأهل ،)٣(»أميت من اجلنة يدخل من أول بكر
 وعمر، بكر، وأبو وغريها، عائشة املؤمنني أمهات وكذلك اجلنة، يف كلهم

  .)٤( األنبياء بعد اجلنة أهل سادات هم والزبري وطلحة، وعلي، وعثمان،

  كلها أبواا من ويدعى
 سبيل يف زوجني أنفق من« :قال  النيب أن الصحيحني يف

 أهل من كان فمن خري؛ هذا اهللا عبد يا :اجلنة أبواب من دعي )٥(اهللا

                                         
ما اجتمع لعبد هذه :  عن أيب هريرة، وعبارة املنهاج١٢ ح ٤٤ ك ٨٧ ح ١٢مسلم ك ) 1(

  .اخلصال إال وهو من أهل اجلنة
  .٤٤/ ٤منهاج جـ) 2(
اجلنة الذي تدخل منه أتاين جربيل فأخذ بيدي فأراين باب « أوله ٢٩٥/ ٤أبو داود جـ) 3(

فقال رسول اهللا . وددت أين كنت معك حىت أنظر إليه! يا رسول اهللا:  فقال أبو بكر»أميت
 :»أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل اجلنة من أميت«.  

  .٤٥/ ٤منهاج جـ) 4(
  .شيئني: زوجني) 5(



  ٧٣  أبو بكر الصديق 

 باب من دعي اجلهاد أهل من كان نوم الصالة، باب من دعي الصالة
 من كان ومن[ الصدقة، باب من يعد الصدقة أهل من كان ومن اجلهاد،
 على ما :بكر أبو فقال )١(]الريان وباب الصيام باب من دعي الصيام أهل
 من أحد يدعى فهل )٢( ضرورة من كلها األبواب تلك من يدعى الذي هذا
 ومل .)٤( بكر أبا يا منهم تكون أن ووأرج .نعم قال ؟)٣( كلها األبواب تلك
  .)٥(»عنه اهللا رضي بكر أيب لغري هذا يذكر

  أبيها على عائشة ثناء
 األحنف قال حىت الناس، أخطب من عنها اهللا رضي عائشة كانت

 الكالم مسعت فما وعلي وعثمان، وعمر، بكر، أيب خطبة مسعت :قيس بن
  .عائشة من أحسن وال أفحم خملوق من

 ال واهللا أيب، وما أيب، )٦(خطبتها يف عنها اهللا رضي عائشة قالت
 هيهات مديد، وفرع ،)٨(منيف طود وذلك ،)٧(األيدي تعطوه
 اجلواد سبق )١٠( ونيتم إذ وسبق ،)٩( أكديتم إذ أجنح الظنون، كذبت
                                          عانيها، يفك كهالً، وكهفها ناشئًا، قريش فىت ،)١( األمد على استوىل إذا

  .ما بني املعقوفتني ليس يف املنهاج ولكنه يف الصحيح) 1(
  .وفيه إشارة إىل أن املراد ما يتطوع به من األمور املذكورة: فتحقال يف ال) 2(
  ).٧/٢٨فتح الباري ج (وفيه إشعار بقلة من يدعى من تلك األبواب كلها ) 3(
  . واحلديث عن أيب هريرة٧١١ مسلم رقم ٥ ب ٦٢البخاري ك) 4(
  .٤٤/ ٤منهاج جـ) 5(
) مجاعة من الناس( أرسلت إىل أزفلة من الناس ملا بلغها أن قوما ينالون من أبيها رضي اهللا عنه) 6(

  : فلما حضروا أسدلت ستارها، وعلت وسادها، مث قالت
  .ال تناله األيدي) 7(
  .املشرف: اجلبل، املنيف: الطود) 8(
وأصله من حافر البئر ينتهي إىل كدية فال ميكنه احلفر . ظفر إذا خبتم ومل تظفروا: أي) 9(

  ).ريالنهاية البن األث. (فيتركه
  .فترمت وضعفتم) 10(



  ٧٤  أبو بكر الصديق 

 عانيها، يفك كهالً، وكهفها ناشئًا، قريش فىت ،)١( األمد على استوىل
 .قلوا حليته حىت ،)٤( شعثها ويلم ،)٣( شعبها بويرأ ،)٢( مملقها ويريش

 حىت شتد،ت ،)٥( تعاىل اهللا ذات يف شكيمته برحت فما اهللا يف استشرى مث
 غزير اهللا رمحه وكان .املبطلون أمات ما فيه حييي مسجدا بفنائه اختذ

 مكة نساء عليه فتتقصف ،)٧(النشيج شجى ،)٦(اجلوانح وقيذ الدمعة،
اُهللا يستهِزئ ِبِهم ويمدهم  به نئوويستهز منه رونيسخ )٨(وولداا

 إليه فحنت قريش من رجاالت ذلك فأكربت ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ
 ،)١٠( صفاة له فلوا فما ،)٩( غرضا وأنثلوه سهامها، هلا وفوقت قسيها،
 الدين ضرب إذا حىت )١٢(سيسائه على ومر ،)١١(قناة له قصفوا وال

                                         
  .الغاية اليت تنصب للمتسابقني: األمد) 1(
  .الفقري: اململق. يعطي ويفضل: يريش) 2(
  .رأب الصدع إذا شعبه ورأب الشيء  إذا مجعه وشده برفق: الرأب اجلمع والشد يقال) 3(
  .يضم متفرق أمر هذه األمة وكلمتها) 4(
وقيل هو من شرى الربق واستشرى إذا تتابع .  بهأي جد وقوي واهتم: مث استشرى يف دينه) 5(

شديد الشكيمة إذا كان : شدة نفسه، يقال: ، فما برحت شكيمته يف اهللا، أي)النهاية(ملعانه 
  ).النهاية. (عزيز النفس أبيا قويا، وأصله من شكيمة اللجام، فإن قوا تدل على قوة الفرس

فه، واجلوانح جتن القلب وحتويه، فأضافت أي حمزون القلب، كأن احلزن قد كسره وضع) 6(
  النهاية. الوقود إليها

الشجو احلزن، وقد شجى يشجي فهو شجي، والنشيج الصوت يتردد يف : شجي النشيج) 7(
  ).النهاية(احللق 

أي . كان رضي اهللا عنه يصلي ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء املشركني وأبناؤهم) 8(
  .يزدمحون

  .الغرض ما يقصد بالرمي. رضانثلته ونصبته غ) 9(
  ).النهاية(كنت به عن قوته يف الدين . أي كسروا له حجرا) 10(
  ).النهاية(أي كسروا : وال قصفوا له قناة) 11(
على شدته وقوته، والسيساء عظم الظهر وحده تضربه العرب مثالً يف شدة : على سيسائه) 12(

  .األمر



  ٧٥  أبو بكر الصديق 

 أفواجا، اهللا دين يف الناس ودخل أوتاده، ورست ،)١(بركه وألقى انه،جبر
 قبض فلما .عنده ما لنبيه اهللا اختار وأشتاتا، أرساالً فرقة كل ومن
 فظن ، حبائله ونصب طنبه، ومد ،)٢(روقه الشيطان نصب نبيه اهللا

 وأىن يرجون، الذي حني والت أطماعهم، حتققت قد أن رجال
 ورفع حاشيته، فجمع مشمرا، حاسرا فقام رهم،أظه بني والصديق
 أوده وأقام بطبه، شعثه ومل ،)٤(غره على اإلسالم نشر فرد ،)٣(فطرته
 فلما ،)٧( بنعشه الدين فانتاش ،)٦( بوطئته النفاق فوقذ ،)٥(بثقافه
 الدماء وحقن ،)٩(كواهلها على الرؤوس وقرر ،)٨(أهله على احلق أراح
 السرية يف وشقيقه املرمحة، يف بنظريه ثلمه فسد ه،منيت أتته ،)١٠(أهبها يف

                                         
ه واستقام، كما أن البعري إذا برك واستراح مد عنقه حىت إذا ضرب احلق جبرانه، أي قر قرار) 1(

  ).النهاية(على األرض 
رواق البيت مساوته : الرواق، وهو ما بني يدي البيت، وقيل: الروق: ضرب الشيطان روقه) 2(

 »فيضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق«وهي الشقة تكون دون العليا، ومنه حديث الدجال 
  ).النهاية. (سهأي فسطاطه وقبته وموضع جلو

  .حاشية كل شيء جانبه وطرفه) 3(
اطو الثوب على غره األول كما : يقال. على طيه وكسره: فرد نشر اإلسالم على غره، أي) 4(

  ).النهاية. (أرادت تدبريه أمور الردة، ومقابلة دائها بدوائها. كان مطويا
  .تقومي املعوج: والثقف. العوج: األود. وأقام أوده بثقافة) 5(
  ).النهاية. (ويف رواية الشيطان، أي كسره ودمغه. فوقذ النفاق) 6(
بالفاء، . انتاش الدين فنعشه: ويروي. أي استدركه بإقامته من مصرعه. فانتاش الدين بنعشه) 7(

  ).النهاية(على أنه فعل 
عض أفاده ب(فلما أراح احلق على أهله، أي أعاد الزكاة اليت منعتها العرب إىل مستحقيها ) 8(

  ).الشراح
أي أثبتها يف أماكنها، كأا كانت مشفية على الذهاب : وقرر الرءوس على كواهلها) 9(

  ).النهاية. (والكواهل مجع كاهل، وهو مقدم أعلى الظهر. واهلالك
  ).النهاية. (أي يف أجسادها. وحق الدماء يف أهبها) 10(



  ٧٦  أبو بكر الصديق 

 أوحدت لقد )١(عليه ودرت له تفلح أم هللا اخلطاب، ابن ذاك واملعدلة،
 األرض وبعج ،)٤(مذر شذر الشرك وشرد ،)٣(ودخيها الكفرة فنفخ ،)٢(به

 له وتصدى ،)٦(عنها ويصد ترأمه )٥(خبيئها ولفظت أكلها، فقاءت وخبعها،
 يومي وأي تريبون، ما فأروين صحبها، كما وودعها فيها عور مث فيأباها،
 قويل أقول ؟لكم نظر إذ ظعنه يوم أم فيكم، عدل إذ إقامته أيوم تنقمون، أيب
 أبيه، عن عون بن جعفر القصة هذه روى وقد ولكم، يل اهللا واستغفر هذا
 بن هشام عن أسامة أبو رواها وقد الصحيحني، رواة وهؤالء عائشة، عن
  .)٧( عروة عن فيه يذكر ومل هشام عن رواها وبعضهم أبيه، عن عروة

  
  عمر وآل عمر من خري بكر أيب من مووي ليلة :عمر قول
 أبو كان :قال مهران، بن ميمون حديث من الطلمنكي روى

                                         
  )هايةالن. (أي مجعت اللنب يف ثديها له: حفلت له ودرت عليه) 1(
  )النهاية. (أي ولدته وحيدا فريدا ال نظري له: أوحدت به) 2(
فنفخ الكفرة ودخيها، أي أذهلا وقهرها، يقال ديخ ودوخ مبعىن : يف حديث عائشة تصف عمر) 3(

  ).النهاية. (واحد
. أي فرقه وبدده يف كل وجه، ويروى بكسر الشني وامليم وفتحها: وشرد الشرك شذر مذر) 4(

  .)النهاية(
أي شقها وأذهلا كنت به عن فتوحاته، ومنه حديث عمرو بن ... وبعج األرض وخبعها ) 5(

وحنتمة . أن ابن حنتمة بعت له الدنيا أي معناها كشفت له كنوزها بالفيء والغنائم: العاص
  ).النهاية(أمه 

شفه، وكل تريد الدنيا عطف عليه، كما ترأم األم ولدها والناقة حوارها فتشمه وتتر: ترأمه) 6(
  ).النهاية. (من أحب شيئًا وألفه فقد رأمه يرأمه

وقد نشرت هذه اخلطبة دار الكتاب اجلديد عام : قلت. ١٦٤، ٣/١٦٣املنهاج جـ) 7(
أنشدكم اهللا هل أنكرمت مما : مث أقبلت على الناس بوجهها فقالت: هـ ويف آخرها١٤٠٠

  .اللهم ال: قلت شيئًا؟ قالوا



  ٧٧  أبو بكر الصديق 

 على صلى واليها وكان اجلمعة يوم بالبصرة خطب إذا األشعري موسى
 العرتي حمصن بن ضبة فقام .له يدعو اخلطاب بن بعمر ثىن مث ، النيب
 اهللا رضي بكر أبا يعين - ؟عليه تفضله قبله صاحبه ذكر من أنت أين :فقال
 موسى أبو فكتب موسى أبو )١(أحمكه مرارا ذلك فعل فلما .قعد مث - عنهما
 :ضبة إىل عمر فكتب .ويفعل علينا يطعن ضبة أن :عنه اهللا رضي عمر إىل
 اهللا رضي عمر على املدينة ضبة قدم فلما موسى، أبو به فبعث إليه، خيرج أن
 ال :قال عليه دخل فلما له، فأذن بالباب، العرتي ضبة :احلاجب فقال عنه،
 أهل فال األهل وأما .اهللا فمن املرحب أما :ضبة قال .أهالً وال بضبة، مرحبا
 شيء وال أذنبت، ذنب بال مصري من إشخاصي استحللت فبم مال، وال
 أمري يا أخربك اآلن :قلت عاملك؟ وبني بينك شجر يالذ ما :قال أتيت؟
 مث ، النيب على وصلى عليه، وأثىن اهللا محد خطب إذا كان إنه - املؤمنني
 ؟عليه تفضله صاحبه من أنت أين :وقلت منه ذلك فغاضبين لك، يدعو ثىن

 :يقول وهو باكيا عنه اهللا رضي عمر فاندفع :قال .يشكوين إليك فكتب
 :قلت ؟لك اهللا يغفر ذنيب يل غافر أنت فهل منه، وأرشد منه فقأو واهللا أنت
 بكر أيب من لليلة واهللا :يقول باكيا اندفع مث املؤمنني، أمري يا لك اهللا غفر
 نعم :قلت ؟وليلته بيومه أحدثك أن لك فهل عمر، وآل عمر، من خري ويوم
  :قال .املؤمنني أمري يا

 من هاربا مكة من خرج ملا  اهللا رسول فإن ليلته؛ أما
 ومرة أمامه، مرة ميشي فجعل بكر، أبو فتبعه ليالً خرج املشركني،
 هذا ما :  اهللا رسول له فقال يساره، عن ومرة ميينه، عن ومرة خلفه،
 أذكر   اهللا رسول يا :فقال ؟فعلك من هذا أعرف ما بكر، أبا يا

                                         
  ).٨١/ ٤النهاية . (حمك ميحك، وأحمكه غريهاللجاج، وقد : احملك) 1(



  ٧٨  أبو بكر الصديق 

 ومرة نك،ميي عن ومرة خلفك، فأكون الطلب وأذكر أمامك فأكون الرصد
 حىت أطابعه أطراف على  النيب فمضى .عليك آمن ال يسارك، عن

 حىت عاتقه على محله حفيت أا عنه اهللا رضي بكر أبو رأى فلما حفيت،
 أدخله، حىت تدخله ال باحلق بعثك والذي :قال مث .فأنزله الغار، فم به أتى
 فلما دخله،فأ فحمله يستريبه شيئًا ير فلم فدخل فيب، شيء فيه كان فإن
 عقبة ألقمه ذلك بكر أبو رأى فلما األفاعي، أجحار الصديق وجد دخل
 جيد، ما أمل من خده على تتحادر دموعه وجعلت ويضربنه، يلسعنه فجعلن
 وطمأنينته سكينته اهللا فأنزل معنا؛ اهللا إن حتزن ال :يقول  اهللا ورسول
  .ليلته فهذه بكر أيب على

 نصلي :بعضهم فقال العرب ارتدت  النيب تويف فلما :يومه وأما
 :فقلت .نصحا آلوه وال فأتيته .نصلي وال نزكي بعضهم وقال نزكي، وال
 اجلاهلية، يف أجبار :يل فقال .م وأرفق الناس تألف اهللا رسول خليفة يا

 منعوين لو واهللا الوحي، وارتفع   اهللا رسول قبض !اإلسالم؟ يف وخوار
 األمر، رشيد واهللا فكان .عليه لقاتلتهم   اهللا رسول يعطونه كانوا عقاالً

 أشهر من هذا ضبة وحديث .يلومه موسى أيب إىل كتب مث
  .)٢)(١(األحاديث

                                         
يف الدالئل والاللكائي يف ) ق(الدينوري يف االسة، وأبو احلسن بن بشران يف فوائده، ) 1(

: صحيح وأقره الذهيب وقال: وقال) ٣/١٠٦جـ(وأخرجه احلاكم يف املستدرك ) السنة(
على أيب بكر، وهو ذكر رجال على عهد عمر، فكأم فضلوا عمر : بلفظ. صحيح مرسل

  ).٤٩٤-٤٩١/ ١٢كرت العمال جـ(يعين حديث ضبة 
  .١٨٦، ١٨٥/ ٢منهاج جـ ) 2(

أما ما قد يستدل به أهل البدع من أحاديث كحديث الغدير، وحديث املباهلة، وقوله : قلت
 وحنو ذلك على أفضلية علي وأنه أحق باخلالفة »أنت مين مبرتلة هارون من موسى«

كتاب عند ذكر ختلف علي وبعض بين هاشم عن بيعة الصديق يف أول فسأوردها يف آخر ال
  .إن شاء اهللا تعاىل. األمر



  ٧٩  أبو بكر الصديق 

  
  

  الصديق خالفة
  )١( خبالفته أحق وهو  الرسول خلف الصديق

  
   :اخلليفة

 يف املعروف هو هذا يستخلفه مل وإن غريه، خيلف الذي هو اخلليفة
  .غريه استخلفه من مبعىن يكون وقد .راجلمهو وقول اللغة

 وهلذا .موته أو املستخلف مغيب مع إال خليفة يصري ال واخلليفة
 مدبر قيوم، حي فإنه عنه؛ أحدا يستخلف اهللا إن :يقال أن حليص ال

 العبد، خيلف بأنه يوصف واهللا .والغيبة والنوم املوت عن مرته لعباده،
 يف واخلليفة السفر يف الصاحب أنت اللهم« : النيب قال كما
 كل على خليفيت واهللا« :الدجال حديث يف وقال .)٢(»األهل
 عن خليفة فهو القرآن يف باخلالفة اهللا وصفه من وكل .)٣(»مسلم
ي اَألرِض ِمن  :كقوله قبله، كان خملوق ثُم جعلْناكُم خالِئف ِف
ِدِهمعب)٤(. َلَفخ لَكُمعوا ِإذْ جاذْكُروٍحوِم نِد قَوعب اَء ِمن)٥(.   

