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 مقػدمػة

إفَّ اٟتمد هلل ٨تمده ، ونستعينو ، ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ، وسيّْئات أعمالنا ، َمْن 
يهده اهلل فبل مضلَّ لو ، ومن يضلل فبل ىادي لو ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، 

يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َوالَ َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموَف }: وأشهد أفَّ ٤تمَّداً عبده ورسولو 
  .[102: عمراف آؿ ] {*

ُهَما رَِجاالً َكِثَتًا } َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنػْ يَاأَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف َعَلْيُكْم َرِقيًبا    .[1: النساء] {*َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءلُوَف ِبِو َواأَلْرَحا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع *يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوقُولُوا قَػْوالً َسِديًدا }
  .[71 ، 70: األحزاب] {*اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما 

 :أّما بعد 

لك اٟتمد حىت ترضى ، ولك اٟتمد إذا ! يا ربّْ لك اٟتمد كما ينبغي ٞتبلؿ وجهك وعظيم سلطانك
 .رضيت ، ولك اٟتمد بعد الرّْضا 



كاف شغفي بسَتة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ منذ الطفولة ، وكنُت شديَد الَوَلع بالقراءة ، والسَّماع 
لسَتتو العطرة ، ومضت األيّاـ ، ومرَّت السّْنوف ، وأكرمٍت اهلل تعأب بالدّْراسة ُب اٞتامعة اإلسبلمّية 

با١تدينة ا١تنوَّرة ، وكاف من ضمن ا١توادّْ ا١تقرَّرة ُب مادَّة التاريخ اإلسبلميّْ تاريخ ا٠تلفاء الرَّاشدين ، وقد 
البن األثَت ُب « الكامل » البن كثَت و « البداية والنهاية » طلب األستاذ احملاضر أف ندرس كتاب 

ترٚتة الصّْدّْيق ، وٓب يكتِف بكتاب التَّاريخ اإلسبلمي للشَّيخ ٤تمود شاكر ، فكانت لتلك اإلرشادات 
أثٌر ػ بعد توفيق اهلل تعأب ػ للتعرُّؼ على حقيقة شخصيَّة الصّْدّْيق ، وعصره ، وعندما سجَّلت ّتامعة أـ 

فقو التَّمكُت ُب القراف الكرًن ، وأثره ُب تاريخ األمة  ): درماف اإلسبلميَّة رسالة الدكتوراه ، وكاف عنواهنا 
. فقو التَّمكُت ُب السَّْتة النَّبويَّة . فقو التمكُت ُب القراف الكرًن : استقّر البحث على ثبلثة أبواب  (

صفحٍة ، فرأى  ( 1200 )وكانت أوراؽ البحث قد جاوزت . فقو التَّمكُت عند ا٠تلفاء الرَّاشدين 
 الدُّكتور ا١تشرؼ أف نكتفَي بفقو التَّمكُت ُب القراف الكرًن ، وعدَّؿ ا٠تطَّة على ىذا األساس ، وقدَّـ

بإذف اهلل تعأب تستطيع أف ُٗترج فقو : مقًتحو ّٓلس الكلية فوافق على ذلك ، وقاؿ ٕب بعد ا١تناقشة 
. التَّمكُت ُب السَّْتة النَّبويَّة ، وفقو التَّمكُت عند ا٠تلفاء الرَّاشدين كتباً ؛ لعلَّ اهللَ ينفع ّٔا ا١تسلمُت 

» وبتوفيق اهلل ، وبسبب ما ساقو من أسباب تطوَّر كتاب فقو التَّمكُت ُب السَّْتة النَّبويَّة ، وأصبح 
 .وقد صدر عن دار التَّوزيع والنشر اإلسبلميَّة « عرض وقائع ، وٖتليل أحداٍث : السَّْتة النَّبويَّة 

يرجع الفضل ُب كتابتو « أبو بكر الصّْدّْيق ، شخصيتو ، وعصره » : وىذا الكتاب الذي أقدّْـ لو اآلف 
ٍة من الدُّعاة ،  للمؤب عزَّ وجلَّ ، ٍبَّ لؤلستاذ الدُّكتور ا١تشرؼ على رسالة الدُّكتوراه ، و٣تموعٍة خَتّْ
: والشُّيوِخ الذين شجعوين على االىتماـ بدراسة عصر ا٠تلفاء الرَّاشدين ، حىتَّ إفَّ أحدىم قاؿ ٕب 

أصبحت ىناؾ فجوٌة كبَتٌة بُت أبناء ا١تسلمُت وذلك العصر ، وحدث خلٌط ُب ترتيب األولويات ، 
حيث صار الشَّباب يلمُّوف بسَت الدُّعاة ، والعلماء ، وا١تصلحُت أكثر من إ١تامهم بسَتة ا٠تلفاء 
الرَّاشدين ، وأفَّ ذلك العصر غٍتّّ باٞتوانب السّْياسيَّة ، واإلعبلميَّة ، واألخبلقيَّة ، واالقتصاديَّة ، 

والفكريَّة ، واٞتهاديَّة ، والفقهية اليت ٨تن ُب أشدّْ اٟتاجة إليها ، و٨تتاج أف نتتبَّع مؤسسات الدَّولة 
اإلسبلميَّة وكيف تطوَّرت مع مسَتة الزَّمن ، كا١تؤسسة القضائيَّة ، وا١تاليَّة ، ونظاـ ا٠تبلفة ، وا١تؤسَّسة 
العسكريَّة ، وتعيُت الوالة ، وما حدث من اجتهاداٍت ُب ذلك العصر عندما احتكَّت األمَّة اإلسبلميَّة 

 .باٟتضارة الفارسيَّة ، والرومانيَّة ، وطبيعة حركة الفتوحات اإلسبلميَّة 



كانت بداية ىذا الكتاب فكرًة ، أراد اهلل ٢تا أف تصبح حقيقًة ، فأخذ اهلل بيدي ، وسهَّل ٕب األمور ، 
وذلَّل الصعاب ، وأعانٍت على الوصوؿ للمراجع وا١تصادر ، وأصبح ىذا العمل ٫تّاً سيطر على مشاعري 

، وتفكَتي ، وأحاسيسي ، فجعلتو من أىداُب الكربى فسهرُت لو الليإب ، وٓب أُباِؿ بالعوائق ، وال 
 :الصعاب ، والفضل هلل تعأب الذي أعانٍت على ذلك ، قاؿ الشَّاعر 

ا٢توُؿ ُب دريب وُب ىدُب  وأظلُّ أمضي غََت مضطرِٔتا كنُت من نفسي على َخَوٍر  أو 
كنُت من ريبّْ على رِيَِبما ُب ا١تنايا ما ُأحاِذرُُه  اهللُ ِملُء القصِد واأَلَرِب إفَّ تاريخ عصر ا٠تلفاء 

الرَّاشدين مليٌء بالدُّروِس والعرب ، وىي متناثرة ُب بطوف الكتب ، وا١تصادر ، وا١تراجع ، سواٌء كانت 
تارٮتيًَّة ، أو حديثيًَّة ، أو فقهيًَّة ، أو أدبيًَّة ، أو تفسَتيًَّة ، فنحن ُب أشدّْ اٟتاجة ٞتمعها ، وترتيبها ، 

وتوثيقها ، وٖتليلها ، فتاريخ ا٠تبلفة إذا ُأحسن عرضو ، يغذّْي األرواح ، ويهذّْب النُّفوس ، وينوّْر 
العقوؿ ، ويشحذ ا٢تمم ، ويقدّْـ الدُّروس ، ويسهّْل العرب ، ويُنضج األفكار ، فنستفيد من ذلك ُب 

 إعداد اٞتيل ا١تسلم وتربيتو

َوالسَّاِبُقوَف اأَلوَّلُوَف ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن }: على منهاج النُّبوَّة ، ونتعرَّؼ على حياة وعصر َمْن قاؿ اهللُ فيهم 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ ٢َتُْم َجنَّاٍت َٕتْرِي َٖتْتَػَها األَنْػَهاُر  َواألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىْم بِِإْحَساٍف َرِضَي اللَُّو َعنػْ

  .[100: التوبة ] {*َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

نَػُهْم تَػرَاُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا}: وقاؿ تعأب  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَٛتَاُء بَػيػْ  {٤ُتَمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ
  .[29: الفتح]

 [.(1)]« ... خَت أميت القرف الذي بعثت فيهم »  : (ص)وقاؿ فيهم رسوؿ اهلل 

َمْن كاف مستّناً ؛ فليسنتَّ ٔتن قد مات ،فإف اٟتيَّ ال تُػْؤَمُن عليو الفتنة : وقاؿ فيهم عبد اهلل بن مسعوٍد 
، أولئك أصحاب ٤تمٍَّد ، كانوا واهلل أفضَل ىذه األُمَّة ، وأبرَّىا قلوباً ، وأعمَقها علماً ، وأقلَّها تكلُّفاً ، 

قوـٌ اختارىم اهللُ لصحبة نبيّْو ، وإقامة دينو ، فاعرفوا ٢تم فضلهم ، واتَّبعوىم ُب اثارىم ، و٘تسَّكوا ٔتا 
م كانوا على ا٢تدى ا١تستقيم  [ .(2)]استطعتم من أخبلقهم ، ودينهم ، فإهنَّ

فالصَّحابة قاموا بتطبيق أحكاـ اإلسبلـ ، ونشروه ُب مشارؽ األرض ، ومغارّٔا ، فعصرىم خَت العصور 
، فتارٮتهم ىو  (ص)، فهم الذين علَّموا األُمَّة القراف الكرًن ، ورووا ٢تا السُّنن واآلثار عن رسوؿ اهلل 

الكنُز الذي حفظ مدخرات األمَّة ُب الفكر ، والثقافة ، والعلم ، واٞتهاد ، وحركة الفتوحات ، والتَّعامل 
مع الشُّعوب ، واألمم ، فتجد األجياؿ ُب ىذا التاريخ آّيد ما يعينها علىمواصلة رحلتها ُب اٟتياة على 