                                         
  .األدلة الكثرية اآليت ذكرها تبني ذلك) 1(
  .١٦١/ ٥الترمذي ) 2(
/ ٢(واملسند ) ١٦١/ ٥(والترمذي ) ٩٧٨/ ٢، جـ ٥٧ب / ٥١ك (صحيح مسلم ) 3(

٤٣٣.(  
  .١٤: سورة يونس) 4(
  .٦٩: سورة األعراف) 5(



  ٨٠  أبو بكر الصديق 

 ِفي مهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم اُهللا الَِّذين دعو
ني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً :قوله وكذلك .)١(اَألرِض  أي .)٢(ِإ
 ما أماو .وغريهم املفسرون ذكره كما :ذلك قبل األرض يف كان خلق عن
 جهل فهذا اهللا خليفة اإلنسان أن :وغريهم االحتادية من طائفة يظنه

 بل اهللا؛ خليفة لست :قال !اهللا خليفة يا :بكر أليب قالوا ملا وهلذا وضالل،
  .)٣( ذلك وحسيب اهللا، رسول خليفة

  
  واإلمجاع بالنصوص وصواب حق الصديق خالفة

 وهذا وصواب، حق أا على الكثرية النصوص دلت :الصديق خالفة
 العهد هو الذي بالنص انعقدت هل :واختلفوا .فيه العلماء خيتلف مل مما

  .)٤(؟واالختيار باإلمجاع أو عمر، كخالفة
 أا :أمحد كالم عليه يدل الذي وهو ،بكر أيب خالفة يف التحقيق

 على بوقوعها أخرب  النيب وأن له، ومبايعتهم الصحابة باختيار انعقدت
 دل وأنه إليه، األمر وتفويض بطاعته أمر وأنه ا، والرضا ،هلا احلمد سبيل
 -واإلرشاد واألمر، اخلرب،- الثالثة الوجوه فهذه .بيعته إىل وأرشدهم األمة
  . النيب عن ثابتة

                                         
  .٥٥: سورة النور) 1(
  .٣٠: سورة البقرة) 2(
  .٢٢٢/ ٢جـ. ٩٤/ ٤منهاج جـ) 3(
إا بالنص : إا ثبتت بالنص اجللي على علي، وقول الزيدية واجلارودية: وأما قول اإلمامية) 4(

إا بالنص على العباس فهذه أقوال ظاهرة الفساد عند أهل : اخلفي عليه، وقول الراوندية
  .ين، وإمنا يدين ا إما جاهل، وإما ظامل، وكثري ممن يدين ا زنديقالعلم والد



  ٨١  أبو بكر الصديق 

  .)٢()١( القرآن عليها دل بالسنة الثابتة الثالثة الوجوه وهذه
  سبيل على بوقوعها اخلرب :األول الوجه

  ا والرضا هلا احلمد
 قليب على أنزع كأين رأيت« :الصحيح احلديث يف قوله -١
 يغفر واهللا )٣( ضعف نزعه ويف ذنوبني أو ذنوبا فرتع قحافة أيب ابن فأخذها
 يفري الناس من عبقريا أر فلم غربا، فاستحالت اخلطاب ابن أخذها مث له؛
 وهذه والة،ال صالح تستلزم بأمور فأخرب )٤(»بطعن الناس ضرب حىت فرية
  .)٥( وعمر بكر أيب خالفة يف وقعت
 احلسن، عن األشعث، حديث من وغريه داود أيب سنن ويف -٢
 أنا :رجل فقال .رؤيا منكم رأى من« :قال  النيب أن ،ةبكر أيب عن
 أنت فرجحت بكر وأبو أنت فوزنت السماء من أنزل ميزانا كأن رأيت
 وعثمان عمر ووزن بكر، وأب فرجح بكر، وأيب عمر وزن مث بكر، بأيب
  ).٦(» النيب وجه يف الكراهية فرأيت امليزان، رفع مث عمر، فرجح
 جعدان، بن زيد بن علي عن سلمة، بن محاد حديث من أيضا ورواه
 الكراهية يذكر ومل .مثله أبيه عن بكرة، أيب بن الرمحن عبد عن

                                         
  .٤٧/ ٣٥، وجمموعة الفتاوى جـ٢٣٤/ ٤منهاج جـ) 1(
  .ويأيت ذكر اآليات الدالة على هذه الوجوه الثالثة بعد ذكر األحاديث الدالة عليها) 2(
  .هذا إشارة إىل قلة سين خالفته) 3(
وهذا احلديث أخرجه . قاله وهب. حىت رويت اإلبل، فأناخت: يقول. العطن مربك اإلبل) 4(

  .٣٠-٢٨ ب٩١ و ك ١٩٧ ص٥ ب٦٢البخاري ك
  .٢٦٧/ ٣ جـ ١/١٨٤جـ ) 5(
وقال الترمذي هذا حديث حسن ) ٢٢٨٨(، والترمذي رقم )٤٦٣٤(أخرجه أبو داود رقم ) 6(

  .صحيح



  ٨٢  أبو بكر الصديق 

 اهللا يؤيت مث نبوة، خالفة« :فقال ذلك فساءه يعين » النيب هلا فاستاء«
 ذلك بعد مث نبوة، خالفة هؤالء والية أن  النيب فبني .)١(»يشاء من امللك
 خمتلفني كانوا بل زمانه، يف الناس جيتمع مل ألنه ؛علي ذكر فيه وليس ملك،
  .)٢( امللك وال النبوة خالفة فيه ينتظم مل

 يل قال :تقال عنها اهللا رضي عائشة عن الصحيحني يف ما -٣
 بكر أليب كتبأ حىت وأخاك أباك يل يدعا« :مرضه يف   اهللا رسول
 واملؤمنون اهللا ويأىب أوىل، أنا :قائل ويقول متمن يتمىن أن خافأ فإين كتابا،
 األمر أن علم مث خوفًا، كتابا يكتب أن يريد أنه  فبني .)٣(»بكر أبا إال

 أيب فضيلة ظهور بأن لعلمه ذلك، فترك فيه الرتاع يقبل مما ليس ظاهر واضح
  .العهد عن يغين ألمرا هلذا واستحقاقه بكر

 وا :تقال ملا عنها اهللا رضي عائشة أنَّ« :البخاري صحيح ويف -٤
 أيب إىل أرسل أن مهمت لقد رأساه، وا أنا بل : اهللا رسول قال رأساه،
 اهللا يأىب :قلت مث املتمنون، يتمىن أو القائلون يقول أن وأعهد وابنه بكر
  .)٤(»املؤمنون ويأىب اهللا يدفع أو ؤمنون،امل ويدفع

 كتابا بكر أليب يكتب بأن مهه فيه الصحيح احلديث وهذا
 »املؤمنونو ذلك اهللا يأىب« :قال مث .أوىل أنا :قائل يقول لئال باخلالفة

 ال واملؤمنون بكر أبا إال خيتار ال تعاىل اهللا أن الرسول علم مالف
 مما الكتاب كتابة تكن ومل الكتاب، عن بذلك اكتفى إياه إال خيتارون

                                         
  ).٤٦٣٥رقم (رواه أبو داود ) 1(
  .١/١٨٥منهاج جـ) 2(
  .ويأيت ما يف صحيح البخاري) ١١ ح ٤٤ك  (صحيح مسلم) 3(
 ويف »ويأىب اهللا واملؤمنون«وقد اتفقا على . ٨ ص٧ جـ١٦ ب٧٥صحيح البخاري ك ) 4(

فأىب اهللا واملؤمنون إال أن يكون أيب، «:  قالت عائشة رضي اهللا عنها٦/١٠٦املسند جـ
  .»فكان أيب



  ٨٣  أبو بكر الصديق 

 طوعا ولته إذا أمته ألن الوقت، ذلك يف يبلغه أو يكتبه أن عليه اهللا أوجبه
 على ودل لألمة، أفضل كان ورسوله اهللا يرضاه الذي هو وكان إلزام بغري
 ال وهي احلق على أكرهت إا قيل لرمبا به ألزمت لو فإا ودينها؛ علمها
 األمة يف كان أنه الظان ويظن إسرائيل، لبين ذلك جيري كان كما ختتاره،
 وهلم أفضل، لنبيه اهللا اختاره ما فكان باألنساب، التقدمي من جاهلية بقايا
 أتباعهم، من جعلنا أن وعلى األمة، هذه هدى الذي هللا فاحلمد أفضل،
  .)١( واملؤمنون ورسوله اهللا اختاره ما خيتار ال من اهللا وأبعد
 أبان، بن عمرو عن شهاب، ابن حديث من أيضا داود أبو روى -٥
 صاحل رجل الليلة أري« :قال   اهللا رسول أن حيدث كان أنه جابر عن
 »بعمر عثمان ونيط بكر، بأيب عمر طيون ، اهللا برسول نيط بكر أبا كأنا
 فرسول الصاحل الرجل أما :قلنا   اهللا رسول عند من قمنا فلما :جابر قال
 نبيه به اهللا بعث الذي األمر هذا والة فهم ببعض بعضهم تنوط اوأم ، اهللا
 )٢(.  

 عبد بن أشعث عن سلمة، بن محاد حديث من أيضا وروى -٦
 إين اهللا رسول يا قال رجالً أن« جندب بن مسرة عن أبيه، عن الرمحن،
 فشرب بعراقيها فأخذ بكر أبو فجاء السماء من ديل دلوا كأن رأيت
 جاء مث تضلع، حىت فشرب قيهاابعر فأخذ عمر جاء مث ضعيفًا، شربا

                                         
إن : قول ابن عباس و٢٧٠، ٢٦٩، ٢١٢، ٣/٢٦٨ جـ٢٩٤/ ٤ جـ ١/١٨٨منهاج جـ) 1(

يقتضي أن هذا احلائل كان . الرزية كل الرزية ما حال بني الرسول وبني أن يكتب الكتاب
رزية، وهو رزية يف حق من شك يف خالفة الصديق إذ اشتبه عليه األمر فإنه لو كان هناك 

منهاج (كتاب لزال الشك، فأما من علم أن خالفته حق فال رزية يف حقه، وهللا احلمد 
  .١٣٥/ ٣جـ

  ).٥١٣/ ١جـ(أخرجه أبو داود ) 2(



  ٨٤  أبو بكر الصديق 

 بعراقيها فأخذ علي جاء مث تضلع، حىت فشرب بعراقيها فأخذ عثمان،
  .)١(»شيء منها عليه وانتضح فانتشطت
 : اهللا رسول قال :قال سفينة، عن جهمان، بن سعيد وعن -٧

 من هملك أو يشاء، من امللك اهللا يؤيت مث سنة، ثالثون النبوة خالفة«
 سنتني، بكر أيب خالفة أمسك :سفينة يل قال مث :سعيد قال .)٢(»يشاء
 .سنني ست علي وخالفة عشرة، اثنيت عثمان وخالفة عشر، عمر وخالفة
 :فقال .خبليفة ليس عليا أن يزعمون هؤالء إن :لسفينة قلت :سعيد قال

  .)٣(-مروان بين :يعين- الزرقاء بين ستاهإ كذبت
  إليه األمر وتفويض بطاعته مراأل :الثاين الوجه

 بكر، أيب بعدي من ذينلبال اقتدوا« :قال أنه  عنه السنن يف -١
  .)٤(»وعمر

 بعده، خالفتهما على دليل وعمر بكر بأيب بعده باالقتداء فأمره
 قوهلما أن أمحد عن الروايتني إحدى وهو العلماء قويل أحد كان وهلذا
 باالقتداء يأمر مل ظاملني كانا ولو .عنها العدول جيوز ال حجة اتفقا إذا

                                         
  .٥١٥/ ١أخرجه أبو داود يف باب اخللفاء جـ) 1(
  .٥١٥/ ١أخرجه أبو داود يف باب اخللفاء جـ) 2(
 بزيادة قال ٢٢١، ٢٢٠/ ٥ واإلمام أمحد يف املسند جـ٥١٥/ ٢أخرجه أبو داود جـ) 3(

يث فيه رد صريح على الروافض وهذا احلد: قال ابن كثري رمحه اهللا... سعيد قال يل سفينة
املنكرين خلالفة الثالثة، وعلى النواصب من بين أمية ومن تبعهم من أهل الشام يف إنكار 

 اإلستاة مجع إست، وهي العجيزة، »كذبت إستاه بين الزرقاء«: اهـ ومعىن. خالفة علي
فال قيمة وتطلق على حلقة الدبر، واملراد أا كلمة كاذبة خرجت من أدبارهم كالظرطة 

  .هلا، والزرقاء امرأة من أمهات بين أمية
، ٣/٧٥، واحلاكم يف املستدرك جـ٣٧٤٤/ ٥ والترمذي ١/٩٧أخرجه ابن ماجه جـ) 4(

  . وأبو داود يف سننه٤٠٢، ٣٩٩، ٣٨٥/ ٥وأمحد يف املسند جـ



  ٨٥  أبو بكر الصديق 

 بدليل به يؤمت قدوة يكون ال الظامل فإن بالظامل، باالقتداء يأمر ال فإنه ما،
 بعده مبن باالقتداء أمر مالف )١(ال ينالُ عهِدي الظَّاِلِمني :تعاىل قوله

 نإماما أما على دل بعده يكونان أما إخباره مع االئتمام هو واالقتداء
 للمسلمني سنته ويف أفعاله يف به املقتدي ومرتبة .املطلوب هو وهذا بعده،
 أنه مع كالنجوم أصحايب وبني بينه والفرق .فقط سنه فيما املتبع مرتبة فوق
  .)٢( م باالقتداء األمر فيه وليس بعدي لفظ فيه ليس يصح، ال

 ،)٣(»بعدي من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم« -٢
 معينة، مدة إىل خالفتهم وجعل املهديني، الراشدين اخللفاء سنة باتباع فأمر
 خلفوه فإم الراشدون، اخللفاء هم املدة تلك يف املتويل أن على ذلك فدل
 الكمال هو وهذا الغي، وبالرشد الضالل، باهلدى عنهم فانتفى ذلك، يف
  .والعمل العلم يف

 اتفاق أن األظهر وهلذا اهلوى، اعاتب والغي العلم، عدم الضالل فإن
  .)٤( سنتهم باتباع  النيب ألمر خالفه جيوز ال حجة األربعة اخللفاء
 سألت امرأة أن أبيه، عن مطعم، بن جبري عن الصحيحني يف -٣
 إن أرأيت اهللا رسول يا :فقالت إليه، ترجع أن فأمرها شيئًا  النيب
 جتديين مل فإن قال - تاملو تعين كأا :أيب قال - ؟أجدك فلم جئت

                                         
  .١٢٤: سورة البقرة) 1(
ى ، وانظر جمموع الفتاو٤/٢٣٨، جـ٣/١٦٢، جـ١٨٥، ١/١٨٤منهاج جـ) 2(

  .٢٤/٤٠٠جـ
، ١٢٧، ٤/١٢٦، واملسند جـ٤٣، ١/٤٢ وابن ماجه جـ٢/٥٠٦أخرجه أبو داود جـ) 3(

  .وذكره ابن رجب واستقصى من رواه وشرحه شرحا وافيا يف كتابه جامع العلوم واحلكم
  .٢٦٨، ٢٦٧/ ٣منهاج جـ) 4(



  ٨٦  أبو بكر الصديق 

  .)١(بكر أبا فأيت
 أن يأتيه من فأمره )٢(»بكر أبا أعطوها جتدوه مل إذا« وحديث -٤
 أليب وقع وهذا .بعده خليفة أنه على يدل مقامه يقوم شخصا موته بعد يأيت
  .)٣( بكر

  بيعته إىل وإرشادها األمة داللته :الثالث الوجه
 سفر يف معه كانوا  حممد أصحاب أن :مسلم صحيح يف -١
  .)٤(»يرشدوا وعمر بكر أبا القوم يطع إن« :وفيه احلديث فذكر
 والسنن الصحاح يف ثابت متواتر وهو الصالة، يف استخالفه -٢
 وابن خزمية، وابن ومسلم، البخاري أخرج كما وجه غري من واملسانيد
 اهللا رضي األشعري موسى أيب عن الصحيح أهل من وغريهم حبان
 فليصل بكر أبا مروا : فقال ، مرضه فاشتد  النيب مرض « : قال عنه،

                                         
  .١٨٥٧، ١٨٥٦، مسلم ص٢٤، ب٩٦، ك٥ ب٦٢أخرجه البخاري ك ) 1(
سل لنا : ، فقالوابعثين بنو املصطلق إىل رسول اهللا : م عن أنس بن مالك قالأخرجه احلاك) 2(

إىل أيب بكر، وصححه احلاكم وأورده : فقال:  إىل من ندفع صدقاتنا بعدكرسول اهللا 
  ).٢٤/ ٧فتح الباري جـ(الطرباين أيضا عن عصمة بن مالك 

  .٣/٢٦٧ جـ١/١٨٤، جـ٤/٢٩٥منهاج جـ) 3(
أصبح الناس فقدوا : مث قال: قال. ما ترون الناس صنعوا«:  وفيه مث قال،٦٨١صحيح مسلم ) 4(

إن : وقال الناس.  بعدكم مل يكن ليخلفكمنبيهم، فقال أبو بكر، وعمر رسول اهللا 
 احلديث، ويف املسند » بني أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر، وعمر يرشدوارسول اهللا 

 يف سفر، فقال إنكم إن ال  اهللا كنا مع رسول:  حديث أيب قتادة قال٥/٢٩٨جـ
 احلديث، وفيه تدركوا املاء غدا تعطشوا، وانطلق الناس يريدون املاء، ولزمت رسول اهللا 

 باملاء ويف أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم، فقال بعضهم لبعض إن رسول اهللا «: فقال
بقكم إىل املاء وخيلفكم  مل يكن ليسأيها الناس إن رسول اهللا : القوم أبو بكر، وعمر فقاال

  . احلديث»وإن يطع الناس أبا بكر، وعمر يرشدوا قاهلا ثالثًَا



  ٨٧  أبو بكر الصديق 

 رقيق رجل بكر أبا إن اهللا رسول يا :عنها اهللا رضي عائشة قالت بالناس،
 فليصل بكر أبا مري :قال .بالناس يصلي أن يستطيع ال مقامك يقوم مىت

 صواحب فإنكن بالناس فليصل بكر أبا مري :فقال فعادوت، بالناس،
 الصحيحني ويف )١(» النيب حياة يف بالناس فصلى الرسول فأتاه يوسف،
 يؤذنه بالل جاء   اهللا رسول ثقل ملا :قالت عنها اهللا رضي عائشة عن

 أبا إن اهللا رسول يا فقلت »بالناس فليصل بكر أبا مروا« :فقال بالصالة
 عمر، أمرت فلو الناس، يسمع ال مقامك يقم مىت وإنه )٢( أسيف رجل بكر
 بكر أبا إن له قويل :ةحلفص فقلت قالت .بالناس فليصل بكر أبا مروا :فقال
 فقالت .عمر أمرت فلو الناس، يسمع ال مقامك يقم مىت وإنه أسيف، رجل
 فليصل بكر أبا مروا يوسف، صواحب ألننت إنكن : اهللا رسول فقال :له

  .)٣(»بالناس يصلي بكر أبا فأمروا :قالت .بالناس
 إىل اخلميس يوم إىل اخلميس يوم من  مرضه مدة م فصلى

                                         
  .٣/٦٠ابن خزمية جـ) 1(
  .سريع احلزن والبكاء) 2(
قال ). ٢١ ب ٤ك (، مسلم ٥ ب ٩٦ ك ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٣٩، ٤٦ ب ١٠البخاري ك ) 3(

 كان الصديق رضي لنيب ملا مات ا: ٢٤٤/ ٥ جـ»البداية والنهاية«ابن كثري رمحه اهللا يف 
 إفاقة من اهللا عنه قد صلى باملسلمني صالة الصبح، وكان إذ ذاك قد أفاق رسول اهللا 

غمرة ما كان فيه من الوجع وكشف ستر احلجرة، ونظر إىل املسلمني وهم صفوف يف 
الصالة خلف أيب بكر، فأعجبه ذلك وتبسم صلوات اهللا وسالمه عليه، حىت هم املسلمون 

كوا ما هم فيه من الصالة لفرحهم به، وحىت أراد أبو بكر أن يتأخر ليصل الصف، أن يتر
. فأشار إليهم أن ميكثوا كما هم وأرخى الستارة وكان آخر العهد به عليه الصالة والسالم

 إال قد ما أرى رسول اهللا : فلما انصرف أبو بكر من الصالة دخل عليه، وقال لعائشة
م بنت خارجة وكانت ساكنة بالسنح، فلما مات واختلف أقلع عنه الوجع، وهذا يو

مل ميت، : ، ومن قائلمات الرسول، ذهب النيب : الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول
  ...فذهب سامل بن عبيد إىل الصديق



  ٨٨  أبو بكر الصديق 

  حجرته وكانت يوما، عشر اثين قيل فيما مرضه مدة فكان االثنني، يوم
 وأن مبراجعته، حفصة وأمرت راجعته، أا هذا ففي .املسجد جانب إىل
 الباطل، على املراودة من وجعلها املراودة، هذه على المهن  النيب

 يف بكر أيب غري تقدمي على هذا فدل ليوسف، يوسف صواحب كمراودة
 لعمر قال قد بكر أبا أن مع هذا عليه، يراود من يذم الذي الباطل من الصالة
 عمر اعتراف هذا يف فكان بذلك، أحق أنت :وقال عمر، يتقدم فلم يصلي
 سائر ومن منه باخلالفة أحق أنه له اعترف كما منه، بذلك أحق أنه له

  .)١( أفضلهم وأنه .الصحابة
 راجعت لقد :قالت عنها اهللا رضي عائشة عن الصحيحني ويف
 قليب يف يقع مل أنه إال مراجعته كثرة على محلين وما ذلك، يف   اهللا رسول
 اهللا رسول ذلك يعدل أن فأردت أبدا، مقامه قام رجالً بعده الناس حيب أن
  ٢( بكر أيب عن(.  