منهٍج صحيٍح ، وىدًى رشيٍد ، وتعرؼ من خبللو حقيقة رسالتها ، ودورىا ُب دنيا النَّاس ، وقد عرؼ 
األعداء خطورة التَّاريخ ، وأثره ُب صياغة النُّفوس ، وتفجَت الطَّاقات ، فعملوا على تشويهو ، وتزويره ، 
وٖتريفو ، وتشكيك األجياؿ فيو ، فقد لعبت فيو األيدي ا٠تبيثة ُب ا١تاضي ، وحرفتو أيدي ا١تستشرقُت 
ُب اٟتاضر ، ففي ا١تاضي تعرَّض تارٮتنا اإلسبلميُّ للتَّحريف ، والتَّشويو على أيدي اليهود ، والنَّصارى 

، وآّوس ، الذين أظهروا اإلسبلـ ، وأبطنوا الكفر ، إذ رأوا أفَّ كيد اإلسبلـ على اٟتيلة أشدُّ نكايًة فيو 
، وُب أىلو ، فأخذوا يدبّْروف ا١تؤامرات ُب ا٠تفاء ٢تدـ اإلسبلـ ، وتفتيت دولتو ، وتفريق أتباعو ، وذلك 

عن طريق تزييف األخبار ، وترويج الشَّائعات الكاذبة ، وتدبَت الفنت ضدَّ ا٠تليفة الرَّاشد عثماف بن 
عّفاف ػ رضي اهلل عنو ػ فقاـ عبد اهلل بن سبأ اليهوديُّ ، وأتباعو بالدَّور الكبَت ُب إشعاؿ نار الفتنة اليت 
أودت ْتياة ا٠تليفة الرَّاشد الثالث ، وكذلك إشعاؿ ا١تعركة بُت ا١تسلمُت ُب موقعة اٞتمل بعد أف كاد 

 يتمُّ الصُّلح بُت الطَّرفُت ، إٔب

غَت ذلك من التحرُّكات ، وا١تؤامرات اليت ُقصد ّٔا النػَّْيُل من اإلسبلـ ، وأتباعو ، ىذا باإلضافة إٔب 
الرّْوايات الضَّعيفة ، وا١توضوعة الواردة ُب مصادر التاريخ اإلسبلمي ػ وىي تشوّْه سَتة الصَّحابة ػ كرواية 

التحكيم الذي تتَّهم بعضهم با٠تداع ، أو الغباء ، أو التعلُّق باٞتاه ، والسُّلطة ، وا٢تدؼ من وضع ىذه 
الرّْوايات الطَّعن ُب اإلسبلـ بطريقٍة غَت مباشرة ؛ ألفَّ اإلسبلـ ٓب يؤدّْه لنا إال الصَّحابة، والتَّشكيك ُب 

 .ثقتهم وعدالتهم ىو تشكيٌك بالتَّإب ُب صحَّة اإلسبلـ 

ىذا وقد استغلَّ ا١تستشرقوف ىذه الرّْوايات ا١توضوعة ػ ومن سار على هنجهم من أذنأّم ٦تَّن يتكلَّموف 
بلغتنا ػ فركَّزوا على التَّوسُّع ُب البحث فيها ، بل كانت مغنماً تسابقوا إٔب اقتسامو ما دامت ٗتدـ 

 [ .(3)]أغراضهم للطَّعن ُب اإلسبلـ ، والنَّيل من أعراض الصَّحابة الكراـ

لقد قاـ األعداء بصياغة تارٮتنا وفق مناىجهم ا١تنحرفة ، وتأثَّر بعض ا١تؤرّْخُت ا١تسلمُت بتلك ا١تناىج 
ا١تستوردة ، فأصبحت كتابُتهم ُب العقود ا١تاضية ترٚتًة حرفيًَّة ١تا كتبو ا١تستشرقوف ، وا١تاركسيُّوف ، 

م ال ٯتلكوف تصوراً حقيقياً لروح اإلسبلـ ، وطبيعتو ،  واليهود ، وغَتىم من أعداء األمَّة ، وذلك ألهنَّ
حيث إفَّ كتابة التاريخ اإلسبلمي ٖتتاج حتماً إٔب إدراؾ طبيعة الفكرة اإلسبلميَّة ، ونظرهتا إٔب اٟتياة ، 

واألحداث ، واألشياء ، ووزهنا للقيم اليت عليها الناس ، وتأثَتىا ُب األرواح ، واألفكار ، وصياغتها 
 .للنُّفوس والشَّخصيات



ودراسة الشَّخصيات اإلسبلميَّة ػ على وجٍو خاصٍّ ػ تقتضي إدراكاً كامبلً لطبيعة استجابة تلك 
الشَّخصيات اإلسبلميَّة إل٭تاءات الفكرة اإلسبلميَّة ، فإفَّ طريقة استجابة تلك الشَّخصيات ٢تذه 

اإل٭تاءات مسألٌة ىامٌَّة ُب صياغة شعورىا بالقيم ، وسلوكها ُب اٟتياة ، وتفاعلها مع األحداث ، ولن 
يدرؾ طبيعة الفكرة اإلسبلميَّة ، وال طريقة استجابة الشَّخصيات اإلسبلميَّة ٢تا إال كاتٌب مؤمٌن ّٔذه 

الفكرة ، مستجيٌب ٢تا من أعماقو ؛ لكي يكوف إدراكو ٢تا ناشئاً عن تلبُّس ضمَته ّٔا ، ال عن رصدىا 
 [ .(4)]من ا٠تارج بالذّْىن ا١تتجرّْد البارد

وبسبب غياب ذلك ا١تنهج وقع بعض ا١تعاصرين من ا١تؤرّْخُت ، والُكتَّاب ، واألدباء ُب تشويو صورة 
نيا ، وسفك الدّْماء للوصوؿ إٔب الغايات  سلف ىذه األمَّة ، وأظهروا الصَّحابة ٔتظهر ا١تتكالب على الدُّ

اليت ينشدوهنا من االستيبلء على اٟتكم ، والتَّنكيل ٓتصومهم ، فتناولوا ذلك بعيداً عن فهم حقيقة 
، وبعيداً عن تأثُّرىم باإلسبلـ ، وعقيدتو ، وأصولو ،  (ص)اٞتيل الذي ترىب ُب مدرسة ا١تصطفى 

وبسبب تلك الكتابات نشأ جيٌل ال يعرؼ عن تارٮتو إال اٟتروب ، وسفك الدّْماء ، وا٠تداع ، وا١تكر 
، واٟتيلة ، وأصبحت صورة الصَّحابة ػ رضواف اهلل عليهم ٚتيعاً ػ مشوَّىًة ، ٦تَّا جعل بعض ا١تسلمُت 

 يردّْد تلك األباطيل دوف أف يعي

 [.(5)]اٟتقيقة، بل ٣ترَّد أفَّ تلك األباطيل مسطرٌة ُب كتاب زيٍد، أو عمرٍو من الكتَّاب

إفَّ إعادة كتابة التاريخ اإلسبلمي ٔتنهج أىل السنَّة واٞتماعة أصبح ضرورًة ملحًَّة ألبناء األمَّة ، وقد 
بدأت أقبلـ الباحثُت ، والكتَّاب تصوُغ التاريخ من ىذا ا١تنظور ، وىم ٓب يبدؤوا من فراٍغ ؛ ألفَّ اهللَ 

ٛتى دينو ، وٛتى أمَّتو ، فقيَّض لتاريخ الصَّحابة َمْن ٭تقّْق وقائعو، ويصحح أخباره، ويكشف السّْتار 
ابُت من ملفّْقي األخبار ، ويرجع الفضل ُب ذلك التَّصحيح إٔب اهلل ، ٍبَّ أىل  عن الوضَّاعُت، والكذَّ

السنَّة واٞتماعة من أئمَِّة الفقهاء ، واحملدّْثُت ؛ الذين حفلت مصادرىم بالكثَت من اإلشارات ، 
 [ .(6)]والرّْوايات الصَّحيحة ؛ اليت تنقض ، وتردُّ ُكلَّ ما وضعو ا١تلفّْقوف

وقد سرت على أصوؿ منهج أىل السنَّة ، فعكفت على ا١تصادر ، وا١تراجع القدٯتة ، واٟتديثة ، وٓب 
أعتمد ُب دراسة عصر ا٠تلفاء الرَّاشدين على الطَّربي ، وابن األثَت ، والذَّىيبّْ ، وُكتب التاريخ ا١تشهورة 

اجم ، واٞترح والتَّعديل ،  فقط ، بل رجعت إٔب كتب التَّفسَت ، واٟتديث ، وشروحها ، وكتب الًتَّ
وكتب الفقو ، فوجدت فيها مادًَّة تارٮتيًَّة غزيرًة ، يصعب الوقوؼ على حقيقتها ُب الكتب التَّارٮتيَّة 
ا١تعروفة ، وا١تتداولة ، وقد بدأت بالكتابة عن أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ متناوالً شخصيتو ، 



وأمرنا باتّْباع سنَّتهم ، واالىتداء  (ص)وعصره ، فهو سيّْد ا٠تلفاء الرَّاشدين ، وقد حثَّنا رسوُؿ اهلل 
فأبو بكٍر [. (7)]« عليكم بسنيت وُسنَّة ا٠تلفاء الرَّاشدين ا١تهديُّْت من بعدي »  : (ص)قاؿ . ّٔديهم 

ػ رضي اهلل عنو ػ سيّْد الصّْدّْيقُت ، وخَُت الصَّاٟتُت بعد األنبياء ، وا١ترسلُت ، فهو أفضل أصحاب رسوؿ 
لو كنت ُمتَِّخذاً »  : (ص)، وأعلمهم ، وأشرفهم على اإلطبلؽ ، فقد قاؿ فيو رسوؿ اهلل  (ص)اهلل 

ذُت أبا بكٍر ، ولكن أخي ، وصاحيب  وُب عمر أيضاً ( ص)وقد قاؿ فيو رسوؿ اهلل [ (8)]«خليبلً الٗتَّ
وشهد لو عمر بن ا٠تطاب ػ رضي اهلل عنهما ػ [ (9)]«أيب بكر وعمر : اقتدوا باللََّذْيِن من بعدي » : 