 فسر بكر أيب خلف يصلون وهم مات يوم الستارة وكشف
 بكر أبا أن عنه، اهللا رضي مالك بن أنس عن الصحيحني ففي ذلكب

 حىت فيه، تويف الذي وجعه يف   اهللا رسول وجع يف هلم يصلي كان
   اهللا رسول كشف الصالة يف صفوف وهم االثنني يوم كان إذا
 تبسم مث ،)٣(مصحف ورقة وجهه كأن قائم وهو إلينا فنظر احلجرة ستر
 خبروج فرح من الصالة يف وحنن فبهتنا قال ضاحكًا،   اهللا رسول
 أن وظن الصف، ليصل عقبيه على بكر أبو ونكص ، اهللا رسول
 أمتوا أن بيده  اهللا رسول إليهم فأشار للصالة، خارج   اهللا رسول

                                         
  .كما يأيت) 1(
  .٣١٣ رقم ٩٣ ح ٤ مسلم ك ٨٣ ب٦٤البخاري ك ) 2(
  .فاء الوجه واستنارتهعبارة عن اجلمال البارع وحسن البشرة وص) 3(



  ٨٩  أبو بكر الصديق 

   اهللا رسول فتويف :قال الستر، فأرخى   اهللا رسول دخل مث .صالتكم
  .)١(ذلك يومه من

 بأمره يصلي بكر أبو وبقي جالسا م صلىف مرة  النيب وخرج
 :قال عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن الصحيح ففي الصلوات سائر
 ؟ اهللا رسول مرض عن حتدثيين أال :هلا فقلت عائشة، ىعل دخلت«

 يا ينتظرونك وهم ال :قلنا الناس؟ أصلى :فقال  النيب ثقل بلى، :قالت
 ذهب مث فاغتسل، ففعلنا، )٢(املخضب يف املاء يل ضعوا :قال .اهللا رسول
 يا ينتظرونك ال :فقلنا الناس؟ أصلى :فقال أفاق مث عليه، فأغمي لينوء
   اهللا رسول ينتظرون املسجد يف عكوف والناس :قالت .اهللا رسول
 يصلي أن بكر أيب إىل   اهللا رسول فأرسل :قالت اآلخرة، العشاء لصالة
 .بالناس تصلي أن يأمرك   اهللا رسول إن :فقال الرسول، فأتاه بالناس،
 أنت :عمر فقال قال .بالناس صل عمر يا :رقيقًا رجالً وكان بكر أبو :فقال
   اهللا رسول إن مث األيام، تلك بكر أبو م فصلى :قالت .بذلك أحق
 وأبو الظهر لصالة العباس أحدمها رجلني بني فخرج خفة نفسه من وجد
 ال أن  النيب إليه فأومأ ليتأخر ذهب بكر أبو آهر فلما بالناس، يصلي بكر
 أبو وكان بكر، أيب جنب إىل فأجلساه جنبه، إىل أجلساين :هلما وقال يتأخر،
 بكر، أيب بصالة يصلون والناس ، اهللا رسول بصالة قائم وهو يصلي بكر
 أال :له فقلت عباس بن اهللا عبد على فدخلت :اهللا عبيد قال .قاعد  والنيب
 .هات :فقال ؟  اهللا رسول مرض عن عائشة حدثتين ما عليك أعرض

                                         
  .٤١٩ رقم ٤ مسلم ك ٦ ب ٢١البخاري ك ) 1(
  .إناء حنو املركن الذي يغتسل فيه: املخضب) 2(



  ٩٠  أبو بكر الصديق 

 الرجل لك أمست :قال أنه غري شيئًا، منه أنكر فما عليه، حديثها فعرضت
  .)١(»علي هو :قال .ال :قلت العباس؟ مع كان الذي

 النيب مبرض خيربان كالمها عباس وابن عائشة فيه اتفقت حديث فهذا
 النيب خروج قبل بالناس صلى وأنه الصالة، يف بكر أيب واستخالف  
 وجلس مكانه يقيم بل يتأخر ال أن مرهأ الظهر لصالة خرج ملا وأنه أياما،
 بصالة يصلي وبكر وأيب بكر، أيب بصالة يصلون والناس جنبه، إىل  النيب
 بالقبول، وتلقيه احلديث هذا تصديق على متفقون كلهم والعلماء ، النيب

 إىل ذهب ملا ذلك قبل الصالة يف استخلفه قد وكان .هفي مسائل يف وتفقهوا
 غيبته يف استخلف  النيب أن ينقل ومل .بينهم ليصلح عوف بن عمرو بين
 عبد ولكن بكر، أبا إال مرضه يف غيبته حال ويف سفره حال يف الصالة على
 ألن تبوك؛ عام السفر يف الفجر صالة مرة باملسلمني صلى عوف بن الرمحن
  .)٣)(٢( فتأخر حاجته ليقضي ذهب دق  النيب

 يؤمهم أن بكر أبو فيهم لقوم ينبغي ال« :مرفوعا الترمذي ويف -٣
  .)٤(»غريه

 متخذًا كنت لو« :منربه على الصحيح احلديث يف قوله ومثل -٤

                                         
وممن أخرج : قلت) ٣١١( مسلم رقم ٨٣ ب ٦٤ ك ٦٧، ٥١، ٤٧ ب١٠البخاري ك ) 1(

) ١٧١، ١/١٧٠( أليب بكر يف الصالة مالك يف املوطأ أحاديث استخالف النيب 
  .٤/٧، ) ١٠٠-٢/٨٩(والنسائي ) ٣٦٧٣(والترمذي رقم 

 ب ١٠ والبخاري ك ١٠٤-١٠٢ ح ٤روى ذلك مسلم عن سهل بن سعد الساعدي ك) 2(
٤٨ .  

  .١/١٨٤ جـ٢٩٦-٤/٢٩٠منهاج السنة جـ) 3(
هذا :  وقال٣٧٥٥ واحلديث أخرجه الترمذي يف أبواب املناقب رقم ٤/٤٥منهاج جـ) 4(

  .حديث غريب



  ٩١  أبو بكر الصديق 

 خوخة املسجد يف يبقى ال خليالً، بكر أبا الختذت خليالً األرض أهل من
  .)١(»بكر أيب خوخة إال سدت إال

 على الصحابة باتفاق ذلك على استدلوا اجللي بالنص القائلونو
 استخلفه ملن يقال إمنا واخلليفة :قالوا ،)٢(   اهللا رسول خليفة تسميته
   اهللا رسول أن على ذلك فدل املفعول مبعىن الفعيل بأن واعقدوا غريه،

 نومل غريه استخلفه ملن يقال اخلليفة :طائفة وقالت أمته، على استخلفه
 بكر، أليب إال يثبتا مل الوصفان وهذان .فاعل مبعىن فعيل فهي غريه خلف
  .اخلليفة هو فكان

 أحق هو وكان خلفه، يقولون السنة وأهل :اهللا رمحه الشيخ قال
  .)٣( خبالفته

  الصديق خالفة على القرآن داللة
  :القرآن عليها دل )٤(بالسنة الثابتة الثالثة الوجوه وهذه
وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت  :تعاىل قوله يف فاألول

 فَسوف يأِْتي اُهللا ِبقَوٍم يِحبهم :وقوله ،)٥( اآلية لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض
                                         

 استثىن باب أيب بكر لعلمه بأنه يصري خليفة حيتاج إىل مالزمة إمنا: قال بعضهم. وتقدم) 1(
  .املسجد

ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة رضي اهللا عنهم بإمجاعهم : قال احلاكم يف املستدرك) 2(
  .٨٠، ٧٩يف خماطبتهم إياه بيا خليفة رسول اهللا وساقها ص

 فإن هذا مما وضعه الشيعة على »يوسدوا األبواب كلها إال باب عل«أما حديث عمرو بن ميمون 
  ).، وقد ذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات٩، ٣/٨منهاج جـ. (طريق املقابلة

  .٢/٢٢٣جـ. ١٨٤، ١/١٨٣منهاج جـ) 3(
 بوقوعها على سبيل احلمد هلا والرضا ا، وأنه أمر بطاعته وتفويض وهي اخلرب من النيب ) 4(

  .اخلرب، واألمر، واإلرشاد: بيعه هذه األوجه الثالثةاألمر إليه، وإنه دل األمة وأرشدهم إىل 
  .٥٥: سورة النور) 5(



  ٩٢  أبو بكر الصديق 

هونِحبيو)١( وقوله: اِكِرينِزي اُهللا الشجيسو)٢(.  
لَى قَوٍم أُوِلي بأٍْس شِديٍد تقَاِتلُونهم ستد :قوله والثاين عونَ ِإ
  .)٣( اآلية أَو يسِلمونَ
 )٥(النبِيني والصديِقني :وقوله )٤(وسيجنبها اَألتقَى :قوله والثالث

  .)٦(والساِبقُونَ اَألولُونَ ِمن الْمهاِجرِين واَألنصاِر :وقوله

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ  :كقوله ذلك حنوو
  .اآلية وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا، ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر

 ذلك، عن ينهوا أن لوجب منكرا حراما بكر أيب والية كانت فلو
 أن جيب الذي املعروف أعظم من ذلك انلك واجبة علي والية كانت ولو
 يكونوا أن وجب باإلمامة حقأ بكر أبا أن شهدوا وإذا ... به يأمروا
  .الشهادة هذه يف نيقصاد

  .)٧(واإلمجاع والسنة بالكتاب طاعته ووجوب خالفته صحة فثبت
                                         

  .٥٤: سورة املائدة) 1(
  .١٤٤: سورة آل عمران) 2(
  .١٦: سورة الفتح) 3(
  .١٧: سورة الليل) 4(
  .٦٩: سورة النساء) 5(
  .١٠٠: سورة التوبة) 6(
  .٤٨،٤٩/ ٣٥، وانظر جمموع الفتاوى جـ٢٣٥، ٢٣٤ ص٤املنهاج جـ) 7(

إن والية أيب : وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه عن عبد الرمحن بن عبد احلميد املهدي قال: قلت
وعد اُهللا الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا : بكر وعمر يف كتاب اهللا يقول اهللا تعاىل

 وأخرج اخلطيب عن )٩٦تأريخ اخللفاء ص( اآلية الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي اَألرِض
:  يف القرآن، ألن اهللا يقولأبو بكر الصديق خليفة رسول اهللا : أيب بكر بن عياش قال

اِجِرينهاِء الْمِللْفُقَر ...إىل قوله تعاىل :َاِدقُونالص مه ك ك هم  أُولَِئ أُولَِئ
: رسول اهللا، قال ابن كثري فمن مساه الصديق فليس يكذب وهم قالوا يا خليفة الصديقُونَ

  ).١١٠-١٠٩انظر تأريخ اخللفاء ص(استنباط حسن 



  ٩٣  أبو بكر الصديق 

  خالفته على ا استدل آثار
 وقد عائشة مسعت :قال مليكة أيب ابن عن مسلم صحيح يف -١
 بكر، أبو :قالت استخلف؟ لو مستخلفًا   اهللا رسول كان من :سئلت
 :قالت .عمر بعد من مث :هلا قيل .عمر :قالت بكر؟ أيب بعد من مث :هلا قيل
  .)١( هذا إىل انتهت مث .اجلراح بن عبيدة أبو

 الكاتب، أسلم بن احلسن حدثنا :قال بإسناده، بطة ابن روى -٢
 عمر أن فضالة، بن املبارك حدثنا هارون، بن يديز حدثنا الزعفراين، حدثنا
 هل :فقال البصري احلسن إىل احلنظلي الزبري بن حممد بعث العزيز عبد بن
 نعم !صاحبك؟ شك أيف :فقالت بكر؟ أبا استخلف   اهللا رسول كان
 ابن قال .عليها يتوثب أن من أتقى هلو استخلفه، هو إال إله ال الذي واهللا
 احلسن عند هذا وكان .بالناس يصلي أن أمره هو هاستخالف :املبارك
  .)٢(استخالفًا
 زهري خيثمة أبو حدثنا حممد، بن اهللا عبد القاسم أبو وأنبأنا :قال -٣

 عبد عن أبيه، عن حممد بن جعفر حدثنا سليم، بن حيىي حدثنا حرب، بن
  .)٣(علينا وأحناه بنا، أرمحه خليفة، فخري بكر أبو ولينا :قال جعفر، بن اهللا

 استخلف   اهللا رسول إن :يقول قرة بن معاوية ومسعت :قال -٤
  .)٤(بكر أبا

                                         
  .٩ ح ٤٤ك ) ٢٣٨٥( واحلديث يف مسلم برقم ٢٩٣/ ٤، جـ٣/١٣٥منهاج جـ) 1(
  .١٨٣ ص١جـ) 2(
  .١٨٣ ص١جـ) ٤) (3(
  



  ٩٤  أبو بكر الصديق 

  النيب ذكر من فيها ما الناس أخرج اليت األنبياء كتب ويف -٥
 أيب صورة األنبياء صور فيه املقوقس عند كان الذي التابوت يف أن ذكروا
  .)١(أمره يقوم ما وأنه ، النيب صورة مع وعمر بكر

  األسانيد يعرف ال ملن رىأخ طرق
  .برهبة وال برغبة، ال اخلالفة، يطلب مل بأنه :التواتر -١
 هذا يف التمييز معرفة عليه يتعذر العامة عن فضالً اخلاصة من كثري
  .احلديث علماء ذلك يعرف وإمنا وغريه؛ الباب

 مل )٢(فيها املتنازع األخبار أن نقدر :فنقول آخر طريقًا نذكر ولكن
 ونرجع الطرفني، يف ا االستدالل ونترك الصحيح، أيها يعلم مل أو توجد
 عليه دلت وما والعادات املعقول من يعلم وما التواتر من معلوم هو ما إىل

 الذي والعامة اخلاصة عند واملتواتر املعلوم من :فنقول عليها؛ املتفق النصوص
 مل عنه اهللا رضي بكر أبا أن والسري باملنقوالت العلم أهل فيه خيتلف مل

 شهر وال به، الناس بغير ما فيها بذل ال برهبة، وال برغبة ال اخلالفة يطلب
 كما ذلك، يف وتقيمه تنصره موالأ وال قبيلة له كانت وال به، يرهبهم سيفًا
 أيضا طلبها وال .يعاونوم ومواليهم أقارم أن امللوك عادة من جرى
 عن ختلف ومن عبيدة، أيب أو عمر يعةمببا أمر بل بايعوين، قال وال بلسانه،
 له، حقًا منعه وال املبايعة، على أكرهه وال ،)٣(يؤذه مل عبادة بن كسعد بيعته
  .املبايعة على الناس إكراه عدم يف غاية وهذا .ساكنا عليه حرك وال

                                         
  .٤٦/ ٤منهاج ج ) 1(
  .بني أهل السنة والشيعة) 2(
  . اإلمارة رضي اهللا عنهويأيت ذكر سبب ختلفه، وذكر تنازله عن طلب) 3(



  ٩٥  أبو بكر الصديق 

 السابقون وهم الشجرة، حتت  النيب بايعوا الذين هم بايعوه والذين
 عنهم اهللا رضي بإحسان اتبعوهم والذين واألنصار املهاجرين من األولون
  .واجلهاد واهلجرة اإلميان أهل وهم عنه، ورضوا
 مسلمني؛ يقاتل ومل واملشركني املرتدين م قاتل واليته مدة يف إنه مث

 فتوحا، اإلسالم يزيد وأخذ الردة، قبل عليه كان ما إىل األمر أعاد بل
 وخرج .دمشق حماصرو املسلمونو ومات والروم، فارس قتال يف وشرع
  .قرابة له أمر وال بشيء، عنهم يستأثر ومل فيها، دخل ما أزيد منها

 أهل وأعز الكفار، وقهر األمصار، ففتح اخلطاب؛ بن عمر وىل مث
 يف العدل وبسط والدين اإلسالم ونشر والعدوان، النفاق أهل وأذل اإلميان،
 األمصار ومصر الدين، لأله والعطاء اخلراج ديوان ووضع العاملني،

 وىل وال مبال، هلم يتلوث مل فيها، دخل مما أزيد منها وخرج للمسلمني،
  .أحد كل يعرفه مرأ فهذا والية، أقاربه من أحدا

 كماهلم من وهذا اهلوى ال بيعته يف احلق اتبعوا املسلمني أن -٢
 اتباع إىل متوجهة كانت  النيب موت بعد املسلمني دواعي :فيقال
 حصل وإذا ذلك، على قادرون وهم عنه يصرفهم ما هلم وليس ق،احل

 أن فعلم .الفعل وجب القدرة مع الصارف وانتفى احلق إىل الداعي
 اهللا أكمل وقد األمم، خري أم ذلك احلق، فعلوه فيما اتبعوا املسلمني