وقاؿ عنو عليُّ بن أيب طالٍب ١تّا [ . (10)](ص)أنت سيّْدنا ، وخَتُنا ، وأحبُّنا إٔب رسوؿ اهلل : بقولو 
 [ .(11)]أبو بكر: أي النَّاس خٌَت بعد رسوِؿ اهلل ؟ قاؿ : سألو ابُنو ٤تمَّد ابن اٟتنفية بقولو 

 

إفَّ حياة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ صفحٌة مشرقٌة من التَّاريخ اإلسبلميّْ ؛ الذي ّٔر كلَّ تاريٍخ ، وفاقو ، 
والذي ٓب َٖتِْو تواريخ األمم ٣تتمعًة بعض ما حوى من الشَّرؼ وآّد ، واإلخبلص ، واٞتهاد ، والدَّعوة 

ألجل ا١تبادىء السَّامية ، لذلك قمت بتتبُّع أخباره ، وحياتو ، وعصره ُب ا١تراجع وا١تصادر ، 
واستخرجتها من بطوف الكتب ، وقمت بًتتيبها ، وتنسيقها ، وتوثيقها ، وٖتليلها ؛ لكي تصبح ُب 
متناوؿ الدُّعاة ، وا٠تطباء ، والعلماء ، والسَّاسة ، ورجاؿ الفكر ، وقادة اٞتيوش ، وحكَّاـ األمَّة ، 

وطبلَّب العلم ، لعلَّهم يستفيدوف منها ُب حياهتم ، ويقتدوف ّٔا ُب أعما٢تم ، فيكرمهم اهلل بالفوز ُب 
ارين   .الدَّ

، وحياتو ُب  (ص)لقد تتبَّعت صفاِت الصّْدّْيق ، وفضائَلو ، ومشاىده ُب ميادين اٞتهاد مع رسوؿ اهلل 
وسلَّطُت . ، وكيف ثَػبَّت اهلل بو األمَّة  (ص)آّتمع ا١تدينّْ ، ومواقفو العظيمة بعد وفاة رسوؿ اهلل 

األضواء على سقيفة بٍت ساعدة ، وما ًبَّ فيها من حواٍر ، ونقاٍش بُت ا١تهاجرين واألنصار ، ونسفت 
الشُّبهات واألباطيل اليت ألصقت بتاريخ سقيفة بٍت ساعدة من ِقَبِل ا١تستشرقُت ، ومن سار على 
هنجهم ، وبيَّنت موقف الصّْدّْيق من إرساؿ جيش أسامة ، وما ُب اٟتدث العظيم من دروس ُب 

، وردّْ ا٠تبلؼ إٔب الكتاب والسُّنَّة ، واداب اٞتهاد  (ص)الشُّورى والدَّعوِة واٟتـز ، واالقتداء برسوؿ اهلل 
 .، وصورتو ا١تشرقة اليت ٘تثَّلت ُب تعاليم الصّْدّْيق ٞتيش أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ 

وقد قمت بتوضيح أحداث الردَّة ، فتحدَّثت عن أسبأّا ، وأصنافها ، وبدايتها ُب أواخر العصر النَّبوي 
، وموقف الصّْدّْيق منها ُب خبلفتو ، وخطَّتو اليت وضعها للقضاء عليها ، وأساليبو اليت استخدمها ُب 
حروبو ضدَّ ا١ترتدين ، وقد وقفت مع مؤىبلت الصدّْيق اليت توفَّرت ُب شخصيتو ، اليت استطاع ّٔا ػ 



بعد توفيق اهلل ػ أف يسحق حركة الرّْدَّة ، وقد ٖتدَّثت عن عصره ، وكيف ٖتقَّقت شروط التَّمكُت ، 
 .وأسبابو ، وصفات جيل التَّمكُت ُب ذلك العهد الذي قاده الصدّْيق 

وأشرت إٔب سياسة الصدّْيق ُب ٤تاربة التَّدخُّل األجنيب ُب دولتو ، وذكرت أىم نتائج أحداث الردَّة ِمْن 
٘تيُّز اإلسبلـ عّما عداه من تصوُّراٍت ، وأفكاٍر ، وسلوٍؾ ، وضرورة وجود قاعدٍة صلبة للمجتمع ، 

وٕتهيز اٞتزيرة قاعدًة للفتوح اإلسبلميَّة ، واإلعداد القيادي ٟتركة الفتوح ، والفقو الواقعي للردَّة ، وسنَّة 
اهلل ُب إحاقة ا١تكر السَّيأى بأىلو ، واستقرار النّْظاـ اإلداري ُب اٞتزيرة ، وتكلَّمت عن فتوحات الصدّْيق 

، فبيَّنت خطَّتو ُب فتح العراؽ ، وسرت مع خالٍد ُب فتوحاتو ؛ حىتَّ ضمَّ جنوب العراؽ ومشالو ٔتعاركو 
العظيمة اليت ظهرت فيها بطوالٌت نادرٌة من ا١تثٌتَّ بن حارثة ، والقعقاع بن عمرٍو ، وخالد بن الوليد ، 
 وجيوشهم ا١تظفرة ، فكانت تلك ا١تعارؾ ا٠تطوة األؤب ١تعارؾ الفتوح الكربى ؛ اليت جاءت بعد عصر

قاؿ الشاعر . الصدّْيق ، واليت أنارت تاريخ األُمَّة ُب مشوارىا الطويل لنشر دين اهلل ، واٞتهاد ُب سبيلو 
: 

فالقادسية ما يزاؿ حديثُها  ِعرَباً تضيء بأطيب األقوالِتحكي مفاخَرنا وتذكُر ٣تَدنا 
 فتجيُبها ِحطُُّْت با١تنواِلصفحاُت ٣تٍد ُب ا٠تلود سطوُرىا  داف الرّْجاؿ ٢تا بغَت 

جدالِوكأنٍَّت بابن الوليد وجنده  وبكلّْ كفٍّ المِع األنصالِنشروا على أرض ا٠تليل لواءىم 
 فغدا يظلُّْل أطهر األطبللوعن اليمُت أبو عبيدَة قد أتى  وأتى صبلح الدّْين صوَب 
مشالَِيسعى إليهم قد َشَرْوا أرواَحهم  هلل بعد تسابٍق لقتالفهم األعزَُّة ُب كتاٍب خالٍد 

 ما بعد قوؿ اهلِل من أقواِؿ ىذا ؛ وقد حرصت على بياف ، وإظهار الرَّسائل اليت كانت بُت 
الصدّْيق ، وخالد بن الوليد ، وعياض بن غنم ػ رضي اهلل عنهم ػ ا١تتعلقة بفتوح العراؽ ، وقد فصَّلت 
ا٠تطوات اليت سار عليها أبو بكٍر ُب فتوحات الشَّاـ ، فتحدَّثُت عن عزمو ُب غزو الرـو ، ومشورتو 

لكبار الصَّحابة ُب جهادىم ، وعن استنفاره ألىل اليمن ، وخطَّتو ُب إرساؿ اٞتيوش ، ووصاياه للقادة 
الذين بعثهم لفتح الشاـ ، ومتابعتو ٢تم وإمدادىم بالرّْجاؿ ، والعتاد ، والتموين ، ونقلو ٠تالد من 

ميادين العراؽ إٔب قيادة جيوش الشَّاـ ، وما ًبَّ ُب معركة أجنادين ، والَتموؾ ، واستخرجت من حركة 
الفتوحات بعض معآب الصدّْيق ُب سياستو ا٠تارجية ِمْن بذر ىيبة الدَّولة ُب نفوس األمم ، ومواصلة 

، والعدؿ بُت األمم ا١تفتوحة ، والرّْفق بأىلها ، ورفع اإلكراه عنهم ،  (ص)اٞتهاد الذي أمر بو النيبُّ 
وإزالة اٟتواجز البشريَّة بينهم ، وبُت الدُّعاة ، ووضَّحت بعض معآب التَّخطيط اٟتريبّْ عند الصدّْيق ُب 



عدـ اإليغاؿ ُب ببلد العدوّْ حىت تدين للمسلمُت ، وعن قدرتو ُب التعبئة ، وحشد القوَّات ، وتنظيم 
عملية اإلمداد ا١تستمرَّة ، وٖتديد ىدؼ اٟترب ، وإعطاءه األفضلية ١تسارح العمليات ، وعزلو ١تيداف 
ا١تعركة ، وتطويره ألساليب القتاؿ ، وحرصو على سبلمة خطوط االتّْصاؿ بينو ، وبُت قادة اٞتيوش ، 

وبيَّنت حقوؽ اهلل ، والقادة ، واٞتنود من خبلؿ وصاياه اليت ألـز ّٔا قادة حربو ، وٖتدثت عن 
استخبلفو لعمر ، وعن أيَّامو األخَتة ُب ىذه اٟتياة الفانية ، وعن اخر ما تكلَّم بو الصدّْيق ُب ىذه 

نيا بقوؿ اهلل تعأب    .[101: يوسف] {*تَػَوفٍَِّت ُمْسِلًما َوَأْٟتِْقٍِت بِالصَّاِٟتَُِت }: الدُّ

وكيف أثَّر . لقد حاولُت ُب ىذا الكتاب أف أبُتّْ كيف فهم الصدّْيق اإلسبلـ ، وعاش بو ُب دنيا الناس 
دة السّْياسيَّة ، والعسكريَّة ،  ُب ٣تريات األمور ُب عصره ، وٖتدَّثت عن جوانب شخصيتو ا١تتعدّْ

واإلداريَّة ، وعن حياتو ُب آّتمع اإلسبلميّْ ١تا كاف أحد رعاياه ، وبعد أف أصبح خليفة رسوؿ اهلل ، 
 وركزت على دور أيب بكٍر الصدّْيق باعتباره رجل دولٍة ٦تيٍَّز من الطّْراز

النَّادر ، وعن سياستو الدَّاخلية ، وا٠تارجية ، وأساليبو اإلدارية ، وعن مؤسَّسة القضاء كيف كانت 
بدايتها ُب عصره ؛ لكي نستطيع متابعة التطوُّرات اليت حدثت ٢تا ولغَتىا من مؤسسات الدَّولة عرب 