 عنه اهللا رضي الصديق عند يكن ومل النعمة، عليهم وأمت الدين هلم
 لقدموا الطبع مبوجب فعلوا لو بل ألجله، مونهيقد دنيوي غرض
 هاشم بين من رجالً تتبع أن اهلوى اتبعت لو األنصار وكانت عليا،
 ال قريش قبائل عامة وكذلك تيم، بين من رجالً تتبع أن إليها أحب



  ٩٦  أبو بكر الصديق 

 من إليهم أحب كانت ملنايف طاعتهم فإن خمزوم، وبنو مناف عبد بنو سيما
  .ىاهلو اتبعوا لو تيمي طاعة

 مات :قحافة أليب قيل بكر أبو ىلوتو   اهللا رسول مات ملا وهلذا
 :قال .بكر أبو :قالوا بعده؟ توىل فمن عظيم، حدث :فقال . اهللا رسول
 يؤتيه اهللا فضل ذلك :قال .نعم :قالوا خمزوم؟ وبنو فمنا عبد بنو رضيت أو
  .)١( قال كما أو يشاء، من

 يف األمر هذا يكون أن أرضيتم :فقال علي إىل سفيان أبو جاء وهلذا
 كما أو اجلاهلية، كأمر ليس اإلسالم أمر إن سفيان أبا يا :فقال تيم؟ بين
  .)٢(قال

 القوم أن على دليل بكر أيب إىل وغريمها وعلي العباس عن فعدوهلم
 وأم بابه، من األرشد األمر وأتوا إهابه، يف وأقروه نصابه، يف احلق وضعوا
  .عنه اهللا رضي بكر أيب تقدمي يرضيان كانا ولهورس اهللا أن علموا

 أن إىل وهداهم بواليته، املؤمنني وأمر وقدرا، شرعا واله هو فاهللا
  .)٣(لنفسه ذلك طلب يكون أن غري من ولوه،

                                         
 ارجتت ملا قبض رسول اهللا : أخرج احلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال) 1(

فمن . أمر جلل: ، قالفقال ما هذا؟ قالوا قبض رسول اهللا . مكة فسمع أبو قحافة ذلك
: ة؟ قالوافهل رضيت بذلك بنو عبد مناف وبنو املغري: قال. قام باألمر بعده؟ قالوا ابنك

  ).٧٣تأريخ اخللفاء ص. (ال واضع ملا رفعت، وال رافع ملا وضعت: قال. نعم
جاء أبو سفيان بن حرب إىل علي بن أيب طالب : أخرج احلاكم بسنده، عن مرة الطيب قال) 2(

 واهللا لئن -يعين أبا بكر-ما بال هذا األمر يف أقل قريش قلة وأذهلا ذلة : رضي اهللا عنه فقال
لطاملا عاديت اإلسالم وأهله يا أبا سفيان فلم : فقال علي. لئنها عليه خيالً ورجاالًشئت ألم

  ).٣/٧٨املستدرك جـ. (يضره ذلك شيئًا، إنا وجدنا أبا بكر هلا أهالً
، ١٨٦، ١/٢١٥ جـ ٢٥٤، ٢٣١/  جـ ط٢٥٤-٢/٢٥٢ جـ٣/١٢٢منهاج جـ) 3(

٢١٤.  



  ٩٧  أبو بكر الصديق 

 أنه يظهر ومما ورسالته،  حممد نبوة كمال من استخالفه -٣
 ةواملواال أقارم إيثار امللوك عادة فإن امللوك، من ملكًا ليس حقًا، اهللا رسول

  .)١(ملكهم به يقيمون مما ذلك وكان غريهم، من أكثر بالواليات
 علي عمه وبين العباس عمه دون  النيب بعد وعمر بكر أيب فتولية
 عبد بين سائر ودون وغريهم، سفيان وأيب احلارث بن وربيعة وعقيل،
 سعيد نب وأبان العاص، بن سعيد بن وخالد عفان، بن كعثمان مناف،
 إىل نسبا وأقرب قدرا قريش أجل كانوا الذين مناف عبد بين من وغريهم
 ملكًا ليس وأنه ورسوله، اهللا عبد حممدا أن على األدلة أعظم من  النيب
 قدم إمنا بل بيته؛ بشرف وال منه نسب بقرب أحدا خالفته يف يقدم مل حيث
  .والتقوى باإلميان

 ويطيعون اهللا يعبدون إمنا بعده من وأمته حممدا أن على ذلك ودل
 ما أيضا يريدون وال األرض، يف العلو من غريهم يريد ما يريدون ال أمره؛
 رسوالً عبدا يكون أن بني حممدا خري اهللا نإف امللك؛ من األنبياء لبعض أبيح
 أحدا أقام لو فإنه .رسوالً عبدا يكون أن فاختار نبيا، ملكًا يكون أن وبني
 يستخلف مل فلما .لورثته املال مجع أنه يظن ملن شبهة لكانت بيته أهل من
 الناس أبعد كان أنه يبني ما هذا كان ماالً هلم خلف وال بيته أهل من أحدا
 امللوك من يكن مل وأنه مباحا، ذلك كان وإن واملال، الرياسة طلب عن

  .)٢( ورسوله اهللا عبد كان بل األنبياء

                                         
 يف سر خروج اخلالفة عن أهل البيت ٢٠٨، ٣/٢٠٧وانظر بدائع الفوائد البن القيم جـ ) 1(

  .فيها هذا املعىن أيضا
  .١٢٥/ ٤منهاج جـ ) 2(



  ٩٨  أبو بكر الصديق 

  ماإلسال أئمة تفضيل -٤
  هلما وتقدميهم وعمر، بكر أليب

 كاءهمذ أحد كل يعرف من األمة قرون يف أولئك بعد جاء وقد
 وال رياسته ألجل ال الفاضل غري تقدمي يف غرض هلم ليس ممن وذكاءهم
 كلهم وهم حلقائقه، وكشف العلم يف نظرا الناس أعظم هم وممن مال،
 من األمة يف صدق لسان له من فكل وعمر، بكر أيب تفضيل على متفقون
 الشافعي قال كما وعمر بكر، أيب تقدمي على متفقون وعبادها علمائها
 من حدأ خيتلف مل :قال بإسناده البيهقي عنه نقله فيما عنه اهللا رضي
 مجيع على عنهما اهللا رضي وعمر بكر أيب تفضيل يف والتابعني الصحابة
  .الصحابة

 مالك قول هو كما ذلك يف اإلسالم علماء خيتلف مل وكذلك
 وأصحابه، وداود وأصحابه، وأمحد وأصحابه، حنيفة وأيب وأصحابه،
 وإسحاق وأصحابه، واألوزاعي وأصحابه، والليث وأصحابه، والثوري
 سائر قول هو وكما .وأصحابه ثور وأيب وأصحابه، جرير وابن وأصحابه،
 حيكي ومالك ... إليه يلتفت وال له يؤبه ال نم إال املشهورين العلماء
 كان حىت ... وعمر بكر، أيب تقدمي يف خيتلفوا مل أم لقيه عمن اإلمجاع
 .عمل اهللا إىل له يصعد أن أرى ما بكر أيب على عليا قدم من :يقول الثوري
  .)١( سننه يف داود أبو رواه

 عروبة، أيب بن وسعيد سلمة، بن ومحاد زيد، بن ومحاد
 علماء من وغريه العزيز عبد بن وسعيد البصرة، علماء من وأمثاهلم
 ومثل .مصر علماء من وغريهم وهب وابن احلارث، بن وعمرو الشام،

                                         
  .٤/٢٠٦السنن جـ) 1(



  ٩٩  أبو بكر الصديق 

 وأيب مهدي، بن الرمحن وعبد اجلراح بن ووكيع املبارك بن اهللا عبد
 ومثل .عبيد وأيب إبراهيم، بن وإسحاق احلسن، بن وحممد يوسف،
 وأيب عياض بن الفضيل ومثل احلريب، وإبراهيم ود،دا وأيب البخاري،
 وسهل واجلنيد، السقطي، والسري الكرخي، ومعروف الدايراين، سليمان
 لسان اإلسالم يف له ممن اهللا الإ عددهم حيصي ال ومن التستري، اهللا عبد بن

 مع بإمامتهما، جيزمون كما وعمر، بكر، أيب بتقدمي جيزمون كلهم صدق،
 علموه ما إال هذا يوجب فهل .ومواالته  النيب متابعة يف اجتهادهم فرط
 وغري واملشاورة والثناء باحملبة هلما وتفضيله وعمر بكر أليب هو تقدميه من
 من مرتلتهما عن أنس بن مالك الرشيد سئل وملا التفضيل، أسباب من ذلك
 فيتينش :فقال مماته، يف منه كمرتلتهما حياته يف منه مرتلتهما :قال  النيب
  .)٢)(١( مالك يا شفيتين مالك، يا

  أفضلية يعلمون النيب وأعداء -٥
  وخيشوما وعمر بكر، أيب

 للخاص ظهر قد بالتعظيم وختصيصه له وتفضيله  النيب تقدمي
 واملنافقني الكتاب وأهل املشركني من  النيب أعداء حىت -  والعام
 فقد افونه،وخي لغريه ليس ما االختصاص من بكر أليب أن يعلمون
 نهأ :الناس عليه واتفق واملغازي والسنن واملسانيد الصحاح يف ثبت
 :فقال اجلبل إىل سفيان أبو صعد املسلمون وازم أحد يوم كان ملا
 قحافة؟ أيب ابن القوم أيف :فقال .جتيبوه ال : النيب فقال حممد؟ القوم أيف

                                         
  .١/٢٢٤، جـ١٣٦، ٤/٧٧منهاج جـ) 1(
ما رآه املسلمون حسنا فهو : وأخرج احلاكم وصححه عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، قال) 2(

هللا سيء، قد رأى الصحابة مجيعا أن عند اهللا حسن، وما رآه املسلمون سيئًا فهو عند ا
  ).٦٦تأريخ اخللفاء للسيوطي ص(يستخلفوا أبا بكر 



  ١٠٠  أبو بكر الصديق 

 ال : النيب فقال اب؟اخلط ابن القوم أيف :فقال .جتيبوه ال : النيب فقال
 اهللا رضي عمر ميلك فلم .كفيتموهم فقد هؤالء ماأ :ألصحابه فقال .جتيبوه
 بقي وقد ألحياء، ذكرت الذين نإ اهللا، عدو يا كذبت :قال أن نفسه عنه
  النيب عن إال يسأل مل ذاك إذ الكفار مقدم فهذا .)٢)(١(يسوءك ما لك
 هذا وسءر هم الثالثة هؤالء أن موالعا اخلاص وعلم لعلمه وعمر بكر وأيب
 هذين أن الكفار عند ظاهرا كان أنه على ذلك ودل .م قيامه وأن األمر،
 يف السعي من هلما وأن به، الناس أخص وأما أمره، متام وما وزيراه
 .املسلمني عن فضالً للكافر معلوم أمر وهذا .لغريمها ليس ما اإلسالم إظهار
 رجالً كان  النيب إن :يقول ممن املنافقني حذاق نم طائفة أعلم إين حىت
 على له مباطنا كان بكر أبا إن يقولون - وحذقه بعقله الرياسة أقام عاقالً
  .وعلي وعثمان عمر، خبالف أسراره؛ يعلم ذلك

 مبحمد الناس أخص عنه اهللا رضي بكر أبا أن اخلالئق لعامة ظهر فقد
، أفضل فصديقه النبيني أفضل حممد كان فإذا .صديقه وهذا النيب فهذا 

 واحملبة واإلسالم املودة كمال مع والصحبة االختصاص فكثرة .الصديقني
  .)٣( غريمها من باخلالفة أحق أما تقتضي العلم يف واملشاركة

                                         
، وأخرج ١٧٨، ٩/١٧٦ وانظر جامع األصول جـ٩٤/ ٥ ك٦٦، ٦٥ ب٤البخاري ك ) 1(

أمجع الناس على خالفة أيب بكر الصديق، : مسعت الشافعي يقول: البيهقي عن الزعفراين قال
 فلم جيدوا حتت أدمي السماء خريا من أيب بكر سول اهللا وذلك أنه اضطر الناس بعد ر

  ).٦٦السيوطي ص(فولوه رقام 
 الفائدة يف ترك إجابتهم أوالً، وأنه مل ينهه عن ترك ٢/٩٤انظر اهلدي النبوي البن القيم جـ) 2(

  .أما هؤالء فقد كفيتموهم وأمر بإجابتهم عند قوهلم أعل هبل: إجابتهم ملا قال
  .١/١٨٨، جـ١٠٤، ١٤٠ -١٣٥، ٤/٥٤ـمنهاج ج) 3(

  .هذا الترتيب ووضع األرقام من اجتهادي خصوصا فيما يتعلق باخلالفة: ملحوظة



  ١٠١  أبو بكر الصديق 

   أفضلية على يدل ال األحاديث من والصحيح
   النيب بعد باخلالفة أحقيته وال عصمته، وال علي،

  :رالغدي حديث -١
 فينا قام« :قال أرقم، بن زيد عن مسلم، صحيح يف الذي احلديث لفظ
 أيها بعد أما :فقال .واملدينة مكة بني )١( مخا يدعى مباء خطيبا  اهللا رسول
 فيكم تارك وإين ريب، فأجيب ريب رسول يأتيين أن يوشك بشر أنا إمنا الناس
 واستمسكوا اهللا بكتاب فخذوا والنور، اهلدى فيه اهللا كتاب أوهلما )٢(ثقلني
 أهل يف اهللا أذكركم بييت، وأهل قال مث .فيه ورغب اهللا كتاب على فحث به،
 املستمسك وجعل به بالتمسك مرناأ الذي أن على يدل اللفظ هذا )٣(»بييت
 صحيح يف كما احلديث هذا غري يف جاء وهكذا .اهللا كتاب هو يضل ال به

 تركت وقد« :وقال عرفة يوم خطب ملا الوداع حجة يف جابر عن مسلم
  .)٤(»اهللا كتاب به اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم

 من :ذلك قبل به األمر تقدم ما يذكروا أن يقتضي هلم األمة وتذكر
 غدير قبل بيانه تقدم قد مرأ وهذا .ظلمهم عن واالمتناع حقوقهم، إعطائهم
  .خم

 علي حق يف ال ذاك إذ نزل بشرع أمر خم غدير يف يكن مل أنه فعلم
 مسلم، به انفرد مما احلديث وهذا .بغريها وال بإمامة ال غريه، حق يف وال
  .البخاري يروه ومل

                                         
غدير : خم اسم لغيطة على ثالثة أميال من اجلحفة غدير مشهور يضاف إىل الغيطة فيقال) 1(

  .خم
  .وقيل لثقل العمل ما. مسيا ثقلني لعظمهما وكرب شأما) 2(
  ).٢٤٠٨(مسلم ) 3(
  ).١٢١٨(مسلم ) 4(



  ١٠٢  أبو بكر الصديق 

 علي يردا حىت يفترقا لن وأما« فيه وزاد الترمذي رواه وقد
 من واحد غري وضعفه فضعفه، حنبل بن أمحد اإلمام عنه سئل وقد »احلوض
  .يصح ال :وقالوا العلم أهل

 جمموع أن على يدل مناإ :قالوا الزيادة هذه صحة تقدوااع والذين
 على جتتمع مل والعترة .ضاللة على يتفقون ال هاشم بنو هم الذين العترة
 بكر، أبا يقدمون وغريه عباس كابن العترة أئمة بل أفضليته؛ وال )١(إمامته
 التابعني من هاشم بين من البيت أهل علماء مجيع عن الثابت والنقل .وعمر
 يتولون كانوا أم وغريمها احلسن وولد علي بن احلسني ولد من وتابعيهم

  .علي على يفضلوما وكانوا وعمر بكر أبا
 القرابة وثناء القرابة، على الصحابة ثناء« كتاب الدارقطين صنف وقد

 الدرجة يف وأنه علي، كمال يف ينازعون ال السنة وأهل »الصحابة على
 باخلالفة وأحق الثالثة من أكمل كونه يف الرتاع وإمنا الكمال، من العليا
  .)٢(منهم

  :املباهلة حديث -٢
 نزلت وملا طويل حديث يف قال وقاص، أيب بن سعد عن مسلم، رواه

فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا وأَبناَءكُم وِنساَءنا وِنساَءكُم  :اآلية هذه
                                         

وأما ما يفتريه كثري من جهلة : ٧/٢٢٥إمامة علي قال ابن كثري يف البداية والنهاية جـ ) 1(
الشيعة والقصاص األغبياء من أنه أوصى إىل علي باخلالفة فكذب وت وافتراء عظيم يلزم 

وإيصاهلا إىل من منه خطأ كبري من ختوين الصحابة ومماألم بعده على ترك تنفيذ وصيته 
وكل مؤمن باهللا ورسوله يتحقق أن . أوصى إليه وصرفهم إياها إىل غريه ال ملعىن وال لسبب

دين اإلسالم هو احلق يعلم بطالن هذا االفتراء؛ ألن الصحابة كانوا خري اخللق بعد األنبياء، 
  .فوهم خري قرون هذه األمة اليت هي أشرف األمم بنص القرآن وإمجاع السلف واخلل

  .٨٥، ٤/١٠٤جـ. ٣٢٦، ٢/٣٢٥منهاج جـ ) 2(



  ١٠٣  أبو بكر الصديق 

كُمفُسأَنا ونفُسأَنو)اهللا رسول دعا )١   ،اا، ، وفاطمة عليوحسن 
  .)٢(»أهلي هؤالء اللهم :فقال وحسينا،

 فيه عليا شرك فقد األفضلية على وال اإلمام على فيه داللة ال ولكن
 بالذكور وال بالرجال خيتص ال ذلك أن فعلم واحلسني، واحلسن، فاطمة،
 صغريين كانا واحلسني احلسن فإن والصيب؛ املرأة فيه شركه بل باألئمة، وال
 واألبناء األقربني واحد كل يدعو أن أمر ألنه هؤالء دعا إمناو .املباهلة وقت
 به الرجال وأخص ونساءه أبناءه أولئك من الواحد فدعا واألنفس، والنساء
 فلم عنده، منهم أفضل غريهم كان وإن نسبا، النيب إىل أقرب وهؤالء نسبا،
 أخص منهم واحد كل يدعو أن املقصود ألن أتباعه؛ أفضل يدعو أن يؤمر
 .إليه األقربني رمحه ذي وعلى عليه اخلوف من اإلنسان جبلة يف ملا به الناس
 هم الذين الرجال أي ورجالكم، رجالنا أي وأَنفُسنا وأَنفُسكُم وقوله
 واملراد .جنسكم من هم الذين والرجال والنسب، الدين يف جنسنا من

 األقارب يف ليس إذ للمباهلة؛ تعني علي وكون فقط، القرابة يف التجانس
 من شيء يف  للنيب مساويا يكون أن يوجب ال )٣( مقامه يقوم من

 نوع باملباهلة له بل مطلقًا؛ الصحابة سائر من أفضل يكون ال بل األشياء،
  .)٤( وحسني وحسن فاطمة، وبني بينه مشتركة وهي فضيلة،

                                         
  .٦١: سورة آل عمران) 1(
  ).٢٤٠٤(مسلم ) 2(
ألنه مل يكن قد بقي من أعمامه إال العباس، والعباس مل يكن من السابقني األولني، وال كان ) 3(

له به اختصاص كعلي، وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي، وكان جعفر قد قتل قبل 
  ).ميةابن تي(ذلك 

  .١٢٦، ٢/١٢٥، جـ٣/١١ جـ٣٤/ ٤منهاج جـ) 4(



  ١٠٤  أبو بكر الصديق 

  :الكساء حديث -٣
   اهللا رسول خرج« :قالت عنها اهللا رضي عائشة عن مسلم روى

 مث فأدخله، علي بن احلسن فجاء أسود، شعر من مرحل مرط وعليه غداة
 مث فأدخله علي جاء مث فأدخلها، فاطمة جاءت مث فأدخله، احلسني جاء
نما يِريد اُهللا ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت وي :قال طَهركُم ِإ

  .إمامتهم وال عصمتهم على داللة هذا يف ليس ولكن .)١(تطِْهريا
نما يِريد اُهللا  :قوله أن :أحدمها .مقامني يف ذلك وحتقيق ِإ

ما  :كقوله ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيِت ويطَهركُم تطِْهريا
لَيلَ ععجاُهللا ِلي ِريدٍجيرح ِمن كُم)كقوله )٢:  اُهللا ِبكُم ِريدي

رسالْع ِبكُم ِريدال يو رسالْي)كقوله )٣: لَكُم نيباُهللا ِلي ِريدي 
 ورضاه املراد لذلك اهللا حملبة متضمنة اآليات هذه يف اهللا فإرادة .)٤( اآليتني
 وال املراد، هذا خلق أنه ذلك يف ليس به، وأمرهم للمؤمنني شرعه وأنه به،
 بعد  النيب أن ذلك على والدليل .حمالة ال يكون أنه وال قدره،و قضاه أنه
 الرجس عنهم فأذهب بييت أهل هؤالء إن اللهم« :قال اآلية هذه نزول

 وقع كان لو فإنه ذلك، بوقوع خيرب مل أنه على دليل وهذا »تطهريا وطهرهم
 جمرد على يقتصر ال ذلك؛ على هويشكر بوقوعه اهللا على يثين لكان
  .)٥(الدعاء

                                         
  ).٢٤٢٤( واحلديث يف صحيح مسلم ٣٣: سورة األحزاب) 1(
  .٦: سورة املائدة) 2(
  .١٨٥: سورة البقرة) 3(
  .٢٦،٢٧: سورة النساء) 4(
 ال تصلح؛ ألا من باب اخلرب، »آله الطيبني الطاهرين... «ويفهم من هذا أن عبارة : قلت) 5(

  . اآلية واحلديث من باب الطلب ففرق بني اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية القدريةوما يف



  ١٠٥  أبو بكر الصديق 

 يف والكالم اآلية يف مذكورات  النيب أزواج أن ذلك يبني ومما
 قال تركه، على والعقاب فعله على الثواب ووعد بإجيابه بالتطهري األمر
وأَِطعن اَهللا  :تعاىل قوله إىل يا ِنساَء النِبي من يأِْت ِمنكُن :تعاىل
روولَهِت  سيلَ الْبأَه سجالر كُمنع ذِْهباُهللا ِلي ِريدا يمِإن

 والنهي األمر ومعهن النيب ألزواج كله فاخلطاب )١(ويطَهركُم تطِْهريا
 غريهن وتعم نهمعت اليت املنفعة من هذا يف ما تبني ملا لكن والوعيد؛ والوعد
 بل بأزواجه؛ خمتصا ليس وغريه، اخلطاب ذا التطهري جاء البيت أهل من
 أخص واحلسني واحلسن، وفاطمة، وعلي، كلهم، البيت ألهل متناول هو
  .هلم بالدعاء  النيب خصهم ولذلك بذلك؛ غريهم من

 وعلى طهارم على دل القرآن أن هب :نقول أن :الثاين املقام
 من العصمة على يدل ما ذلك يف ليس لكن عنهم؛ الرجس إذهاب
 يصدر أال  النيب أزواج به أمر مبا يرد مل اهللا أن عليه والدليل اخلطأ،
 من والتطهري ولغريهن، هلن مغفور اخلطأ فإن خطأ، منهن واحدة من

 :تعاىل قال كما منه بيتو بأن وإما العبد، يفعله بأال إما :الذنب
ِب كِّيِهمزتو مهرطَهقَةً تدص اِلِهموأَم ذْ ِمناخه)النيب فدعاء )٢ 
 ا ميطهره نأبمتقني وجيعلهم ويطيبهم يزكيهم نأب كدعائه تطهري 
 هذا يف داخل فهو ذلك على مرهأ استقر من أن ومعلوم .ذلك وحنو
 :قال وقد .لنفسه به دعا مما بأعظم هلم ا دعا اليت الطهارة تكون ال
 ذنبه وقع فمن ،)٣(»البارد واملاء والربد بالثلج خطاياي من طهرين اللهم«

                                         
  .٣٣-٣٠: سورة األحزاب) 1(
  .١٠٣: سورة التوبة) 2(
اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد، اللهم طهرين من الذنوب «ولفظه ) ٤٧٦(مسلم رقم ) 3(

، )٣٥٤١(، الترمذي )٨٤٦( أبو داود رقم »واخلطايا، كما ينقى الثوب األبيض من الدنس
  .٣٨١/ ٤ يف الغسل، وأمحد جـ١٩٩، ١/١٩٨النسائي جـ



  ١٠٦  أبو بكر الصديق 

 بذنوبه متوسخا مات من ولكن .تطهريا منه اهللا طهره فقد مكفرا أو مغفورا
  .حياته يف منها يطهر مل فإنه

 هو ليس  النيب به دعا والذي اهللا أراده الذي فالتطهري :وباجلملة
  .العصمة

 البيت أهل مجيع طهر أنه خيرب مل واهللا :آخر موضع يف الشيخ وقال
 من أن نعلم وحنن كيف .اهللا على كذب هذا فإن الرجس؛ عنهم وأذهب
نما يِريد اُهللا ِليذِْهب عنكُم  :قال وألنه .مبطهر ليس من هاشم بين ِإ

ما يِريد اُهللا ِليجعلَ  :قوله مثل هذا أن تقدم وقد الرجس أَهلَ الْبيِت
 ِريدي لَِكنٍج ورح ِمن كُملَيعكُمرطَهِلي اهللا أن بيان فيه مما ذلك وحنو 

 املراد هذا له حصل فعله فمن به، ويأمركم لكم ويرضاه لكم ذلك حيب
  .)١( ذلك له حيصل مل يفعله مل ومن احملبوب،
  :»موسى من هارون مبرتلة مين تكون أن ترضى أما« :حديث -٤

 اهللا رسول أن أبيه، عن سعد، بن مصعب عن بسنده، البخاري روى
 ا، واستخلف تبوك، إىل خرجوالصبيان؟ النساء يف أختلفين :فقال علي 
 نيب ليس أنه إال موسى من هارون مبرتلة مين تكون أن ترضى أال :قال

 بعد اخلالفة على يدل ال لكن ،)٢(الصحيحني يف ثابت واحلديث بعدي،
  .املوت
 العسكر ألن هارون؛ كاستخالف االستخالف هذا يكن مل -١

  النيب استخالف وأما وحده، موسى ذهب وإمنا هارون، مع نكا
 إال والصبيان النساء غري باملدينة يتخلف ومل معه، كان العسكر فجميع

                                         
  .١٤٦، ١٤٥، ٢١٩/ ٢، جـ٣٢ -٢٠/ ٤منهاج جـ) 1(
  ).٢٤٠٤(، مسلم رقم ٧٨ ب٥/١٢٩ جـ ٦٤البخاري ك) 2(



  ١٠٧  أبو بكر الصديق 

 ونقص االستخالف وهن من توهم ملا عليا خص إمنا فهو عاص، أو معذور
 مل نقصا االستخالف يف أن يتومهوا مل ملا علي سوى استخلفه ومن درجته،
  .الكالم هذا مبثل خيربهم أن حيتج

 بنوح عمر وشبه وعيسى، بإبراهيم بكر أبا شبه كما هذا أن -٢
 يشبه من أمته يف يكون أن ميتنع مل - اهللا يف واللني اهللا يف الشدة من وموسى
 املشاركة مينع ال بالكمال فاالختصاص - وموسى ونوح، وعيسى إبراهيم
 وعمر بكر أيب من وكل هارون، من أفضل األربعة وهؤالء التشبيه، أصل يف

 هنا وكذلك .علي تشبيه من أعظم التشبيه هذا فكان بواحد، ال باثنني شبهه
 كما مغيبه يف استخالفه وهو السياق عليه دل فيما هارون مبرتلة هو إمنا

  .هارون موسى استخلف
 وقد أحدا، عليه يستخلف مل مطلقًا هارون مبرتلة كان لو أنه -٣
 عام املدينة على استخلف كما فيها، وهو غريه املدينة على يستخلف كان
  .أرمد ا علي وكان علي غري خيرب

 أمر، ويل لكل منه بد ال نيابة نوع احلياة يف االستخالف أن -٤
 أن يصلح األمة بعض على احلياة يف لالستخالف يصلح من كل وليس

  .املوت بعد يستخلف
 أمريا بكر أبا بعث  النيب رجوع بعد مث تبوك، عام ذلك أن -٥
 بكر أبو فكان ؟)١( مأمور أم أمري، :فقال .بعلي وأردفه املوسم، على
 وينادي خلفه يصلي أمريه مع كاملأمور معه ومن وعلي عليه، أمريا
 بالبيت يطوف وال مشرك العام بعد حيج ال أن باملوسم الناس مع

                                         
  .قال بل مأمور كما تقدم) 1(



  ١٠٨  أبو بكر الصديق 

 يعقد أال عادام من كان فإنه العرب، إىل العهد لينبذ به أردفه وإمنا .عريان
  .بيته أهل من رجل أو املطاع السيد إال وينبذها العقود
 خطابا هذا يكن مل بعده أمته على خليفة يكون أن أراد لو أنه -٦
  .ويشتكي علي جييء حىت أخره كان وال به، يناجيه بينهما

 تدل وال خصائصه، من ليست املدينة على فاالستخالفات وباجلملة
  .)١( غريه عددا استخلف قد بل ؛ةاإلمام على وال ،األفضلية على

  :»علي أقضاكم« :حديث -٥
 أمحد ال املشهورة املسانيد أهل وال الستة الكتب أهل من أحد يروه مل
 يبأُ :عنه اهللا رضي عمر قال ولكن .ضعيف وال صحيح بإسناد غريه وال
 ذكر فيه لذيا واحلديث .يبأُ موت بعد قاله وهذا .)٢(أقضانا وعلي أقرأنا،
 ثابت بن وزيد واحلرام، باحلالل أعلم جبل بن معاذ أن فيه ضعفه مع علي
 واحلرام باحلالل األعلم لكان احلديث هذا صحة قدر فلو بالفرائض، أعلم
 فصل يف هو إمنا .أقضانا علي :عمر وقول ...بالقضاء األعلم من علما أوسع

 احلالل وعلم ...خبالفه نالباط يف يكون أن جواز مع الظاهر يف اخلصومات
  .)٣( والظاهر الباطن يتناول واحلرام

  منها املكذوبة األحاديث
نما وِليكُم اُهللا  آية وأن .الصالة يف باخلامت علي تصدق -١ ِإ
ولُهسرو فيه نزلت:  

                                         
  ).قامباختصار وترتيب األر (٣/٨/٩/١٦، جـ٢/٢٢٤، جـ٩٢-٤/٨٧جـ) 1(
  .)١/٥٥(، وسنن ابن ماجه )٢٨١، ٣/١٨٤(، املسند )٥/٣٣٠(سنن الترمذي ) 2(
  .١٣٨/ ٤منهاج جـ) 3(



  ١٠٩  أبو بكر الصديق 

 أهل باتفاق كذب الصالة يف باخلامت علي تصدق حديث
  .)١(املعرفة

نما وِليكُم اُهللا ورسولُه  :اآلية هذه أن :عشر الثاين الوجه ِإ
 نزلت .)٢(ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راِكعونَ قوله إىل والَِّذين آمنوا

 املنافقني بعض كان ملا املؤمنني ةمبواال واألمر الكفار ةمواال عن النهي يف
 بن عبادة فقال الدوائر، أخاف إين ويقول اليهود يوايل أيب بن اهللا كعبد

 الكفار هؤالء من ورسوله اهللا إىل وأبرأ ورسوله، اهللا أتوىل ينإ :الصامت
 مجيع يف عامة واآلية .بكر أيب يف نزلت اأ :عباس ابن ونقل .ومواالم
 وال بكر أبو ال بعينه بواحد ختتص وال الصفات هذه جبميع املتصفني املؤمنني
 بالدخول األمة حقأ هؤالء لكن ؛غريهم وال علي، وال عثمان، وال عمر،
  .فيها

 بالكسر والوالية بالفتح الوالية بني الفرق أن :عشر السادس الوجه
 ليست النصوص؛ هذه يف املذكورة وهي العداوة، ضد والوالية معروف،
  .)٣( اإلمارة هي اليت بالكسر الوالية هي

  :)٤(»كافر فهو اخلالفة عليا ناصب من« :حديث -٢
   على كذب أا باالضطرار يعلم مما األحاديث هذه
 علي تكفري تستلزم وأا اإلسالم، لدين مناقضة وأا ، اهللا رسول

                                         
  :...وذكر الشيخ رمحه اهللا وجوها يف اجلواب عنه إىل أن قال) 1(
  .٥٥: سورة املائدة) 2(
  ).٤/٤١٨جمموع الفتاوى جـ(، وانظر ٢٠٨/ ١، جـ٩-٢/ ٤منهاج جـ) 3(
)(أن رسول اهللا « وحديث  ذكر هذا احلديثا مقبالً فقالأنا وهذا حجة اهللا :  رأى علي

منهاج : مث قال.  إخل»من مات وهو يبغضك« وحديث »على أميت يوم القيامة
   ).٤/٤١٨جمموع الفتاوى جـ(، وانظر ١/٢٠٨، جـ١٠٩-٤/١٠٧جـ



  ١١٠  أبو بكر الصديق 

 إىل إضافتها بل اآلخر؛ واليوم باهللا يؤمن من يقلها مل وأنه خالفه، من وتكفري
  .فيه والطعن القدح أعظم من   اهللا رسول

 ييووص أخي مبرتلة مين أنت« :لعلي قال إنه :حديث -٣
  :»ديين وقاضي بعدي من وخليفيت

 حزم ابن كالم تقدم وقد باحلديث، العلم أهل باتفاق موضوع كذب
 باألخبار علم أدىن له من ذلك يعلم موضوعة، األحاديث هذه سائر أن

 يف احلديث أهل من أحد خيرجه مل لذلك ...ذلك يف صدق وقد .ونقلها
  .)١( فيها مبا حيتج اليت الكتب

 اهلدى، إمام وأنه علي، يف عهدا إيل عهد اهللا إن« :حديث -٤
  :»للمتقني ألزمها اليت الكلمة وهو األولياء، وإمام

 رواية وجمرد .والعلم باحلديث املعرفة أهل باتفاق موضوع كذب
 ...فوقهم ممن واآلفة .الصحة على تدل وال تفيد ال وحنوه »احللية« صاحب
 هذا أن يبني مما كلمة هوتسميت »التقوى كلمة هو« احلديث يف وقوله
 مسي واملسيح اهللا، كلمة املسيح تسمية جنس من كلمة تسميته فإن كذب؛
 فيكون، كن له قال مث تراب من خلقه آدم كمثل اهللا عند مثله ألن بذلك
 وكلمة .الناس سائر خلق كما خملوق فهو علي وأما .بالكلمة خملوق فهو

  .)٢( أكرب واهللا اهللا، إال إله ال مثل التقوى
 الوصي فهو مرتله يف النجم هذا أنقض من« :النجم حديث -٥

 فقال طالب، أيب بن علي بيت يف فوجدوه النجم ذلك فطلبوا بعدي من
                                         

  .٨٦، ٤/٩٥منهاج جـ ) 1(
  ٣/١٨،١٩منهاج جـ ) 2(



  ١١١  أبو بكر الصديق 

 بن علي عمه ابن إىل ومال بيته أهل وهوى وغوى حممد ضل :مكة أهل
ما * والنجِم ِإذَا هوى  السورة هذه نزلت ذلك فعند طالب، أيب

اِحبلَّ صىضا غَومو كُم«:  
 الذي أبرد وما فيه، شك ال موضوع حديث هذا :الفرج أبو قال
 الشيخ أجاب وقد :قلت ....ظلمات إسناده ويف ذكر، ما أبعد وما وضعه،
  .)١( أوجه بثمانية عنه

  :»باا وعلي العلم مدينة أنا« :حديث -٦
 وإن واملكذوبات املوضوعات يف يعد إمنا وهلذا وأوهى، أضعف هذا

 أن وبني املوضوعات، يف اجلوزي ابن ذكره وهلذا رواه، قد الترمذي كان
  .موضوعة طرقه سائر

 العلم مدينة كان إذا  النيب فإن ..متنه نفس من يعرف والكذب
 أمر فسد واحد إال العلم عنه يبلغ ومل واحد باب إال هلا يكن ومل

  ...)٢(اإلسالم
  بكر أيب إمامة على اإلمجاع

  السقيفة يف مبايعته
 وولوه باخلالفة، أحق وأنه الصديق، أفضلية على الصحابة أمجع

                                         
  .١٩-١٧/ ٤املنهاج جـ) 1(
ال «قلت أما حديث ) ٤١٣، ٤٠٨/ ٤( وانظر جمموع الفتاوى ١٣٩، ١٣٨ / ٤نهاج جـم)2(

 فقد بني الشيخ رمحه اهللا أنه ينطبق على أيب بكر »يزال هذا الدين قائما إىل اثين عشر خليفة
، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية، وابنه يزيد، وعبد امللك بن مروان، وأوالده األربعة، 

 موقف أهل السنة - وأولياؤه انظر حبث آل رسول اهللا (د العزيز وبينهم عمر بن عب
  .هـ١٤١٢مطبوع عام ) والشيعة من عقائدهم وفضائلهم وفقههم وفقهائهم



  ١١٢  أبو بكر الصديق 

 وال عصى، وال بسيف منهم أحدا يضرب أن غري من ورضاهم باختيارهم
 املهاجرين مبحضر عنه اهللا رضي عمر وقال .ماالً واله ممن أحدا أعطى

 ينكر ومل )١(»  اهللا رسول إىل وأحبنا وسيدنا خرينا أنت« :واألنصار
 أحق املهاجرين من بكر أيب غري إن الصحابة من حدأ قال وال منكر، منهم

  .منه باخلالفة
 من مبحضر خطبها اليت خطبته يف اخلطاب بن عمر قال وهلذا
 رواه »بكر أيب مثل األعناق إليه تقطع من فيكم ليس« :واألنصار املهاجرين
 بين سقيفة يف واألنصار املهاجرين من حضر من وبايعه .)٢(ومسلم البخاري
 رضي عمر خطبة يف عنهما اهللا رضي عباس ابن عن البخاري فروى ساعدة
 إنه مث« :قوله وفيها عمره، آخر يف احلج من مرجعه ا خطب اليت عنه اهللا
 امرؤ يغترن فال فالنا، بايعت عمر مات لو واهللا :يقول منكم قائالً أن بلغين
 ولكن كذلك كانت وإمنا أال متت،و فلتة بكر أيب بيعة كانت إمنا :يقول أن
 بايع من بكر، أيب مثل إليه األعناق تقطع من منكم وليس شرها، وقى اهللا
 أن تغرة بايعه الذي وال هو يبايع فال املسلمني مشورة غري من رجالً
 خالفونا األنصار أن  نبيه اهللا توىف حني خربنا من كان نهأو .)٣(»يقتال