 .العصر الرَّاشديّْ ، والتَّاريخ اإلسبلميّْ 

إفَّ ىذا الكتاب يربىن على عظمة أيب بكٍر الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ويثبت للقارىء بأنَّو كاف عظيماً 
بإٯتانو، عظيماً بعلمو، عظيماً بفكره، عظيماً ببيانو، عظيماً ٓتلقو ، عظيماً باثاره ، فقد ٚتع الصدّْيق 
العظمة من أطرافها ، وكانت عظمتو مستمدًة من فهمو ، وتطبيقو لئلسبلـ ، وصلتو باهلل العظيمة ، 

إف أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ من األئمَّة الذين يرٝتوف  . (ص)واتّْباعو الشَّديد ٢تدي الرَّسوؿ الكرًن 
للناس خطَّ سَتىم ، ويتأسَّى ّٔم الناس بأقوا٢تم ، وأفعا٢تم ُب ىذه اٟتياة ، فسَتتو من أقوى مصادر 

اإلٯتاف ، والعاطفة اإلسبلميَّة الصَّحيحة ، والفهم السَّليم ٢تذا الدّْين ، فلذلك اجتهدت ُب دراسة 
شخصيتو ، وعصره حسب وسعي ، وطاقيت ، غَت مدٍَّع عصمًة ، وال متربىٍء من زلٍَّة ، ووجَو اهلل الكبَت 
ال غَتَه قصدُت ، وثوابَُو أردُت ، وىو ا١تسؤوؿ ُب ا١تعونة عليو ، واالنتفاع بو ، إنَّو طيّْب األٝتاء ، ٝتيع 

 .الدعاء 

 :ىذا وقد قمت بتقسيم ىذا الكتاب إٔب مقدمٍة ، وأربعة فصوٍؿ ، وخبلصٍة ، وىي كاآلٌب 

 .ا١تقدمة 

 :أبو بكٍر الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب مكَّة ، ويشتمل على ٜتسة مباحث : الفصل األوؿ 



 .اٝتو ، ونسبو ، وكنيتو ، وألقابو ، وصفتو ، وأسرتو ، وحياتو ُب اٞتاىلية : ا١تبحث األوؿ 

 .إسبلمو ، ودعوتو ، وابتبلؤه ، وىجرتو األؤب : ا١تبحث الثاين 

 .ىجرتو مع رسوؿ اهلل إٔب ا١تدينة : ا١تبحث الثالث 

 .الصّْدّْيق ُب ميادين اٞتهاد : ا١تبحث الرابع 

 .الصدّْيق ُب آّتمع ا١تدينّْ ، وبعض صفاتو ، وشيٌء من فضائلو : ا١تبحث ا٠تامس 

 :وسقيفة بٍت ساعدة ، ويشتمل على مبحثُت  (ص)وفاة الرسوؿ : الفصل الثاين 

 .، وسقيفة بٍت ساعدة  (ص)وفاة الرَّسوؿ : ا١تبحث األوؿ 

 .البيعة العامَّة وإدارة الشؤوف الدَّاخلية : ا١تبحث الثاين 

 :جيش أسامة ، وجهاد الصدّْيق ، ويشتمل على ٜتسة مباحث : الفصل الثالث 

 .جيش أسامة رضي اهلل عنو : ا١تبحث األوؿ 

 .جهاد الصدّْيق ألىل الردَّة : ا١تبحث الثاين 

 

 .ا٢تجـو الشَّامل على ا١ترتدّْين : ا١تبحث الثالث 

 .مسيلمة الكذاب ، وبنو حنيفة : ا١تبحث الرابع 

 .أىم العرب والدُّروس ، والفوائد من حروب الردَّة : ا١تبحث ا٠تامس 

 :فتوحات الصّْدّْيق ، واستخبلفو لعمر ، ووفاتو ، ويشتمل على أربعة مباحث : الفصل الرابع 

 .فتوحات العراؽ : ا١تبحث األوؿ 

 .فتوحات الصدّْيق بالشَّاـ : ا١تبحث الثاين 

 .أىمُّ الدُّروس ، والعرب ، والفوائد : ا١تبحث الثالث 

 .استخبلؼ الصدّْيق لعمر بن ا٠تطاب ، ووفاتو : ا١تبحث الرابع 

ىذا وقد انتهيت من ىذا الكتاب يـو اٞتمعة بعد صبلة العشاء بتاريخ ا٠تامس من شهر احملـر لعاـ 
والفضل هلل من قبُل ومن بعُد ، وأسألو . ـ 2001ىػ ، ا١توافق للثبلثُت من مارس من عاـ 1422

سبحانو وتعأب أف يتقبَّل ىذا العمل قبوالً حسناً ، وأف يكرمنا برفقة النَّبيُّْت ، والصّْدّْيقُت ، والشُّهداء ، 
َما يَػْفَتِح اللَُّو لِلنَّاِس ِمْن َرْٛتٍَة َفبلَ ٦تُِْسَك ٢َتَا َوَما ٯتُِْسْك َفبلَ ُمْرِسَل َلُو ِمْن }: والصاٟتُت ، قاؿ تعأب 

  .[2: فاطر] {*بَػْعِدِه َوُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم 



وال يسعٍت ُب هناية ىذه ا١تقدّْمة إالّ أف أقف بقلٍب خاشٍع منيٍب بُت يدي اهلل عزَّ وجل ، معًتفاً بفضلو 
، وكرمو ، وجوده ، فهو ا١تتفضُّْل ، وىو ا١تكـر ، وىو ا١تعُت ، وىو ا١توفُّْق ، فلو اٟتمد على ما منَّ بو 
عليَّ أوَّالً ، واخراً ، وأسألو سبحانو بأٝتائو اٟتسٌت ، وصفاتو الُعلى أف ٬تعل عملي لوجهو خالصاً ، 
ولعباده نافعاً ، وأف يثيبٍت على كلّْ حرٍؼ كتبُتو ، و٬تعلو ُب ميزاف حسناٌب ، وأف يثيب إخواين الذي 

أعانوين بكلّْ ما ٯتلكوف من أجل إ٘تاـ ىذا اٞتهد ا١تتواضع ، ونرجو من كلّْ مسلم يطلع على ىذا 
َربّْ أَْوزِْعٍِت َأْف }: الكتاب أال ينسى العبد الفقَت إٔب عفو ربو ، ومغفرتو ، ورٛتتو ، ورضوانو من دعائو 

َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَل َصاِٟتًا تَػْرَضاُه َوأَْدِخْلٍِت ِبَرْٛتَِتَك ُب ِعَباِدَؾ 
  .[19: النمل] {*الصَّاِٟتَُِت 

سبحانك اللَّهمَّ وْتمدؾ ، أشهد أف ال إلو إال أنت ، أستغفرؾ ، وأتوب إليك ، واخر دعوانا َأِف اٟتمُد 
 .هلل ربّْ العا١تُت 

 الفقَت إٔب عفو َربّْو ، ومغفرتِو ، ورضوانو

 

 ىػعلي ٤تمَّد ٤تمَّد الصَّبلَّيب 1/1422 /5

 
 
 
 
 

 الفصل األوَّؿ

 أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب مكَّة

 ا١تبحث األوؿ

 اٝتو ، ونسبو ، وكنيتو ، وألقابو ، وصفتو ،

 وأسرتو ، وحياتو ُب اٞتاىليَّة

 :اٝتو ، ونسبو ، وكنيتو ، وألقابو : أوالً 

ىو عبد اهلل بن عثماف بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرَّة بن كعب ابن لؤي بن 
ُب النَّسب ُب اٞتدّْ السَّادس مرَّة بن ( ص)، ويلتقي مع النيب [ (12)]غالب القرشيُّ التيميُّ 

، ويكٌت بأيب بكر ، وىي من البكر ، وىو الَفيتُّ من اإِلبل ، واٞتمع بكارة ، وأبكر ، [ (13)]كعب



، ولُقّْب أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ بألقاٍب [ (14)]وقد ٝتَِّت العرب بكراً ، وىو أبو قبيلة عظيمة
 :عديدة ، كلُّها تدؿُّ على ٝتوّْ ا١تكانة ، وعلوّْ ا١تنزلِة وشرؼ اٟتسِب ، منها 

 :ػ العتيق 1

، وُب [ (15)]فُسمَّْي عتيقاً . « أنت عتيُق اهلِل من النَّار »  : (ص)، فقد قاؿ لو  (ص)لقَّبو بو النيبُّ 
»  : (ص)، فقاؿ لو رسوؿ اهلل  (ص)دخل أبو بكٍر الصّْدّْيق على رسوؿ اهلل : رواية عائشة ، قالت 

، وقد ذكر ا١تؤرخوف [ (17])، فمن يومئٍذ ٝتّْي عتيقاً [ (16)]«أبشر فأنت عتيُق اهلِل من النَّار 
ا ٝتّْي عتيقاً َٞتماؿ وجهو: أسباباً كثَتًة ٢تذا اللَّقب ، فقد قيل   ألنَّو كاف قدٯتاً ُب: ، وقيل [ (18)]إ٪تَّ

َـّ أيب بكٍر كاف ال يعيش ٢تا : ، وقيل [ (20])ٝتّْي عتيقاً ، لعتاقة وجهو: ، وقيل [ (19)]ا٠تَت إفَّ ُأ
[ (21)]الّلهمَّ إفَّ ىذا عتيقك من ا١توت ، فهبو ٕب: ولد ، فلمَّا ولدتو ؛ استقبلت بو الكعبة ، وقالت 

، وال مانع للجمع بُت بعض ىذه األقواؿ ، فأبو بكر ٚتيل الوجو ، حسن النَّسب ، صاحب يٍد سابقة 
 [ .(22)]لو (ص)إٔب ا٠تَت ، وىو عتيق اهلل من النَّار بفضل بشارة النَّيبّْ 

 :ػ الصّْدّْيق 2

صعد أحداً ، وأبو  (ص)إفَّ النيبَّ : ؛ ففي حديث أنٍس ػ رضي اهلل عنو ػ أنَّو قاؿ  (ص)لقَّبو بو النَّيبُّ 
يٌق ، وشهيداف » : بكر ، وعمر ، وعثماف ، فرجف ّٔم ، فقاؿ  ا عليك نيبّّ ، وصدّْ اثبت أحد ، فإ٪تَّ

»[(23). ] 

ُـّ ا١تؤمنُت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ  (ص)وقد لُقّْب بالصّْدّْيق لكثرة تصديقو للنيبّْ  ، وُب ىذا تروي ُأ
إٔب ا١تسجد األقصى ، أصبح يتحدَُّث النَّاُس بذلك ، فارتدَّ ناٌس ، كانوا  (ص)١تّا ُأسري بالنيبّْ : فتقوؿ 

قوه ، وسعى رجاٌؿ إٔب أيب بكٍر ، فقالوا  ىل لك إٔب صاحبك ؟ يزعم أف ُأسري بو : امنوا بو ، وصدَّ
قالوا . لئن قاؿ ذلك ؛ فقد صدؽ : نعم ، قاؿ : وقد قاؿ ذلك ؟ قالوا : قاؿ ! اللَّيلة إٔب بيت ا١تقدس

قو :  قو : قاؿ ! أنَّو ذىب الليلة إٔب بيت ا١تقدس ، وجاء قبل أف يصبح ؟: أو تصدّْ نعم ، إينّْ ألصدّْ
قو ٓترب السَّماء ُب غدوة ، أو روحة ، فلذلك ٝتّْي أبا بكٍر  : فيما ىو أبعد من ذلك ، ُأصدّْ

 [ .(24)]الصّْدّْيق

، والزمو الصّْدؽ فلم  (ص)وقد أٚتعت األمَّة على تسميتو بالصدّْيق ، ألنَّو بادر إٔب تصديق الرسوؿ 
 :قاؿ أبو ٤تجٍن الثَّقفيُّ : ، فقد اتَّصف ّٔذا اللَّقب ، ومدحو الشُّعراء [ (25)]تقع منو َىَنٌة أبداً 

يقاً وُكلُّ ُمهاجٍر  سواَؾ ُيسمَّى باٝتو غَت ُمْنكر  وٝتّْيَت صدّْ



َُشهَّرِ 
وأنشد [ (26)]سبقَت إٔب اإلسبلـ واهللُ شاِىٌد  وكنَت جليساً ُب العريش ا١ت

 :، فقاؿ [ (27)]األصمعيُّ 

يَق ُحّباً  بو  ولكٍتّْ أحبُّ بكلّْ قليب  وأعلم أفَّ ذاؾ من الصَّواِبرسوَؿ اهلِل والصّْدّْ
 :ػ الصَّاحب 3[ (28)]أرجو غداً ُحْسَن الثَّواب

ِإالَّ تَػْنُصُروُه فَػَقْد َنَصرَُه اللَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْػنَػُْتِ }: َلقَّبو بو اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ ُب القراف الكرًن 
ِإْذ ٫ُتَا ُب اْلَغاِر ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو الَ َٖتَْزْف ِإفَّ اللََّو َمَعَنا فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلْيِو َوأَيََّدُه ِّتُُنوٍد ٓبَْ تَػَرْوَىا 

وقد أٚتع  [40: التوبة] {*َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّو ِىَي اْلُعْلَيا َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم 
ثو [ (29)]العلماء على أف الصاحب ا١تقصود ىنا أبو بكر رضي اهلل عنو ، فعن أنٍس أفَّ أبا بكٍر حدَّ

فقاؿ !! لو أفَّ أحدىم نظر إٔب قدميو ؛ ألبصرنا ٖتت قدميو: وىو ُب الغار  (ص)قلت للنيبّْ : فقاؿ 
 [ .(30)]«ما ظنُّك باثنُت اهللُ ثالثُهما ! يا أبا بكر»  : (ص)النيبُّ 

ِإالَّ تَػْنُصُروُه فَػَقْد َنَصرَُه اللَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْػنَػُْتِ ِإْذ ٫ُتَا }: قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو اهلل 
فإفَّ ا١تراَد بصاحبو ىنا أبو بكر ببل  [40: التوبة] {ُب اْلَغاِر ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو الَ َٖتَْزْف ِإفَّ اللََّو َمَعَنا

[ (32])، واألحاديث ُب كونو كاف معو ُب الغار كثَتٌة شهَتٌة ، وٓب َيْشرَْكُو ُب ا١تنقبة غَته[ (31)]منازع
. 

 :ػ األتقى 4

 . [17: الليل] {*َوَسُيَجنَّبُػَها األَتْػَقى }: لقَّبو بو اهللُ ػ عزَّ وجلَّ ػ ُب القراف العظيم ُب قولو تعأب 
 .وسيأٌب بياف ذلك ُب حديثنا عن ا١تعذَّبُت ُب اهلل الذين أعتقهم أبو بكر رضي اهلل عنو 

 :ػ األوَّاه 5

 لُقّْب أبو بكٍر باألوَّاه ، وىو لقٌب يدؿُّ على ا٠توؼ ، والوجل ، وا٠تشية من اهلل تعأب ،

 [ .(33)]كاف أبو بكٍر ُيسمَّى باألّواه؛ لرأفتو، ورٛتتو: فعن إبراىيم النََّخعيّْ قاؿ

 :مولده ، وصفتو ا٠تَْلقيَّة : ثانياً 

ا اختلفوا ُب ا١تدَّة اليت كانت بعد عاـ الفيل ،  ٓب ٮتتلف العلماء ُب أنَّو ولد بعد عاـ الفيل ، وإ٪تَّ
بثبلث سنُت ، وبعضهم ذكر بأنَّو ولد بعد عاـ الفيل بسنتُت وستة أشهر ، واخروف : فبعضهم قاؿ 

، وقد نشأ نشأًة كرٯتًة طيّْبًة ُب حضن أبوين [ (34)]بسنتُت وأشهر ، وٓب ٭تدّْدوا عدد األشهر: قالوا 
 [ .(35)]٢تما الكرامة ، والعزُّ ُب قومهما ، ٦تّا جعل أبا بكر ينشأ كرًَن النػَّْفس ، عزيز ا١تكانة ُب قومو



وأمَّا صفتو ا٠تَْلقّية ، فقد كاف يوصف بالبياض ُب اللَّوف ، والنَّحافة ُب البدف ، وُب ىذا يقوؿ قيس بن 
، وقد وصفو [ (36)]دخلت على أيب بكٍر ، وكاف رجبلً ٨تيفاً ، خفيف اللَّحم ، أبيض: أيب حـز 

كاف أبيَض ، : إف أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ اتَّصف بأنَّو : أصحاب السَّْت من أفواه الرُّواة ، فقالوا 
، ال يستمسك إزاره يسًتخي [ (37)]ٗتالطو ُصْفرٌة ، حسن القامة ، ٨تيفاً ، خفيف العارضُت ، أجنأ

، ٛتش [(41])أقٌت[(40])، غائر العينُت[(39])رقيقاً ، معروؽ الوجو[ (38)]عن حقويو
، وٮتضب [(44])، وكاف ناتىء اٞتبهة، عاري األشاجع[(43])، ٦تحوص الفخذين[(42)]السَّاقُت

 [.(45)]ٟتيتو وشيبو باٟتنَّاء، والَكتم

 :أسرتو : ثالثاً 

 أمَّا والده ، فهو عثماف بن عامر بن عمرو ، يكٌت أبا قحافة ، أسلم يـو الفتح ، وأقبل بو

ىو : فقاؿ أبو بكر . « ىبلَّ تركتو ؛ حىت نأتيو ! يا أبا بكر» : ، فقاؿ  (ص)الصّْدّْيق على رسوؿ اهلل 
أفَّ رسوؿ اهلل : ، ويروى [ (46)](ص)فأسلم أبو قحافة وبايع رسوؿ اهلل ! أؤب أف يأتيك يارسوؿ اهلل

وا ىذا من شعره » : ، وقاؿ أليب بكٍر [ (47)]ىنَّأ أبا بكٍر بإسبلـ أبيو (ص) فقد كاف رأس . « غَتّْ
 [ .(48)]أيب قحافة مثل الثَّغامة

ُب توقَت كبار السّْنّْ ، واحًتامهم، ويؤكّْد ذلك قولو  (ص)وُب ىذا ا٠ترب منهٌج نبويّّ كرًٌن َسنَُّو النيبُّ 
 [.(49)]«ليس مّنا من ٓب يوقّْر كبَتنا ويرحْم صغَتنا» : (ص)

ُـّ ا٠تَت  وأمَّا والدة الصدّْيق ، فهي سلمى بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ، وكنيتها أ
على الظُّهور  (ص)أسلمت مبكّْراً ، وسيأٌب تفصيل ذلك ُب واقعة إٟتاح أيب بكر على النيبّْ 

 [ .(50)]ٔتكَّة

وأمَّا زوجاتو ؛ فقد تزوَّج ػ رضي اهلل عنو ػ من أربع نسوٍة ، أ٧تنب لو ثبلثة ذكوٍر ، وثبلث إناٍث ، وىنَّ 
 :على التَّوإب 

 :ػ قتيلة بنت عبد الُعزَّى بن أسعد بن جابر بن مالك 1

، وىي والدة عبد اهلل ، وأٝتاء ػ وكاف أبو بكر طلَّقها ُب اٞتاىلية ػ وقد [ (51)]اخُتلف ُب إسبلمها
جاءت ّٔدايا فيها أقٌط ، وٝتٌن إٔب ابنتها أٝتاء بنت أيب بكر با١تدينة ، فأبت أف تقبل ىديَّتها ، 

لُِتْدِخلها ، ولتقبل »  : (ص)، فقاؿ النيبُّ  (ص)وتدخلها بيتها ، فأرسلت إٔب عائشة تسأؿ النيبَّ 
يِن ٭تُِبُّ اْلُمْقِسِطَُت }: وأنزؿ اهلل عزَّ وجلَّ . « ىديَّتها  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن ٓبَْ يُػَقاتُِلوُكْم ُب الدّْ الَ يَػنػْ