 ومن والزبري علي عنا وخالف ساعدة، ينب سقيفة يف بأسرهم واجتمعوا
 إىل بنا انطلق بكر أبا يا :بكر أليب فقلت بكر، أيب إىل املهاجرون واجتمع معهما،

                                         
  .٥ ب٦٤البخاري ك) 1(
أن السابق منكم الذي ال يلحق يف الفضل :  ومعىن تقطع إليه األعناق٣١ ب٨٦البخاري ك) 2(

لكون الناظر إىل السابق متتد ) تقطع إليه األعناق(بقوله ال يصل إىل مرتلة أيب بكر، وعرب 
) اخلطايب(عنقه لينظر، فإذا مل حيصل مقصوده من سبق من يريد سبقه قيل انقطعت عنقه 

  . فيه قطعة من حديث عمر٤ ب٢٩وصحيح مسلم ك
  .أي خوف وقوعهما يف القتل) 3(



 

 رجالن لقينا منهم دنونا فلما نريدهم، فانطلقنا األنصار، من هؤالء إخواننا
 معشر يا تريدان أين :فقاال القوم، عليه متاال ما فذكرا صاحلان منهم
 أن عليكم ال :فقاال .األنصار من هؤالء إخواننا نريد :فقلنا ين؟املهاجر
 يف أتيناهم حىت فانطلقنا لنأتينهم، واهللا :فقلت .أمركم اقضوا تقربوهم
 :قالوا هذا؟ من :فقلت .ظهرانيهم بني مزمل رجل فإذا ساعدة بين سقيفة
 دتشه قليالً جلسنا فلما )١(يوعك :قالوا له؟ ما :فقلت .عبادة بن سعد

 وكتيبة اهللا نصارأ فنحن :بعد أما :قال مث .أهله هو مبا اهللا على فأثىن خطيبهم
 هم افإذ )٢(قومكم من دافة دفت وقد رهط، املهاجرين معاشر وأنتم اإلسالم،
 أردت سكت فلما )٤(األمر من حيضنونا نأو )٣(أصلنا من خيتزلونا أن يريدون
 بكر، أيب يدي بني أقدمها أن أريد )٥(أعجبتين مقالة زورت وكنت أتكلم، أن

 على :بكر أبو قال أتكلم أن أردت فلما )٦(احلد بعض منه أداري وكنت
 واهللا وأوقر، مين أحلم هو فكان بكر أبو فتكلم أغضبه، أن فكرهت رسلك،

 منها وأفضل مثلها بديهته يف قال إال تزويري يف أعجبتين كلمة من ترك ما
 هذا يعرف ولن )٧(أهل له فأنتم خري من فيكم ذكرمت ما :فقال .سكت حىت

                                         
  ).٢/١٢٤النهاية . (الوعك هو احلمى، وقيل أملها: يوعك) 1(
  ).٢/١٢٤النهاية . (القوم يسريون مجاعة سريا ليس بالشديد: الدافة) 2(
  ).٢/٢٩النهاية (أي يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردين ) 3(
  ).١٠٤/ ١النهاية (أي خيرجونا : حيضنونا) 4(
النهاية (هيأت وأصلحت، والتزوير إصالح الشيء، وكالم مزور أي حمسن : زورت) 5(

٢/٣١٨.(  
واملراد . احلد كالنشاط والسرعة يف األمور واملضاء فيها مأخوذة من حد السيف: بعض احلد) 6(

  ).١/٣٥٣: النهاية(باحلدة ههنا املضاء يف الدين والصالح والقصد يف اخلري 
وقع يف رواية محيد بن عبد الرمحن بيان ما قال يف روايته فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئًا أنزل ) 7(

  لقد علمتم أن :  من شأم إال ذكره، وقالول اهللا يف األنصار وال ذكره رس
= 

  ١١٣  أبو بكر الصديق



  ١١٤  أبو بكر الصديق 

 رضيت وقد ودارا، نسبا العرب أوسط هم قريش، من احلي هلذا إال األمر
 بن عبيدة أيب وبيد بيدي فأخذ شئتم، أيهما ايعوابف الرجلني هذين أحد لكم
 أقدم أن واهللا كان غريها، قاله مما أكره فلم بيننا، جالس وهو اجلراح
 فيهم قوم على أتأمر أن من إيل أحب إمث من ذلك يقربين ال عنقي فتضرب
 فقال .اآلن أجده ال شيئًا املوت عند نفسي يل تسول أن إال اللهم ،بكر أبو
 أمري منا )٢(املرجب وعذيقها )١(احملكك جذيلهما أنا :األنصار من قائل
 فرقت حىت األصوات وارتفعت اللغط فكثر .قريش معشر يا أمري ومنكم
 وبايعه فبايعته، يده فبسط بكر أبا يا يدك أبسط :فقلت )٣(االختالف من

 قائل فقال ،)٤( عبادة بن سعد على ونزونا األنصار، بايعه مث املهاجرون،
 وإنا :عمر قال .عبادة بن سعد اهللا قتل :فقلت .عبادة بن سعد قتلتم منهم
 إن خشينا بكر، أيب مبايعة من أقوى أمر من حضرنا فيما وجدنا ما واهللا
 ما على بايعناهم فإما بعدنا، منهم رجالً يبايعوا أن بيعة تكن ومل القوم قنافار
  .)٥(فساد فيكون خنالفهم وإما نرضى، ال

 وقى اهللا ولكن فلتة بكر أيب مبايعة كانت :عمر قول ومعىن
 كان لكونه انتظار وال تريث غري من إليها بودر بكر أيب بيعة أن شرها

                                         
= 

 »لو سلك الناس واديا وسلكت األنصار واديا لسلكت وادي األنصار«:  قالرسول اهللا 
قريش والة هذا األمر فرب الناس تبع « قال وأنت قاعد ولقد علمت يا سعد أن رسول اهللا 

  .ن الوزراء وأنتم األمراءصدقت، حن:  فقال له سعد»لربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم
عود ينصب لإلبل اجلرباء لتحتك عليه، أراد أنه يستشفى برأيه، تصغري تعظيم : تصغري جذل) 1(

  .وكذلك قوله عذيق
  .أي يدعم النخلة إذا كثر محلها: تصغري عذق املرجب) 2(
  .الفزع واخلوف: الفرق) 3(
  ).النهاية البن األثري(أي وطئوه ووقعوا عليه ) 4(
  .٣١ ب٨٦ البخاري ك)5(



  ١١٥  أبو بكر الصديق 

 أيب مثل األعناق إليه تقطع من فيكم ليس :عمر قال كما األمر، هلذا متعينا
 له   اهللا رسول وتقدمي سواه من على بكر أيب فضيلة ظهور وكان بكر،
 تعيينه على النصوص داللة فكانت معلوما ظاهرا أمرا الصحابة سائر على
 شرها وقاية يسأل مل وهو .غريه خبالف وتريث، وانتظار مشاورة عن تغين
 يعد ال السقيفة يوم جرى وما باإلمجاع، الفتنة شر وقى اهللا أن أخرب بل
  .)١( اتفقوا حىت انفضوا ما ألم نزاعا

  املنرب على له العامة مبايعة
يف صحيح البخاري، عن أنس رضي اهللا عنه، أنه مسع خطبة عمر 

 حني جلس على املنرب وذلك الغد من يوم تويف رسول اهللا )٢(األخرية 
كنت أرجو أن يعيش رسول : مت ال يتكلم، قال، فتشهد أبو بكر صا
 فإن يكن حممد قد -يريد بذلك أن يكون آخرهم-  حىت يدبرنا اهللا 

مات فإن اهللا قد جعل بني أظهركم نورا تدون به، به هدى اهللا حممدا 
 وإن أبا بكر صاحب رسول اهللا  ثاين اثنني، وإنه أوىل املسلمني  

وكانت طائفة منهم قد بايعوا قبل ذلك يف بأموركم، فقوموا فبايعوه، 
  .سقيفة بين ساعدة، وكانت بيعة العامة على املنرب

مسعت عمر يقول أليب بكر : قال الزهري، عن أنس بن مالك
  .)٣(»اصعد املنرب فلم يزل به حىت صعد املنرب، فبايعه الناس عامة«: يومئذ

                                         
  .١/٣٦، جـ٢١٧، ٤/٢١٦جـ. ١١٣، ١٨٦، ١٢٠، ٣/١١٩منهاج جـ) 1(
  . فأنكر وفاتهوكان قد خطب بعد وفاة النيب ) 2(
ما كان من :  ويف صحيح البخاري عن عائشة يف هذه القصة قالت٥١ ب٩٣البخاري ك ) 3(

 لنفاقًا فردهم اهللا خطبتهما من خطبة إال نفع اهللا ا، لقد خوف عمر الناس وأن فيهم
  .بذلك، مث لقد بصر أبو بكر الناس اهلدى وعرفهم احلق الذي عليهم



 

  .)٢)(١(أقيلوين : وقد روي عنه أنه قال
  عبادة بن سعد وختلف

واألنصار تكلم بعضهم بكالم أنكره عليهم أفاضلهم، كأسيد بن 
  .حضري، وعباد بن بشر، وغريمها ممن هو أفضل من سعد نفسا وبيتا

خري دور األنصار دار بين النجار، «:  أنه قالفإنه ثبت عن النيب 
 احلارث بن اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف  عبدمث بنو عبد األشهل، مث بنو

 فالدور الثالثة املفضلة مل يعرف عنهم من نازع )٣(»ر األنصار خريكل دو
طائفة قليلة، ووإمنا نازع سعد بن عبادة، واحلباب بن املنذر، . يف اإلمامة

مث رجع هؤالء وبايعوا الصديق، إال سعد بن عبادة ألم عينوه لإلمارة 
، فضالً فبقي يف نفسه ما يبقى يف نفوس البشر، فلم يؤذه أبو بكر بكلمة

  .عن فعل
وما ذكره الشهرستاين من أن األنصار اتفقوا على تقدمي سعد بن 
عبادة هو باطل باتفاق أهل املعرفة بالنقل، واألحاديث الثابتة خبالف 

  .)٤(ذلك
                                         

  »الرياض النضر يف مناقب العشر«انظر ) 1(
: وعن ربيعة أحد الصحابة قال.  وقد تقدم ذكر خطبة أيب بكر بعد البيعة٣/١٢٠منهاج جـ) 2(

مل أجد من : أتأمر على اثنني؟ قالما محلك أن تلي أمر الناس وقد يتين أن : قلت أليب بكر
ختوفت أن تكون فتنة تكون بعدها : ويف رواية. ذلك بدا، خشيت على أمة حممد الفرقة

وانظر تأريخ اخللفاء للسيوطي ) ١٣٨خمتصر السرية للشيخ حممد بن عبد الوهاب ص. (ردة
  .٧١ص

  ).١٩٥١-١٩٤٩(صحيح مسلم ) 3(
 ملا قبض رسول اهللا : صححه عن ابن مسعود قالوأخرج النسائي وأبو يعلى واحلاكم و) 4(

يا معشر : قالت األنصار منا أمري ومنكم أمري فأتاهم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال
= 

  ١١٦  أبو بكر الصديق



  ١١٧  أبو بكر الصديق 

ولكن سعدا مع ذلك مل يعارض ومل يدفع حقًا وال أعان على 
يب معاوية، باطل، بل روى اإلمام أمحد رمحه اهللا يف مسند الصديق، عن أ

 -عن داود بن عبد اهللا األودي، عن محيد بن عبد الرمحن هو احلمريي 
لقد علمت يا سعد أن :  وفيه أن الصديق قال-فذكر حديث السقيفة

قريش والة هذا األمر فرب الناس تبع «: وأنت قاعد:   قالرسول اهللا 
صدقت، حنن الوزراء : قال فقال سعد. لربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم

ولعل محيدا أخذه عن بعض .  فهذا احلديث مرسل حسن»أنتم األمراءو
وفيه فائدة جليلة جدا وهي أن سعد بن . الصحابة الذين شهدوا ذلك

عبادة نزل عن مقامه األول يف دعوى اإلمارة وأذعن للصديق باإلمارة 
  .أمجعنيفرضي اهللا عنهم 

هاجرين، وسعد بن عبادة مل يقدح يف الصديق، وال أنه أفضل امل
وسعد من . ومات ومل يبايعه وال بايع عمر، ومات يف خالفة عمر

السابقني األولني من األنصار من أهل اجلنة كما قالت عائشة رضي اهللا 
  .عنها

والً مل تكن منازعته للصديق، بل طلبوا أن أومن نازع من األنصار 
ش قطعوا يكون من قريش أمري ومنهم أمري، فلما تبني أن هذا األمر يف قري

  .)١(املنازعة 

                                         
= 

 قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه األنصار ألستم تعلمون أن رسول اهللا 
تأريخ اخللفاء للسيوطي ( أبا بكر أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت األنصار نعوذ باهللا أن نتقدم

  ).٦٨ص
  .١٥، ٣/٢٦٩، جـ٢٢٦، ٤/٢١٤، جـ٢٣٩/ ٢منهاج جـ) 1(



  ١١٨  أبو بكر الصديق 

  عنه اهللا رضي علي وختلف
  بايعوه مث هاشم، بين وبعض

بايعوه ثاين : طائفة من بين هاشم قيل إا ختلفت عن مبايعته، فقيل
يوم، وقيل تأخروا عن بيعته ستة أشهر مث بايعوه من غري رغبة وال رهبة  

مة وكمال مل يزعجهم وال ألزمهم بيعته، وهذا كله من ورعه عن أذى األ
  .عدله وتقواه

نه أرسلها إىل علي كذب أوالرسالة اليت يذكرها بعض الكتاب 
خمتلق عند أهل العلم؛ بل علي أرسل إىل أيب بكر أن ائتنا فذهب هو 

  .إليهم، فاعتذر علي إليه وبايعه
أرسلت فاطمة : ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

 مما أفاء )١(   مرياثها من رسول اهللا إىل أيب بكر رضي اهللا عنهما تسأله
 وما بقي من مخس خيرب فقال أبو بكر )٢()فدك(اهللا عليه يف املدينة و
ال نورث ما تركنا «:   قالإن رسول اهللا : الصديق رضي اهللا عنه

 وإين واهللا ال أغري شيئًا من )٣(»صدقة، إمنا يأكل آل حممد من هذا املال
ا اليت كانت عليها يف عهده، وإين لست   عن حاهلصدقة رسول اهللا 

 يعمل به إال عملت به، إين أخشى إن تاركًا شيئًا كان رسول اهللا 
مره أن أزيغ، فوجدت فاطمة على أيب بكر فهجرته أتركت شيئًا من 

  ستة أشهر، فلما فلم تكلمه حىت توفيت، وعاشت بعد رسول اهللا 
كر، وصلى عليها علي، وكان توفيت دفنها علي ليالً ومل يؤذن ا أبا ب

 لعلي وجه من الناس حياة فاطمة، فلما ماتت استنكر علي وجوه الناس
                                         

  .تطلب صدقة النيب اليت باملدينة) 1(
  .وتقدم ما يتعلق بفدك وأنه أزال اخلالف فيها) 2(
  .يعين مال اهللا ليس هلم أن يزيدوا على املأكل) 3(



  ١١٩  أبو بكر الصديق 

فالتمس مصاحلة أيب بكر ومبايعته، ومل يكن بايع تلك األشهر، فأرسل إىل 
. أيب بكر أن ائتنا وال يأتينا معك أحد، كراهية حمضر عمر بن اخلطاب

وما : فقال أبو بكر.  وحدكواهللا ال تدخل عليهم: فقال عمر أليب بكر
عساهم أن يفعلوا يب، واهللا آلتينهم، فدخل عليهم أبو بكر، فتشهد علي؛ 

إنا قد عرفنا فضيلتك يا أبا بكر وما أعطاك اهللا، ومل ننفس عليك : مث قال
خريا ساقه اهللا إليك، ولكنك استبددت باألمر علينا، وكنا نرى أن لنا فيه 

، فلم يزل يكلم أبا بكر حىت فاضت عينا  حقًا لقرابتنا من رسول اهللا
  والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهللا : فلما تكلم أبو بكر قال. أيب بكر

وأما الذي شجر بيين وبينكم من هذه . أحب إيل أن أصل من قرابيت
  يصنعه األموال فإين مل آل عن احلق، ومل أترك أمرا رأيت رسول اهللا 

فلما صلى . موعدك العشية للبيعة: ي أليب بكرفقال عل. فيها إال صنعته
ة الظهر رقى املنرب فتشهد، وذكر شأن علي وختلفه عن البيعة أبو بكر صال

وتشهد علي بن أيب طالب فعظم حق . وعذره الذي اعتذر به، مث استغفر
أيب بكر، وأنه مل حيمله على الذي صنع نفاسة على أيب بكر وال إنكارا 

ولكنا كنا نرى أن لنا يف األمر نصيبا فاستبد علينا به للذي فضله اهللا به، 
أصبت، فكان املسلمون : فسر بذلك املسلمون، وقالوا. فوجدنا يف أنفسنا

  .)٢)(١(إىل علي قريبا حني راجع األمر املعروف
أن أهل السنة ال ينازعون يف كمال علي : وتقدم قول الشيخ: قلت

منا الرتاع يف كونه أكمل من الثالثة وأنه يف الدرجة العليا من الكمال؛ وإ
  .وأحق باخلالفة منهم

                                         
  ).١٧٥٩( ومسلم ١٢ ب٦٢ ك١ ب٥٧البخاري ك) 1(
  .٣/١٧١جـ. ٢١٤، ٢٣٢ -٢٣٠/ ٤منهاج جـ) 2(



  ١٢٠  أبو بكر الصديق 

  اإلمامة يف املعترب اإلمجاع
ال ريب أن اإلمجاع املعترب يف اإلمامة ال يضر فيه ختلف الواحد 
واالثنني والطائفة القليلة؛ فإنه لو اعترب ذلك مل يكد ينعقد إمجاع على 

خبالف ... وى ال يعلمإمامة، فإن اإلمامة أمر معني فقد يتخلف الرجل هل
اإلمجاع على األحكام العامة كاإلجياب والتحرمي واإلباحة؛ فإن هذا لو 

ال يعتد : أحدمها. خالف فيه الواحد أو االثنان، ففيه قوالن للعلماء
والفرق بينه وبني اإلمامة أن . يعتد به، وهو قول األكثرين: خبالفه، والثاين

قائل بوجوب الشيء يوجبه على احلكم عام يتناول هذا وهذا؛ فإن ال
واخلالفة ال يشترط فيها إال . نفسه وعلى غريه فاملنازع فيه ليس متهما

اتفاق أهل الشوكة واجلمهور الذي يقام م األمر؛ حبيث ميكن أن يقام 
عليكم باجلماعة، فإن يد اهللا «: وهلذا قال النيب ... م مقصود اإلمامة

 )٢(»يطان مع الواحد وهو مع االثنني أبعدإن الش«:  وقال)١(»مع اجلماعة
إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب الغنم، والذئب إمنا يأخذ «: وقال
عليكم بالسواد األعظم، ومن شذ شذ يف «:  وقال)٣(»القاصية
  .)٥)(٤(»النار

  اإلمجاع يثبت مل ولو حىت
  الصديق خالفة على
ما أن  أن يكون يف وجودها، وإماإ: الكالم يف خالفة الصديق

  .يكون يف استحقاقه هلا
                                         

  ).٣/٣١٥(الترمذي ) ٢) (1(
  .١/١٠٢كرت العمال جـ) ٣(
  ).٢٧٨٤(املسند ) ٤(
     .١/١٩٠جـ. ٢٣٢، ٤/٢٣١منهاج جـ) ٥(



  ١٢١  أبو بكر الصديق 

فمعلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه توىل األمر، وقام مقام : أما األول
، وخلفه يف أمته، وأقام احلدود، واستوىف احلقوق، وقاتل الرسول 

الكفار واملرتدين، ووىل األعمال، وقسم األموال، وفعل مجيع ما فعل 
  .األمةول من باشر اإلمامة يف أاإلمام؛ بل هو 

كونه مستحقًا لذلك؛ فهذا عليه أدلة كثرية : وأما إن أريد بإمامته
وحينئذ فاإلمجاع ال حيتاج إليه يف األوىل وال يف الثانية وإن . غري اإلمجاع

  .)١(كان اإلمجاع أمرا حاصالً 
  الصديق خالفة انعقدت

  واحلديد بالكتاب
صر، كما قال الدين احلق ال بد فيه من الكتاب اهلادي والسيف النا

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب : تعاىل
 ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنزأَنِط وِبالِْقس اسالن قُومانَ ِليالِْميزو

لَهسرو هرصني ناُهللا م لَمعِلياِس وِللن اِفعنمو ِب ِإنَّ اَهللا قَِوييِبالْغ 
ِزيزع)٢(.  