ال ٯتنعكم اهلل من الربّْ ، واإلحساف ، وفعل ا٠تَت إٔب الكفَّار الذين سا١توكم ، : أي  [8: ا١تمتحنة ] {*
وٓب يقاتلوكم ُب الدّْين ، كالنّْساء ، والضَّعفة منهم ، كصلة الرَّحم ، ونفع اٞتار ، والضّْيافة ، وٓب 

ٮترجوكم من دياركم ، وال ٯتنعكم أيضاً من أف تعدلوا فيما بينكم وبينهم ، بأداء ما ٢تم من اٟتقّْ ، 
 كالوفاء ٢تم بالوعود ،

وأداء األمانة ، وإيفاء أٙتاف ا١تشًتيات كاملًة غَت منقوصٍة ، إفَّ اهلل ٭تب العادلُت ، ويرضى عنهم ، 
 [ .(52)]وٯتقت الظَّا١تُت ، ويعاقبهم

 :ػ أـ روماف بنت عامر بن عوٯتر 2

من بٍت كنانة بن خزٯتة ، مات عنها زوجها اٟتارث بن سخربة ٔتكَّة ، فتزوَّجها أبو بكٍر ، وأسلمت 
قدٯتاً ، وبايعت ، وىاجرت إٔب ا١تدينة ، وىي والدة عبد الرٛتن ، وعائشة ػ رضي اهلل عنهم ػ ، وتوفّْيت 

 [ .(53)]با١تدينة سنة ستٍّ من ا٢تجرة (ص)ُب عهد النيبّْ 

 :ػ أٝتاء بنت ُعَمْيس بن معبد بن اٟتارث 3

،  (ص)أـ عبد اهلل ، من ا١تهاجرات األوائل ، أسلمت قدٯتاً قبل دخوؿ دار األرقم ، وبايعت الرَّسوؿ 
وىاجر ّٔا زوجها جعفر بن أيب طالب ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب اٟتبشة ، ٍبَّ ىاجرت معو إٔب ا١تدينة ، 

عمر ، وأبو : فاستشهد يـو مؤتة ، وتزوَّجها الصّْدّْيق ، فولدت لو ٤تمَّداً ؛ روى عنها من الصَّحابة 
ُـّ الفضل امرأة العّباس ، وكانت أكـر النَّاس أصهاراً ، فمن أصهارىا  : موسى ، وعبد اهلل بن عباٍس ، وأ

 [ .(54)]رسوؿ اهلل ، وٛتزة ، والعّباس ، وغَتىم

 :ػ حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أيب زىَت 4

َـّ كلثـو بعد وفاتو ، وقد أقاـ عندىا الصدّْيق  األنصاريَّة ، ا٠تزرجيَّة ، وىي اليت ولدت أليب بكر أ
 [ .(55)]بالسُّنح

 :وأّما أوالد أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فهم 

 :ػ عبد الرٛتن بن أيب بكر 1

، وقد اشتهر  (ص)أسلم يـو اٟتديبية، وحسن إسبلمو، وصحب رسوؿ اهلل : أسنُّ ولد أيب بكر
 [ .(56)]بالشَّجاعة ، ولو مواقف ٤تمودٌة ، ومشهودٌة ، بعد إسبلمو

 :ػ عبد اهلل بن أيب بكر 2



صاحب الدَّور العظيم ُب ا٢تجرة ، فقد كاف يبقى ُب النَّهار بُت أىل مكَّة ، يسمع أخبارىم ، ٍبَّ يتسلَّل 
 ، وأبيو ، فإذا جاء (ص)ُب الليل إٔب الغار لينقل ىذه األخبار لرسوؿ اهلل 

الصُّبح عاد إٔب مكَّة ، وقد أصيب بسهٍم يـو الطّائف ، فماطلو حىّت مات شهيداً با١تدينة ُب خبلفة 
 [ .(57)]الصدّْيق

 :ػ ٤تمَّد بن أيب بكر 3

أُمُّو أٝتاء بنت عميس ، ولد عاـ حجَّة الوداع ، وكاف من فتياف قريٍش ، عاش ُب حجر علي بن أيب 
 [ .(58)]طالب ، وواله مصر ، ؤّا قتل

 :ػ أٝتاء بنت أيب بكر 4

ا صنعت لرسوؿ اهلل  (ص)ذات النّْطاقُت أسنُّ من عائشة ، ٝتّاىا رسوؿ اهلل   (ص)ذات النّْطاقُت ، ألهنَّ
وألبيها سفرة ١تا ىاجرا ، فلم ٕتد ما تشدُّىا بو ، فشقت نطاقها ، وشدَّت بو السُّفرة ، فسّماىا النيبُّ 

بذلك ، وىي زوجة الزُّبَت بن العواـ ، وىاجرت إٔب ا١تدينة ؛ وىي حامٌل بعبد اهلل بن الزبَت ،  (ص)
فولدتو بعد ا٢تجرة ، فكاف أوَّؿ مولوٍد ُب اإلسبلـ بعد ا٢تجرة ، بلغت مئة سنٍة ، وٓب ينكر من عقلها 

ستٌة وٜتسوف حديثاً ، روى عنها عبد اهلل بن  (ص)شيء ، وٓب يسقط ٢تا سنّّ ، ُرِوَي ٢تا عن الرسوؿ 
عّباس ، وأبناؤىا عبد اهلل ، وعروة ، وعبد اهلل بن أيب ُمليكة وغَتىم ، وكانت جوادًة منفقًة ، توفيت 

 [ .(59)] ىػ73ٔتكَّة سنة 

ُـّ ا١تؤمنُت ػ رضي اهلل عنها ػ 5  :ػ عائشة أ

يقُة بنت الصّْدّْيق ، تزوَّجها رسوؿ اهلل  وىي بنت ستّْ سنُت ، ودخل ّٔا وىي بنت تسع  (ص)الصدّْ
أـ عبد اهلل ، وكاف حبُّو ٢تا  (ص)سنُت ، وأعرس ّٔا ُب شواؿ ، وىي أعلم النّْساء ، كّناىا رسوؿ اهلل 

 [ .(60)]مثاالً للزَّوجيَّة الصَّاٟتة

ْـّ ا١تؤمنُت عائشة يقوؿ : كاف الشَّعيبُّ ٭تدّْث عن مسروٍؽ  يقة بنت : أنَّو إذا ٖتدَّث عن أ ثتٍت الصدّْ حدَّ
 ( 2210 )، ومسنُدىا يبلغ ألفُت ومئتُت وعشرة أحاديث  (ص)الصّْدّْيق ، ا١تربأة ، حبيبة حبيب اهلل 

اتَّفق البخاريُّ ، ومسلٌم على مئٍة وأربعٍة وسبعُت حديثاً ، وانفرد البخاريُّ بأربعٍة وٜتسُت ، وانفرد مسلم 
 ىػ ، وال ذريَّة 57، وعاشت ثبلثاً وستُّْت سنًة وأشهراً ، وتوفيت سنة [ (61)]بتسعٍة وستُّْت

 [ .(62)]٢تا

 

 :ػ أـ كلثـو بنت أيب بكٍر 6



إ٪تا ٫تا أخواِؾ وأختاؾ : أمُّها حبيبة بنت خارجة ، قاؿ أبو بكر ألْـّ ا١تؤمنُت عائشة حُت حضرتو الوفاة 
ذو بطن بنت خارجة ، قد ألقى ُب خلدي أهنا : ىذه أٝتاء قد عرفتها فمن األخرى ؟ قاؿ : فقالت . 

، تزوَّجها طلحة بن عبيد اهلل وقتل عنها يـو [ (63)]جاريٌة ، فكانت كما قاؿ ، وُولدت بعد موتو
 [ .(64)]اٞتمل ، وحجَّت ّٔا عائشة ُب عدَّهتا فأخرجتها إٔب مكَّة

ىذه ىي أسرة الصّْدّْيق ا١تباركة اليت أكرمها اهلل باإلسبلـ ، وقد اختصَّ ّٔذا الفضل أبو بكٍر ػ رضي اهلل 
ال يُعرؼ أربعٌة متناسلوف بعضهم من بعض صحبوا رسوؿ : عنو ػ من بُت الصَّحابة ، وقد قاؿ العلماء 

عبد اهلل بن الزُّبَت ، أمُّو أٝتاء بنت أيب بكر بن أيب قحافة ، : ، إال اؿ أيب بكر الصدّْيق وىم  (ص)اهلل 
فهؤالء األربعة صحابة متناسلوف، وأيضاً ٤تمَّد بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن أيب قحافة رضي اهلل 

 [.(65)]عنهم

إالّ : ، وأدركو أيضاً بنو أوالده  (ص)وليس من الصَّحابة من أسلم أبوه ، وأُمُّو وأوالده ، وأدركوا النيبَّ 
أبو بكٍر من جهة الرّْجاؿ والنّْساء ػ وقد بينت ذلك ػ فكلهم امنوا بالنيبّْ ، وصحبوه ، فهذا بيت 

الصّْدّْيق ، فأىلو أىل إٯتاف ، ليس فيهم منافٌق ، وال يعرؼ ُب الصَّحابة مثل ىذا لغَت بيت أيب بكٍر 
 .رضي اهلل عنهم 

لئلٯتاف بيوٌت ، وللنّْفاؽ بيوت ، فبيت أيب بكر من بيوت اإلٯتاف من ا١تهاجرين ، وبيت : وكاف يقاؿ 
 [ .(66)]بٍت النَّجار من بيوت اإلٯتاف من األنصار

 :الرَّصيد ا٠تُلقي للصّْدّْيق ُب آّتمع اٞتاىلي : رابعاً 

كاف أبو بكٍر الصّْدّْيق ُب اٞتاىلية من وجهاء قريٍش ، وأشرافهم ، وأحد رؤسائهم ، وذلك أفَّ الشَّرؼ 
ُب قريٍش قد انتهى قبل ظهور اإلسبلـ إٔب عشرة رىٍط من عشرة أبطٍن ، فالعّباس بن عبد ا١تطلب من 
بٍت ىاشم ، وكاف يسقي اٟتجيج ُب اٞتاىلية ، وبقي لو ذلك ُب اإلسبلـ ، وأبو سفياف بن حرٍب من 

بٍت أميَّة ، وكاف عنده العقاب راية قريش ، فإذا ٓب ٕتتمع قريش على واحٍد رأَّسوه ىو ، وقدموه ، 
واٟتارث بن عامر بن بٍت نوفل ، وكانت إليو الرّْفادة ، وىي ما ٗترجو قريش من أموا٢تا ، وترفد بو 

منقطع السَّبيل ، وعثماف بن طلحة بن زمعة بن األسود من بٍت أسد ، وكانت إليو ا١تشورة ، فبل ٬ُتمع 
على أمر حىّت يعرضوه عليو ، فإف وافق ، والَّىم عليو ، وإال ٗتَتَّ ، وكانوا لو أعواناً ، وأبو بكٍر الصدّْيق 

 من بٍت تيم وكانت إليو األشناؽ ، وىي



قوه ، وأمضوا ٛتالة َمْن هنض معو ،  الدّْيات ، وا١تغاـر ، فكاف إذا ٛتل شيئاً ، فسأؿ فيو قريشاً ، صدَّ
وإف احتملها غَته ؛ خذلوه ، وخالد بن الوليد من بٍت ٥تزوـٍ ، وكانت إليو القبَّة ، واألعنَّة ، وأّما القّبة 

م كانوا يضربوهنا ، ٍبَّ ٬تمعوف إليها ما ٬تهزوف بو اٞتيش ، وأّما األعنَّة فإنَّو كاف على خيل قريش ُب  فإهنَّ
اٟترب ، وعمر بن ا٠تطّاب من بٍت عديٍّ ، وكانت إليو السّْفارة ُب اٞتاىلية ، وصفواف بن أميَّة من بٍت 
ٚتح ، وكانت إليو األزالـ ، واٟتارث بن قيس من بٍت سهم ، وكانت إليو اٟتكومة ، وأموا٢تم احملجرة 

 [ .(67)]اليت َٝتَّوىا آل٢تتهم

لقد كاف الصّْدّْيق ُب آّتمع اٞتاىلي شريفاً ِمْن أشراؼ قريٍش ، وكاف ِمْن خيارىم ، ويستعينوف بو فيما 
 [ .(68)]نأّم ، وكانت لو ٔتكَّة ضيافات ال يفعلها أحدٌ 

 :وقد اشتهر بعدَّة أموٍر ، منها 

 :ػ العلم باألنساب 1

فهو عآبٌ من علماء األنساب ، وأخبار العرب ، ولو ُب ذلك باٌع طويٌل ، جعلو أستاذ الكثَت من 
أنَّو ٓب يكن : النَّسَّابُت ، كعقيل بن أيب طالب ، وغَته ، وكانت لو مزيٌَّة حبَّبتو إٔب قلوب العرب وىي 

، فقد كاف أنسب قريٍش لقريٍش ، وأعلم [ (69)]يعيب األنساب ، وال يذكر ا١تثالب ٓتبلؼ غَته
أفَّ رسوَؿ اهلل : ، وُب ىذا تروي عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ [ (70)]قريٍش ّٔا ، ؤتا فيها من خٍَت ، وشرٍّ 

 [ .(71)]«إفَّ أبا بكٍر أعلُم قريٍش بأنسأّا » : قاؿ  (ص)

 :ػ ٕتارتو 2

كاف ُب اٞتاىلية تاجراً ، ودخل ُبصرى من أرض الشاـ للتجارة ، وارٖتل بُت البلداف ، وكاف رأُس مالو 
 [ .(72)]أربعُت ألف درىم ، وكاف ينفق من مالو بسخاٍء ، وكرـٍ ُعرؼ بو ُب اٞتاىلية

 :ػ موضع األلفة بُت قومو وميل القلوب إليو 3

أهنم كانوا ٭تبُّونو ويألفونو ، ويعًتفوف لو بالفضل العظيم ، وا٠تلق « السَتة » فقد ذكر ابن إسحاؽ ُب 
 لعلمو ، وٕتارتو ،: الكرًن ، وكانوا يأتونو ويألفونو لغَت واحٍد من األمر 

إنك لتزين العشَتة ، وتعُت على : ، وقد قاؿ لو ابن الدَّغنة حُت لقيو مهاجراً [ (73)]وحسن ٣تالستو
، وتفعل ا١تعروؼ  [.(74)]النَّوائب ، وتكسب ا١تعدـو

ِغَنة فقاؿ  ومن أعظم مناقبو أف ابن الدَّغنة سيّْد القارة ١تا رد : وقد علَّق ابن حجر على قوؿ ابن الدَّ
١تّا بعث ، فتوارد فيها نعٌت واحٌد من  (ص)عليو جواره ٔتكة ، وصفو بنظَت ما وصفت بو خد٬تة النيبَّ 



منذ نشأ كانت أكمل  (ص)غَت أف يتواطأا على ذلك ، وىذه غايٌة ُب مدحو ؛ ألفَّ صفات النيبّْ 
 [ .(75)]الصّْفات

 :ػ ٓب يشرب ا٠تمر ُب اٞتاىلية 4

؛ حىّت إنَّو حرَّـ على نفسو ا٠تمر قبل اإلسبلـ ، فقد قالت [ (76)]فقد كاف أعفَّ الناِس ُب اٞتاىلية
حرَّـ أبو بكٍر ا٠تمر على نفسو ، فلم يشرّٔا ُب جاىليٍة وال ُب : السيَّْدُة عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 

أنَّو مرَّ برجٍل سكراف يضع يده ُب العذرة ، ويدنيها من فيو ، فإذا وجد ر٭تها صرفها : إسبلـٍ ، وذلك 
، وُب روايٍة [ (77)]إفَّ ىذا ال يدري ما يصنع ، وىو ٬تد ر٭تها ، فحماىا: فقاؿ أبو بكٍر . عنو 

 [ .(78)]ولقد ترؾ ىو وعثماف شرب ا٠تمر ُب اٞتاىليَّة. . . لعائشة 

: وٓب ؟ قاؿ : فقيل ! أعوذ باهلل: ىل شربت ا٠تمر ُب اٞتاىلية ؟ بقولو : وقد أجاب الصدّْيق من سألو 
 [ .(79)]كنت أصوف عرضي ، وأحفظ مروءٌب ، فإف من شرب ا٠تمر كاف مضيّْعاً لعرضو ، ومروءتو

 :ػ وٓب يسجد لصنٍم 5

وٓب يسجد الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ لصنم قطُّ ، قاؿ أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب ٣تمٍع من أصحاب 
ما سجدُت لصنٍم قطُّ ، وذلك أينّْ ١تّا ناىزُت اٟتلم أخذين أبو قحافة بيدي فانطلق  : (ص)رسوؿ اهلل 

ىذه ا٢تتك الشُّمُّ العوإب ، وخبلَّين ، وذىب ، فدنوُت من الصَّنِم : يب إٔب ٥تدٍع فيو األصناـ ، فقاؿ ٕب 
إينّْ عاٍر فاكسٍت ، فلم ٬ُتبٍت ، فألقيت عليو : إينّْ جائٌع فأطعمٍت ، فلم ٬ُتبٍت ، فقلُت : ، وقلُت 

 وىكذا ٛتلو ُخُلقو اٟتميد ، وعقلو. صخرًة ، فخرَّ لوجهو 

النػََّتّْ ، وفطرتو السَّليمة على الًتفُّع عن كلّْ شيٍء ٮتدش ا١تروءة ، وينقص الكرامة من أفعاؿ اٞتاىليُّْت ، 
، فبل [ (80)]وأخبلقهم اليت ٕتانب الفطرة السَّليمة ، وتتناَب مع العقل الرَّاجح ، والرُّجولة الصَّادقة

عجب على من كانت ىذه أخبلقو أف ينضمَّ ١توكب دعوة اٟتقّْ ، و٭تتلَّ فيها الصَّدارة ، ويكوف بعد 
خياركم ُب اٞتاىلية خياركم ُب اإلسبلـ »  : (ص)، فقد قاؿ  (ص)إسبلمو أفضل رجٍل بعد رسوؿ اهلل 

 [ .(81)]«إذا فقهوا 

الّلهمَّ إف امرأً نشأ بُت األوثاف : وقد علَّق األستاذ رفيق العظم عن حياة الصّْدّْيق ُب اٞتاىلية ، فقاؿ 
حيث ال دين زاجٌر ، وال شرع للنفوس قائٌد ، وىذا مكانو من الفضيلة ، واستمساكو بعرا العفَّة ، 

ٞتديٌر بأف يتلقَّى اإلسبلـ ٔتلء الفؤاد ، ويكوف أوَّؿ مؤمٍن ّٔادي العباد ، مبادٍر بإسبلمو . . . وا١تروءة 



إلرغاـ أنوؼ أىل الكرب ، والعناد ، ٦تهٍّْد سبيل االىتداء بدين اهلل القوًن ؛ الذي ٬تتث أصوؿ الرذائل 
 [ .(82)]من نفوس ا١تهتدين ّٔديو ، ا١تستمسكُت ٔتتُت سببو

هلل َدرُّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فقد كاف ٭تمل رصيداً ضخماً من القيم الرَّفيعة ، واألخبلؽ اٟتميدة ، 
والسَّجايا الكرٯتة ُب آّتمع القرشيّْ قبل اإلسبلـ ، وقد شهد لو أىُل مكَّة بتقدُّمو على غَته ُب عآب 

األخبلؽ ، والقيم ، وا١تثل ، وٓب يُعلم أحٌد من قريٍش عاَب أبا بكٍر بعيٍب ، وال نقصو ، وال اسًتذلو ، 
 [ .(83)]كما كانوا يفعلوف بضعفاء ا١تؤمنُت ، وٓب يكن لو عندىم عيٌب إال اإلٯتاف باهلل ، ورسولو

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 ا١تبحث الثَّاين

 إسبلمو ، ودعوتو ، وابتبلؤه ، وىجرتو األؤب

 :إسبلمو : أوالً 

كاف إسبلـ أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وليد رحلٍة إٯتانيٍَّة طويلٍة ُب البحث عن الدّْين اٟتقّْ ؛ الذي 
ينسجم مع الفطر السليمة ، ويليب رغباهتا ، ويتفق مع العقوؿ الراجحة ، والبصائر النَّافذة ، فقد كاف 
ْتكم عملو التّْجاري كثَت األسفار ، قطَع الفياُب ، والصحارى ، وا١تدف ، والقرى ُب اٞتزيرة العربيَّة ، 