فالكتاب يبني ما أمر اهللا به وما ى عنه، والسيف ينصر ذلك 
وأبو بكر ثبت بالكتاب والسنة أن اهللا أمر مببايعته، والذين بايعوه . ويؤيده

فانعقدت خالفة النبوة يف حقه . كانوا أهل السيف املطيعني هللا يف ذلك
  .)٣( بالكتاب واحلديد

                                         
  .٤/٢٣٢منهاج جـ) 1(
  .٢٥: سورة احلديد) 2(
  .١٩١، ١/١٩٠منهاج جـ) 3(



  ١٢٢  أبو بكر الصديق 

  االستخالف بعد بكر أيب أعمال
  عنه اهللا رضي فضائله من وهي

، ومل خيل بشيء، كما قال قام رضي اهللا عنه مقام رسول اهللا 
  يعمل به إال عملت إين لست تاركًا شيئًا كان رسول اهللا : عن نفسه

  .)١(به، إين أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ 
  :ألعمال اجلليلة باألعمال اآلتيةوعلى وجه التفصيل قام من ا

  : ثبت املسلمني وقواهم-١
أسلموا طوعا املهاجرون منهم واألنصار،  أهل مدينة رسول اهللا 

وهم قاتلوا الناس على اإلسالم، وهلذا مل يرتد من أهل املدينة أحد، بل 
، وذلت أنفسهم عن اجلهاد على دينه حىت ضعف أغلبهم مبوت النيب 

واهم بأيب بكر رضي اهللا عنه، والذي أيد اهللا به اإلسالم يف ثبتهم اهللا وق
حياة رسوله، وحفظه به بعد مماته، فاهللا جيزيه عن اإلسالم وأهله خري 

خطبنا أبو بكر رضي اهللا عنه وكنا كالثعالب فما زال : قال أنس. اجلزاء
  .)٢(يشجعنا حىت صرنا كاألسود 

  : قاتل املرتدين-٢
 إمنا كانوا ممن أسلموا بالسيف النيب الذين ارتدوا بعد موت 
  .كأصحاب مسيلمة وأهل جند

                                         
فُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِل: يشري إىل قوله) 1(

أَِليم.  
وملا : قال حممد بن إسحاق: ، وقال ابن كثري١٦٥، ٥٩، ٥٨، ١٢٩، ٤/١٣٧منهاج جـ) 2(

 ارتدت العرب، واشرأبت اليهودية والنصرانية، وجنم النفاق، وصار تويف رسول اهللا 
ة يف الليلة الشاتية لفقد نبيهم حىت مجعهم اهللا على أيب بكر رضي اهللا املسلمون كالغنم املطري

  ).٢٧٩/ ٥البداية والنهاية جـ(عنه 



  ١٢٣  أبو بكر الصديق 

وتواتر عند الناس أن الذي قاتل أهل الردة هو أبو بكر الصديق 
وأصحابه قاتل مسيلمة الكذاب املدعي للنبوة وأتباعه بين حنيفة، وأهل 

وقاتل طليحة األسدي وكان . إم مائة ألف أو أكثر: وقد قيل. اليمامة
 النبوة بنجد واتبعه من أسد وغطفان ما شاء اهللا، وادعى النبوة قد ادعى
.  فتزوج الكذاب بالكذابة-امرأة تزوجها مسيلمة الكذاب-سجاح 

وأيضا فكان من العرب من ارتد عن اإلسالم مل يتبع متنبئًا كذابا، وقد 
رتد ِمنكُم يا أَيها الَِّذين آمنوا من ي: ذكر أئمة التفسري أن قوله تعاىل

هونِحبيو مهِحبٍم يأِْتي اُهللا ِبقَوي فوِديِنِه فَس نع)م أبو بكر )١أ 
  .وعمر ومن تبعهما من أهل اليمن وغريهم

فمن أعظم فضائل الصديق عند األمة أوهلم وآخرهم أنه قاتل 
على منع وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة، ومل يكن قتاله هلم . املرتدين

  .)٢(الزكاة؛ بل قاتلهم على أم آمنوا مبسيلمة الكذاب 
  : قاتل مانعي الزكاة-٣

وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة فأولئك ناس آخرون امتنعوا 
وقد . من أدائها بالكلية فقاتلهم على هذا، مل يقاتلهم ليؤدوها إليه
 له وجوب حصل لعمر أوالً شبهة يف قتاهلم حىت ناظره الصديق وبني

قتاهلم فرجع إليه، والقصة يف ذلك مشهورة، ويف الصحيحني عن أيب 
 كيف نقاتل الناس وقد قال رسول اهللا : رهريرة أن عمر قال أليب بك

 أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا«
                                         

  .٥٤: سورة املائدة) 1(
، وأخرج البيهقي عن احلسن البصري يف قوله تعاىل ٢٢٨، ٥٩، ٥٨، ٤/١٢٩منهاج جـ) 2(

أِْتي اُهللاي فوِديِنِه فَس نع كُمِمن دتري نٍممِبقَو هو واهللا أبو بكر وأصحابه ملا :  اآلية قال
  ).٦٥تأريخ اخللفاء ص(ارتدت العرب جاهدهم أبو بكر وأصحابه حىت ردوهم إىل اإلسالم 



  ١٢٤  أبو بكر الصديق 

أمل يقل : كر قال أبو ب»مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على اهللا
 فإن الزكاة من حقها، واهللا لو منعوين عناقًا كانوا يؤدوا إىل »إال حبقها«

فواهللا ما هو إال أن رأيت : قال عمر.   لقاتلتهم على منعهارسول اهللا 
وعمر احتج مبا بلغه . اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق

 يتناول الزكاة، فإا »حبقها«وله  فبني له الصديق أن قأو مسعه من النيب 
  .حق املال

 أنه ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب 
ين رسول اهللا إأمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا و«: قال

 فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم ذاويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإ
 بني فقه أيب لفظ الثاين الذي قاله الرسول  فهذا ال)١(»وأمواهلم إال حبقها

داء الزكاة، وهو مطابق للقرآن، قال اهللا أبكر وهو صريح يف القتال على 
فَاقْتلُوا الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم : تعاىل

لصالةَ واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإنْ تابوا وأَقَاموا ا
مِبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتو)فعلق ختلية السبيل على اإلميان وإقام )٢ 

  .)٣( أولئك بالزكاة بعد امتناعهم منها أقرو. الصالة وإيتاء الزكاة
  : راسل أهل الردة-٤

ملا ركب الصديق يف اجليوش شاهرا سيفه مسلوالً من املدينة إىل 
عشر لواًء، ودفعها إىل األمراء، كتب معهم  وعقد أحد )٤(ذي القصة 

  :كتابا وهذه نسخته
                                         

 وحديث »إال حبقها « فيه حديث أيب هريرة ٢ ب ٢٤، البخاري ك٨ ب١صحيح مسلم ك) 1(
  .»كاة على إقام الصالة وإيتاء الزبايعت رسول اهللا «جابر 

  .٥: سورة التوبة) 2(
  .٢٢٩، ٢٢٨، ١٦٥، ٥٩، ٥٨، ١٢٩، ٤/١٣٧منهاج جـ) 3(
  .وهي من املدينة على مرحلة) 4(



  ١٢٥  أبو بكر الصديق 

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  إىل من بلغه كتايب هذا من عامة من أيب بكر خليفة رسول اهللا 
  .وخاصة أقام على إسالمه أو رجع عنه

  اهلدى اتبع من على سالم
 وأن فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو وحده ال شريك له،
  .حممدا عبده ورسوله، نقر مبا جاء به، ونكفر من أىب ذلك وجناهده

 فإن رسول اهللا أرسل باحلق من عنده بشريا ونذيرا، وداعيا ،أما بعد
ىل اهللا بإذنه وسراجا منريا، لينذر من كان حيا وحيق القول على إ

ن   مالكافرين، فهدى اهللا باحلق من أجاب إليه، وضرب رسول اهللا 
  .أدبر عنه حىت صار إىل اإلسالم طوعا أو كرها

مث توىف اهللا رسوله وقد نفذ ألمر اهللا ونصح ألمته وقضى الذي 
عليه، وكان اهللا قد بني له ذلك وألهل اإلسالم يف الكتاب الذي أنزل 

نك ميت وِإنهم ميتونَ: فقال  وما جعلْنا ِلبشٍر ِمن:  وقال،)١(ِإ
وما :  وقال للمؤمنني،)٢(قَبِلك الْخلْد أَفَِإنْ ِمت فَهم الْخاِلدونَ

محمد ِإال رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ أَفَِإنْ مات أَو قُِتلَ 
 شيئًا انقَلَبتم علَى أَعقَاِبكُم ومن ينقَِلب علَى عِقبيِه فَلَن يضر اَهللا

اِكِرينِزي اُهللا الشجيسو)ا قد )٣ا فإن حممدفمن كان يعبد حممد 
مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت، وال تأخذه سنة وال نوم، 

  .حافظ األمر منتقم من عدوه
                                         

  .٣٠: سورة الزمر) 1(
  .٣٤: سورة األنبياء) 2(
  .١٤٤: سورة آل عمران) 3(



  ١٢٦  أبو بكر الصديق 

وإين أوصيكم بتقوى اهللا وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم 
داه، وأن ت تدوا ن كل من مل يهده اهللا إعتصموا بدين اهللا؛ ف، وأن

ضال، وكل من مل يعنه اهللا خمذول، ومن هداه غري اهللا كان ضاالً، قال 
من يهِد اُهللا فَهو الْمهتِد ومن يضِللْ فَلَن تِجد لَه وِليا : اهللا تعاىل
 اآلخرة صرف  ولن يقبل له عمل حىت يقر به، ومل يقبل له يف)١(مرِشدا
  .وال عدل

وقد بغلين رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر باإلسالم 
: وعمل به اغترارا باهللا وجهالً بأمره وإجابة للشيطان، قال اهللا تعاىل

 كَانَ ِمن ِليسب وِإذْ قُلْنا ِللْمالِئكَِة اسجدوا آلدم فَسجدوا ِإال ِإ
أَم نع قفَفَس الِْجن مهوِني ود اَء ِمنِليأَو هتيذُرو هِخذُونتِه أَفَتبِر ر

ِإنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو : ، وقال)٢(لَكُم عدو ِبئْس ِللظَّاِلِمني بدالً
فَاتِخذُوه عدوا ِإنما يدعو ِحزبه ِليكُونوا ِمن أَصحاِب 

  .)٣(السِعِري
وإين بعثت إليكم يف جيشي من املهاجرين واألنصار والذين 

وأمرته أن ال يقبل من أحد إال اإلميان باهللا، وال يقتله ، اتبعوهم بإحسان
حىت يدعوه إىل اهللا عز وجل، فإن أجاب وأقر وعمل صاحلًا قبل منه 
د وأعانه عليه، وإن أىب حاربه عليه حىت يفيء إىل أمر اهللا، مث ال يبقي ألح

منهم قدر عليه، وأن حيرقهم بالنار، وأن يقتلهم كل قتلة، وأن يسيب 
النساء والذراري، وال يقبل من أحد إال اإلسالم، فمن تبعه فهو خري له، 

  .ومن تركه فلن يعجز اهللا
والداعية . وقد أمرت رسويل أن يقرأ كتايب يف كل جممع لكم

                                         
  .١٧: سورة الكهف) 1(
  .٥٠: سورة الكهف) 2(
  .٦: سورة فاطر) 3(



  ١٢٧  أبو بكر الصديق 

ؤذنوا فسلوهم ما عليه، األذان، فإذا أذن املسلمون فكفوا عنهم، وإن مل ي
رواه سيف بن » فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا محل منهم ما ينبغي هلم

  .)٢)(١(عمر عن عبد اهللا بن سعيد عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك 
  : جيش أسامةذ أنق-٥

وأمره على -  جيش أسامة قبل أن ميرض جهر رسول اهللا 
انتدب معه، ال أن  وروي أن عمر كان ممن -جيش عامهم املهاجرون

ومل يكن أبو بكر يف جيش .  عني عمر وال غري عمر للخروج معهالنيب 
 استخلفه من حني مرض إىل أسامة باتفاق أهل العلم، بل كان النيب 

كان ذلك اجليش ثالثة آالف، وأمره أن يغري على أهل مؤتة . أن مات
امة وجانب فلسطني حيث أصيب أبوه وجعفر وابن رواحة، فتجهز أس

اغد على بركة اهللا والنصر :   أسامة فقالللغزو، فدعا رسول اهللا 
اهللا قد يا رسول : قال أسامة. والعافية، مث أغر حيث أمرتك أن تغري

 أن يكون اهللا قد عافاك، فأذن يل فأمكث حىت أصحبت ضعيفًا، وأرجو
يشفيك اهللا، فإين إن خرجت وأنت على هذه احلالة خرجت ويف نفسي 

، فسكت عنه رسول اهللا . ة، وأكره أن أسأل عنك الناسمنك قرح
  .  بعد ذلك بأياموتويف رسول اهللا 

                                         
  .٣١٦، ٦/٣١٥جـاهـ من البداية والنهاية ) 1(
وبعد فراغ قتال أهل الردة بعث الصديق رضي اهللا عنه خالد بن الوليد إىل أرض البصرة فغزا ) 2(

األبلة فافتتحها، وافتتح مدائن كسرى اليت بالعراق صلحا وحربا، وفيها أقام احلج أبو بكر 
ين يف مجاد الصديق، مث رجع فبعث عمرو بن العاص واجلنود إىل الشام فكانت وقعة أجناد

تأريخ (األوىل سنة ثالث عشرة، ونصر املسلمون، بشر ا أبو بكر وهو يف آخر رمق، 
  ).اخللفاء



  ١٢٨  أبو بكر الصديق 

أبو بكر للخالفة أنفذه مع ذلك اجليش، غري أنه استأذنه فلما جلس 
يف أن يأذن لعمر بن اخلطاب يف اإلقامة، ألنه ذو رأي ناصح لإلسالم 

فأصاب يف ذلك   وسار أسامة لوجهه الذي أمر رسول اهللا . فأذن له
العدو مصيبة عظيمة، وغنم هو وأصحابه وقتل قاتل أبيه، وردهم اهللا 

وأشار عليه غري واحد أن يرد اجليش خوفًا عليهم؛ . ساملني إىل املدينة
  فامتنع فإم خافوا أن يطمع الناس يف اجليش بعد موت رسول اهللا 

 عقدها رسول حل رايةأال : أبو بكر من رد اجليش، وأمر بإنفاذه، وقال
  كان ذلك مما   فلما رآهم الناس يغزون بعد موت رسول اهللا اهللا 

أيد اهللا به الدين، وشد به قلوب املؤمنني، وأذل به الكفار واملنافقني، 
وكان ذلك من كمال معرفة أيب بكر وإميانه ويقينه وتدبريه ورأيه رضي 

  .)١(اهللا عنه 
  :لموا، أو يعطوا اجلزية شرع يف قتال أهل الكتاب إىل أن يس-٦

  .بعد غزو النيب هلم يف مؤتة، وبعد فراغ النيب من قتال العرب
شرع رضي اهللا عنه يف قتال فارس والروم، ومات واملسلمون 

لَى : ىل قتاهلم قوله تعاىلإحماصرو دمشق، وهو ممن دعوا  ستدعونَ ِإ
ي أَو مهقَاِتلُونِديٍد تأٍْس شٍم أُوِلي بونَقَوِلمس)وأظهر األقوال يف )٢ 

 -أن املراد ستدعون إىل قتال أويل بأس شديد أعظم من العرب : اآلية
  ألن آية اجلزية مل ترتل إال بعد فراغ النيب -وهؤالء هم الروم والفرس

ىل قتال الروم عام مؤتة، وأول قتال كان إوأول الدعوة . من قتال العرب
بل تبوك، فقتل فيها أمراء املسلمني زيد معهم يف غزوة مؤتة عام مثان ق
                                         

، ٣/٢١٣ جـ١٢٠، ١٢٦، ٢٢٥، ٢٤، ٢/٢٢٦ جـ٢٧٨/ ٤، جـ٣/١٢٢منهاج جـ) 1(
  .١٢٠، ١٢٦/ جـ ط

  .١٦: سورة الفتح) 2(



  ١٢٩  أبو بكر الصديق 

ويف السنة التاسعة غزا . وجعفر وابن رواحة، ورجع املسلمون كاملنهزمني
عام تبوك، وأكد القرآن األمر يف عام ) بين األصفر( النصارى النيب 

 ومل تبوك، وذم املتخلفني عن اجلهاد ذما عظيما؛ لكنهم مل يقاتلوا النيب 
وأمره فيها بنبذ العهد إىل الكفار، وأمره أن ) براءة(ت يسلموا، فلما نزل

يقاتل أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، وإذا قاتلهم 
قاتلهم حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية مل يكن له حينئذ أن يعاهدهم بال 

وملا . جزية كما كان يعاهد الكفار من املشركني وأهل الكتاب قبل نزوهلا
 بقتال أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية، أخذا جلزية من اوس أمره اهللا

مرهم أن يقاتل أهل الكتاب حىت أوصاحل نصارى جنران على اجلزية، وإذا 
  .يعطوا اجلزية فغريهم أوىل أن يقاتلوا وال يعاهدوا

: لكن يف زمن الصديق والفاروق كان ال بد من أحد األمرين... 
بعد القتال أدوا اجلزية، مل يؤدوا اجلزية بغري إما اإلسالم وإما القتال، و

ومعلوم أن أبا بكر وعمر . ادنتهمهقتال؛ ألنه أولو بأس شديد وال جيوز م
تهم قوتل هؤالء فضربت اجلزية على أهل الشام فبل وعثمان يف خال

والعراق واملغرب، فهذه صفة اخللفاء الراشدين الثالثة، فيمتنع أن تكون 
مؤتة وال يدخل فيها قتال املسلمني يف فتوح الشام اآلية خمتصة بغزوة 
 وخراسان وهي الغزوات اليت أظهر اهللا فيها اإلسالم، والعراق واملغرب

أنه : وإذا قيل. وظهر اهلدى ودين احلق يف مشارق األرض ومغارا
دخل فيها قتال املرتدين؛ ألم يقاتلون أو يسلمون كان أوجه من أن 

  .نييقال قتال مكة وأهل حن
وأبو بكر دعاهم إىل قتال املرتدين، مث قتال فارس والروم، 
وكذلك عمر دعاهم إىل قتال فارس والروم، وعثمان دعاهم إىل قتال 



  ١٣٠  أبو بكر الصديق 

وقد حصل االستخالف يف األرض يف زمن أيب  . )١(الرببر وحنوهم 
بكر، وعمر، وعثمان، ومتكن الدين واألمن بعد اخلوف ملا قهروا فارس 

شام والعراق ومصر وخراسان وأفريقية، قال اهللا والروم وفتحوا ال
  :تعاىل

 اِتاِلحِملُوا الصعو كُموا ِمننآم اُهللا الَِّذين دعو
 نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين لَفختا اسِض كَمِفي اَألر مهِلفَنختسلَي

و مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ما لَهنأَم ِفِهموِد خعب ِمن مهلَندبلَي
 مه فَأُولَِئك ك يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَِل

  .)٣)(٢(الْفَاِسقُونَ
  : أمره جبمع القرآن-٧

ويف سنة اثنيت عشرة أمر الصديق زيد بن ثابت أن جيمع القرآن 
ور الرجال، وذلك عندما استحر القتل يف من اللخف والعسب وصد

القراء يوم اليمامة، كما ثبت به احلديث يف صحيح البخاري عن زيد 
هل أأرسل إيل أبو بكر الصديق مقتل «: بن ثابت رضي اهللا عنه، قال

إن : اليمامة فإذا عمر بن اخلطاب عنده، قال أبو بكر رضي اهللا عنه
وم اليمامة بقراء القرآن وإين إن القتل قد استحر ي: عمر أتاين فقال

 باملواطن فيذهب كثري من القرآن، وإين .أخشى أن استحر القتل بالقراء
كيف أفعل شيئًا مل يفعله : قلت لعمر .أرى أن تأمر جبمع القرآن

 هو واهللا خري، فلم يزل عمر يراجعين حىت: ؟ قالرسول اهللا 
                                         

م، ومتام أمرهم كان على يد فالصديق هو الذي جهز اجليوش إليه: قال ابن كثري رمحه اهللا) 1(
  .عمر، وعثمان، ومها فرعا الصديق

  .٥٥: سورة النور) 2(
  .٢٨١-٤/٢٧٧، جـ١٠، ١/١٠٩منهاج جـ) 3(



  ١٣١  أبو بكر الصديق 

 »...شرح اهللا صدري لذلك، ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر 
  .)٤)(٣)(٢)(١(احلديث 
  : استخالفه عمر بعده-٨

ملا علم أبو بكر رضي اهللا عنه أنه ليس يف األمة مثل عمر، 
وخاف أن ال يولوه إذا مل يستخلفه لشدته يف اهللا فواله هو كان ذلك 
هو املصلحة لألمة، فما فعله صديق األمة هو الالئق به، فإن أبا بكر 

ىل إمر ما مل حيتج معه استحقاقه لألتبني له من كمال عمر وفضله و
ثر ذلك الرأي امليمون على املسلمني؛ فإن كل عاقل أالشورى، وظهر 

منصف يعلم أن عثمان أو عليا أو طلحة، أو الزبري، أو سعدا، أو عبد 
الرمحن بن عوف ال يقوم مقام عمر، فكان تعيني عمر يف االستخالف 

:  قال ابن مسعود رضي اهللا عنهكتعيني أيب بكر يف مبايعتهم له؛ وهلذا
يا أَبِت استأِْجره : قالبنت صاحب مدين حيث : أفرس الناس ثالثة

اَألِمني الْقَِوي ترأْجتِن اسم ريِإنَّ خ)وامرأة العزيز حيث )٥ 
 وأبو بكر حيث )٦(عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتِخذَه ولَدا: قالت

وملا استخلف عمر كره خالفته طائفة حىت قال له . )٧(استخلف عمر
 أباهللا: فقال. ماذا تقول لربك إذا وليت علينا فظًا غليظًا: طلحة

                                         
  .٤، ٣ ب ٦٦ ك ٣٧ ب٩٣البخاري ك ) 1(
  .١٢٤، ٤/٢١٤، جـ٣/١٦٣منهاج جـ) 2(
  .٣٥٣/ ٦البداية والنهاية جـ) 3(
عظم الناس أجرا يف املصاحف أبو بكر، إن أبا أ: وأخرج أبو يعلى عن علي رضي اهللا عنه قال) 4(

  ).تأريخ اخللفاء. (بكر كان أول من مجع القرآن بني اللوحني، وهو أول من مساه مصحفًا
  .٢٦: سورة القصص) 5(
  .٢١: سورة يوسف) 6(
  . وابن سعد٣/٩٠أخرجه احلاكم جـ) 7(



  ١٣٢  أبو بكر الصديق 

وقد رجع طلحة عن ذلك . وليت عليهم خري أهلك: أقول! ختوفوين؟
  .)٢)(١(رضي اهللا عنه 

  .قلت ويأيت بيان ما جعل اهللا فيه من الرمحة بعد الوالية
  قالصدي سياسة كمال

مما يدل على كمال سياسة الصديق وأنه أفضل من كل من ويل 
نه معلوم أن رسول إاألمة، بل وممن ويل غريها من األمم بعد األنبياء، و

  أفضل األولني واآلخرين، أفضل من مجيع اخللق من مجيع اهللا 
كانت بنو إسرائيل «: وقد ثبت يف الصحيحني أنه قال. العاملني

ا هلك نيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، تسوسهم األنبياء كلم
فوا : قال. يا رسول اهللا فما تأمرنا: قالوا. وسيكون خلفاء فيكثرون

، ومن املعلوم أن من توىل بعد الفاضل إذا كان )٣(»ببيعة األول فاألول
ظهورا بينا، وهذا فيه نقص كثري عن سياسة األول ظهر لك النقص 

ملك بعد ملك أو قاض بعد قاض أو معلوم من حال الوالة إذا توىل 
شيخ بعد شيخ أو غري ذلك فإن الثاين إذا كان ناقص الوالية نقصا بينا 

  .ظهر ذلك فيه، وتغريت األمور اليت كان األول قد نظمها وألفها
مث الصديق توىل بعد أكمل اخللق سياسة فلم يظهر يف اإلسالم 

 األمر إىل ما كان نقص بوجه من الوجوه؛ بل قاتل املرتدين حىت عاد
                                         

  .٢٦٨، ١٦٤، ١٦٣، ٢١٤/ ٣، جـ٤/١٢٤منهاج جـ) 1(
فسد ثلمه بنظريه يف الرمحة، وشقيقه يف السرية واملعدلة، ذاك ابن «ئشة وتقدم قول عا) 2(

اخلطاب، هللا أم حفلت له، ودرت عليه، لقد أوحدت به، فنفخ الكفرة، ودخيها، وشرد 
 وأخرج ابن سعد عن سعيد بن املسيب أن أبا »الشرك شذر مذر، وبعج األرض، وخبعها

رزء جليل، من : قال. مات ابنك: ا هذا؟ قالوام: فقال أبو قحافة. بكر ملا مات ارجتت مكة
  ).٨٥تأريخ اخللفاء ص. (صاحبه: قال. عمر: قام باألمر بعده؟ قالوا

  .١٨٤٢مسلم . ٥٠ ب ٦٠البخاري ك ) 3(



  ١٣٣  أبو بكر الصديق 

عليه، وأدخل الناس يف الباب الذي خرجوا منه، مث شرع يف قتال 
الكفار من أهل الكتاب، وعلم األمة ما خفي عليهم، وقواهم ملا 
ضعفوا، وشجعهم ملا جبنوا، وسار فيهم سرية توجب صالح دينهم، 

وهذا مما حيقق أنه أحق . وكان ذلك مما حفظ اهللا به على األمة دينها
، ومل تعظم األمة بعد نبيها أحدا كما لناس خبالفة رسول اهللا ا

عظمت الصديق، وال أطاعت أحدا كما أطاعته من غري رغبة أعطاها 
  .)١(وهذه من خصائصه . وال رهبة أخافهم ا
  بالشديد استعانته الصديق كمال من

  باللني استعانته عمر كمال ومن
 فهو الضحوك، -كملها  مبعوثًا بأعدل األمور وأكان نبينا 

القتال، وهو نيب الرمحة، ونيب امللحمة، بل أمته موصوفون بذلك يف 
:  وقوله)٢(أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم: مثل قوله تعاىل

لَى الْكَاِفِرينٍة عأَِعز ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع)فكان النيب )٣  جيمع 
ولني هذا، فيأمر مبا هو العدل ومها يطيعان فتكون بني شدة هذا 

فلما قبض اهللا نبيه وكان كل منهما خليفة . أفعاهلما على متام االستقامة
على املسلمني خالفة نبوة، كان من كمال أيب بكر أن يويل الشديد 

 فإن جمرد اللني يفسد، -ويستعني به ليعتدل أمره، وخيلط الشدة باللني 
، فكان يقوم  ويكون قد قام مقام النيب -د وجمرد الشدة يفس

باستشارة عمر وباستنابة خالد وحنو ذلك، وهذا من كماله الذي صار 
؛ وهلذا اشتد يف قتال أهل الردة شدة برز ا به خليفة رسول اهللا 

  ...على عمر وغريه، فجعل اهللا فيه من الشدة ما مل يكن فيه قبل ذلك
                                         

  .٢٩٧، ٢٥٢، ٤/٢١٦، جـ٣/١٢٥منهاج جـ) 1(
  .٢٩: سورة الفتح) 2(
  .٥٤: سورة املائدة) 3(



  ١٣٤  أبو بكر الصديق 

ديدا يف نفسه، فكان من كماله وأما عمر رضي اهللا عنه فكان ش
 فكان يستعني بأيب عبيدة بن اجلراح، -استعانته باللني ليعتدل أمره 

وسعد بن أيب وقاص، وأيب عبيد الثقفي، والنعمان بن مقرن، وسعيد 
بن عامر، وأمثال هؤالء من أهل الصالح والزهد الذين هم أعظم زهدا 

ل اهللا يف عمر من الرأفة ما وقد جع. وعبادة من خالد بن الوليد وأمثاله
  .)١(مل يكن فيه قبل ذلك، تكميالً له، حىت صار أمري املؤمنني 

   الراشدين اخللفاء كمال
  العزيز عبد بن وعمر

 أُوِليولَ وسوا الرأَِطيعوا اَهللا ووا أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي
كُمِر ِمناَألم)لقدرة كأمراء احلرببذوي ا) أويل األمر( قد فسر )٢ .

وهذان الوصفان كانا كاملني . وفسر بأهل العلم والدين، وكالمها حق
يف اخللفاء الراشدين فإم كانوا كاملني يف العلم والعدل، والسياسة 

 فأبو بكر -والسلطان، وإن كان بعضهم أكمل يف ذلك من بعض 
حد يف أ وبعدهم مل يكمل -وعمر أكمل يف ذلك من عثمان وعلي 

  .)٣(هذه األمور إال عمر بن عبد العزيز 
  الصحابة من وغريمها وعمر بكر أيب على يطعن من

أبو بكر، وعمر ال تقوم حجة بأما تركا واجبا أو فعالً حمرما 
 ما رجل منافقإ:  وال يطعن على أيب بكر وعمر إال أحد رجلني)٤(أصالً 

                                         
  .٤/٤٥٧انظر جمموع الفتاوى جـو. ٣/١١٢ جـ٢٣٩، ١٣١، ٤/١٥٨منهاج جـ) 1(
  .٥٩: سورة النساء) 2(
  .٢/١٦٩منهاج جـ) 3(
  ).فدك(وتقدمت هذه العبارة يف موضوع ) 4(



  ١٣٥  أبو بكر الصديق 

ل ودين زنديق ملحد يتوصل بالطعن فيهما إىل الطعن يف الرسو
 -أول من ابتدع الرفض- وهذا حال املعلم األول للرافضة ،اإلسالم

هؤالء طعنوا : وحال أئمة الباطنية، كما قال مالك وغريه من أهل العلم
رجل : ، إمنا طعنوا يف أصحابه ليقول القائليف أصحاب رسول اهللا 

سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجالً صاحلًا لكان أصحابه 
وأما جاهل مفرط يف اجلهل واهلوى، وهو الغالب على عامة . صاحلني

  .الشيعة إذا كانوا مسلمني يف الباطن
إن ناسا ينالون : قيل لعائشة: عن جابر رضي اهللا عنه قال

وما تعجبون من : ، حىت أبا بكر وعمر، فقالتأصحاب رسول اهللا 
، وعن )١(هذا، انقطع عنهم العمل فأحب اهللا أن ال يقطع عنهم األجر 

يا ابن أخيت، أمروا أن يستغفروا ألصحاب : قالت يل عائشة: عروة قال
  .)٢(أخرجه مسلم »  فسبوهمرسول اهللا 

  مجيع ما يطعن أصحاب رسول اهللا : وقال الشيخ رمحه اهللا
. به فيهم أكثره كذب، والصدق منه غايته أن يكون ذنبا، أو خطأ

 متعددة، وكثري مما يطعن به واخلطأ مغفور هلم، والذنب لتكفريه أسباب
  .)٣(على أحدهم يكون من حماسنه وفضائله 

   بكر أيب خالفة مدة
 مث تويف. أقام رضي اهللا عنه يف اخلالفة سنتني وأربعة أشهر

                                         
  ).جامع األصول(أخرجه رزين ) 1(
  ).٣٠٢٢يف التفسري رقم ) 2(
 ٤/٢٥٦ جـ١٧٤، ٢٥٨، ٤٤ -٣٨، ٢٤٦ -٢٤١، ٥٨، ١١٥، ٣/١٧٥منهاج جـ) 3(

  .٤٤، ٤٣، ١/٢٠٥جـ



  ١٣٦  أبو بكر الصديق 

 اآلخرة سنة ثالثة عشر، هذا قول أهل السري ىلثمان بقني من مجاد
ن قانع، فيما حكاه ابن عبد الرب، وجزم به ابن إسحاق، وابن زير، واب

والصحيح أنه عاش ثالثًا وستني سنة، وهو . وابن اجلوزي، والذهيب
  .)١(قول األكثرين 

  قربه
أن أبا بكر أوصى إىل عائشة : أخرج ابن سعد والقاسم بن حممد

، فلما تويف حفر له وجعل رأسه عند أن يدفن إىل جنب رسول اهللا 
  .)٢(، وألصق اللحد بقرب رسول اهللا كتف النيب 
رأت عائشة : رج سعيد بن منصور عن سعيد بن املسيب قالوأخ

كأنه وقع يف بيتها ثالثة أقمار، فقصتها على أيب بكر وكان من أعرب 
إن صدقت رؤياك ليدفنن يف بيتك خري أهل األرض : الناس، فقال

  .)٣(يا عائشة هذا خري أقمارك :   قالثالثًا، فلما قبض رسول اهللا 
  ...ا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على نبين

  هجرية وألف وأربعمائة مثانية عام وترتيبه مجعه من انتهيت
  

  حممد بن عبد الرمحن
  ابن حممد بن قاسم

                                         
  .١/٧١يب جـطرح التثر) 1(
  .١٠٥تأريخ اخللفاء ص) 2(
  .١٨٥تأريخ اخللفاء ص ) 3(



  ١٣٧  أبو بكر الصديق 

  الفهرس
  الصفحة  املوضوع

  ٥  املقدمة
  ٨   اعتذار-الدافع إىل مجع هذا البحث 

  ١٠  فضل الصحابة واخللفاء الراشدون
  ١٣  فضل بعض اخللفاء على بعض
  ١٤  أبو بكر الصديق أفضل الصحابة

  ١٤  نسبه
  ١٤  عمله قبل اإلسالم
  ١٥  مرتلته قبل اإلسالم

  ١٦  وصفه بالصديق يف األحاديث
  ١٧  الصديق أبلغ من الصادق

  ١٨  هو أول من أسلم: أبو بكر أسبق الصحابة إىل اخلريات
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  ٢٧  سبقه عمر يف اإلنفاق



  ١٣٨  أبو بكر الصديق 

أبو بكر صاحب النيب املطلق الصحبة، وفـضلها، ومقاصـدها          
  وتربيزه فيها

٢٨  

ى أفـضلية    عل ِإال تنصروه صاحبه يف سفر اهلجرة داللة آية       
  من سبعة أوجه

٢٩  

  ٣٤  قصة سفره مع النيب يف اهلجرة
  ٣٧  أبو بكر أتقى األمة
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  ١٣٩  أبو بكر الصديق 
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  منها النيب بعد باخلالفة أحقيته وال
١٠٠  

  ١٠٠  الغدير حديث -١
  ١٠٢  املباهلة حديث -٢
  ١٠٣  الكساء حديث -٣
  ١٠٦  »موسى من هارون مبرتلة مين تكون أن ترضى أما« حديث -٤
  ١٠٨  فيه أفضلية وال عمر، قاله إمنا »علي أقضاكم« حديث -٥

  ١٠٨  نهام املكذوبة األحاديث
  ١٠٨  فيه اآلية ترتل ومل كذب، باخلامت علي تصدق -١
  ١٠٩  مفترى حديث »كافر فهو اخلالفة عليا ناصب من« حديث -٢
  ١٠٩ ووصـيي  أخـي  مبرتلـة  مين أنت« :لعلي قال أنه :حديث -٣
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  علي دار يف فوجوده ...بعدي من
١١٠  

  ١١١  »باا وعلي العلم مدينة أنا« :حديث -٦
  ١١١  السقيفة يف مبايعته - بكر أيب إمامة على اإلمجاع
  ١١٥  املنرب على له العامة مبايعة
  ١١٥  عبادة بن سعد وختلف
  ١١٧  بايعوه مث هاشم، بين وبعض عنه اهللا رضي علي وختلف
  ١١٩  اإلمامة يف املعترب اإلمجاع
  ١٢٠  الصديق خالفة على اإلمجاع يثبت مل ولو حىت

  ١٢١  واحلديد بالكتاب الصديق خالفة انعقدت
  ١٢١  عنه اهللا رضي فضائله من وهي االستخالف بعد بكر أيب أعمال
  ١٣٢  الصديق سياسة كمال
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