يانات ا١تختلفة  وتنقَّل من مشا٢تا إٔب جنؤّا ، ومن شرقها إٔب غرّٔا ، واتَّصل اتصاالً وثيقاً بأصحاب الدّْ
وٓتاصة النَّصرانية ، وكاف كثَت اإلنصات لكلمات النَّفر الذين ٛتلوا راية التَّوحيد ، راية البحث عن 

كنُت جالساً بفناء الكعبة ، وكاف زيد ابن : ، فقد حدَّث عن نفسو ، فقاؿ [ (84)]الدّْين القوًن
ٓتَت ، : كيف أصبحَت يا باغي ا٠تَت ؟ قاؿ : عمرو بن نُفيل قاعداً ، فمرَّ ابن أيب الصَّْلِت ، فقاؿ 

 :ال ، فقاؿ : وىل وجدَت ؟ قاؿ : قاؿ 



أما إفَّ ىذا النيبَّ الذي ينتظر مّنا ، [ (85)]كلُّ ديٍن يـو القيامِة إال  ما مضى ُب اٟتنيفيَِّة بُورُ 
فخرجُت أريد ورقة بن نوفل ػ : وٓب أكن ٝتعُت قبل ذلك بنيبٍّ يُنتظر ، ويُبعث ، قاؿ : أو منكم ، قاؿ 

نعم : وكاف كثََت النََّظر إٔب السَّماء ، كثَت ٫تهمة الصَّدر ػ فاستوقفتو ، ٍبَّ قصصُت عليو اٟتديث ، فقاؿ 
إنّا أىل الكتب والعلـو ، أال إفَّ ىذا النيبَّ الذي يُنتظر من أوسط العرب نسباً ػ وٕب علٌم ! يابن أخي

يقوؿ ما قيل لو ، إال أنَّو : وما يقوؿ النيبُّ ؟ قاؿ ! يا عمّ : قلُت . بالنَّسب ػ وقومك أوسط العرب نسباً 
قتو (ص)ال يظلم ، وال يُظلم ، وال يُظآب ، فلّما بُعث رسوؿ اهلل  ، وكاف [ (86)]امنت بو ، وصدَّ

 :يسمع ما يقولو أميَّة بن أيب الصَّْلت 

 :ُب مثل قولو 

 أال نيبّّ منَّا فيخربنا  ما بعد غايتنا من رأس ٣ترانا

إين أعوذ ٔتن حجَّ اٟتجيُح لو  والرَّافعوف لدين اهلل أركانا لقد عايش أبو بكر ىذه الفًتة ببصَتٍة 
نافذة ، وعقٍل نَتٍّْ ، وفكٍر متألٍّْق ، وذىٍن وقّاٍد ، وذكاٍء حادٍّ ، وتأمٍُّل رزيٍن مؤل عليو أقطار نفسو ، 

 (ص)ولذلك حفظ الكثَت من ىذه األشعار ، ومن تلك األخبار ، فعندما سأؿ الرَّسوُؿ الكرًن 
من منكم ٭تفظ كبلـ ػ قسّْ بن ساعدة ػ ُب سوؽ » : أصحابو يوماً ػ وفيهم أبو بكر الصّْدّْيق ػ قائبلً 

 !إينّْ أحفظها يارسوؿ اهلل: فسكت الصحابة ، ونطق الصّْدّْيق قائبلً . « عكاظ ؟ 

اٝتعوا ، ! أيُّها الناس: كنت حاضراً يومها ُب سوؽ عكاظ ، ومن فوؽ َٚتَِلو اأَلْوَرؽ وقف قسّّ يقوؿ 
َوُعوا ، وإذا وعيتم ، فانتفعوا ، إفَّ َمْن عاَش مات ، وَمْن ماَت فات ، وكلُّ ما ىو اٍت ات ، إفَّ ُب 
السماء ٠ترباً ، وإفَّ ُب األرض لعرباً ، مهاٌد موضوٌع ، وسقٌف مرفوٌع ، و٧توـٌ ٘تور ، وْتاٌر لن تغور ، 

 !!ليٌل داٍج ، وٝتاٌء ذات أبراج

ما ٕب أرى النَّاس يذىبوف ، وال . يُقسم قسّّ أفَّ هلل ديناً ىو أحبُّ إليو من دينكم الذي أنتم عليو 
 :يرجعوف ، أرضوا با١تقاـ فأقاموا ، أـ تركوا فناموا ، ٍبَّ أنشد قائبلً 

ُب الذَّاىبُت األوَّليػ  ػَن من القروف لنا بصائْر١تّا رأيُت موارداً  للموت ليس ٢تا 
مصاِدْرورأيُت قومي ٨توىا  يسعى األكابر واألصاغْرأيقنُت أينّْ ال ٤َتَا  لَة 

تيب ا١تمتاز ، ؤّذه الذَّاكرة اٟتديديَّة ػ وىي ذاكرٌة استوعبْت [ (87)]حيُث صار القوـُ صائِرْ  ؤّذا الًتَّ
 [ .(88)]ىذه ا١تعاين ػ يقصُّ الصّْدّْيق ما قالو قسُّ بن ساعدة على رسوؿ اهلل ، وأصحابو



: من أين أنت ؟ قاؿ : ، فقاؿ لو [ (89)]وقد رأى رؤيا ١تّا كاف ُب الشاـ ، فقصَّها على ْتَتا الرَّاىب
إف صدَّؽ اهلل : تاجر ، قاؿ : فأيُّ شيٍء أنت ؟ قاؿ : من قريش : من أيّْها ؟ قاؿ : من مكَّة ، قاؿ 

رؤياؾ ؛ فإنَّو يبعث بنيبٍّ من قومك ، تكوف وزيره ُب حياتو ، وخليفتو بعد موتو ، فأسرَّ ذلك أبو بكٍر 
 [ .(90)]ُب نفسو

 لقد كاف إسبلـ الصّْدّْيق بعد ْتٍث ، وتنقيٍب ، وانتظاٍر ، وقد ساعده على تلبية دعوة

،  (ص)ُب اٞتاىلية ، فعندما نزؿ الوحي على النيبّْ  (ص)اإلسبلـ معرفتو العميقة ، وصلتو القويَّة بالنَّيبّْ 
وأخذ يدعو األفراد إٔب اهلل ، وقع أوَّؿ اختياره على الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فهو صاحبو الذي يعرفو 

بصدقو ، وأمانتو ، وأخبلقو ،  (ص)قبل البعثة بدماثة خلقو ، وكرًن سجاياه ، كما يعرؼ أبو بكٍر النيبَّ 
 [ .(91)]!اليت ٘تنعو من الكذب على الناس ، فكيف يكذب على اهلل ؟

إين رسوؿ اهلل ونبيو ، بعثٍت ألبلغ رسالتو ، .. » : بدعوة اهلل وقاؿ لو  (ص)فعندما فاٖتو رسوؿ اهلل 
وأدعوؾ إٔب اهلل باٟتقّْ ، فواهلل إنو للحقُّ ، أدعوؾ يا أبا بكر إٔب اهلل وحده ال شريك لو ، وال تعبد غَته 

 [ .(92)]«، وا١تواالة على طاعتو 

فأسلم الصّْدّْيق ، وٓب يتلعثم ، وتقدَّـ ، وٓب يتأخَّر ، وعاىد رسوؿ اهلل على نصرتو ، فقاـ ٔتا تعهَّد ، 
صدؽ : كذبت ، وقاؿ أبو بكر : إف اهلل بعثٍت إليكم ، فقلتم » : ُب حقّْو  (ص)و٢تذا قاؿ رسوؿ اهلل 

 [ .(93)]مرَّتُت« ، وواساين بنفسو ، ومالو ، فهل أنتم تاركوف ٕب صاحيب ؟ 

وبذلك كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أوَّؿ من أسلم من الرّْجاؿ األحرار ، قاؿ إبراىيم النََّخعيُّ ، 
وقاؿ يوسف بن . أوَّؿ من أسلم أبو بكر : وحسَّاف بن ثابٍت ، وابن عباٍس ، وأٝتاُء بنت أيب بكٍر 

٤تمد بن ا١تنكدر ، وربيعة بن عبد الرٛتن ، وصاّب بن : أدركت أيب ، ومشيختنا : يعقوب ا١تاجشوف 
أفَّ أوَّؿ القـو إسبلماً أبو : كيساف ، وسعد بن إبراىيم، وعثماف بن ٤تمد األخنس، وىم ال يشكُّوف

أوَّؿ َمْن صّلى أبو بكر ، ٍُب ٘تثل بأبيات : ، وعن ابن عباٍس ػ رضي اهلل عنهما ػ قاؿ [(94)]بكر
 :حّساف 

إذا تذكَّرَت شجواً من أخي ثقٍة  فاذكر أخاؾ أبا بكٍر ٔتا فَعبلخَت الربيَّة أتقاىا وأعد٢تا 
َؽ   إالّ النيبَّ وأوفاىا ٔتا َٛتَبلالثَّاين التَّإب احملمود مشهُدُه  وأوَّؿ الناِس طرّاً صدَّ

الرُُّسبلوثاين اثنُت ُب الغار ا١تنيف وقد  طاؼ العدوُّ بو إذ صعد اٞتببلوعاش ٛتداً ألمر اهلل 
متَِّبعاً  ّٔدي صاحبو ا١تاضي وما انتقبلوكاف حبَّ رسوؿ اهلِل قد علموا  من الربيَّة ٓب 



ىذا وقد ناقش العلماء قضية إسبلـ الصّْدّْيق ، وىل كاف رضي اهلل عنو أوَّؿ من [ (95)]يعدؿ بو رجبل
 أسلم ؟ فمنهم

من جـز بذلك ، ومنهم َمْن جـز بأفَّ علّياً أوَُّؿ من أسلم ، ومنهم من جعل زيد بن حارثة أوَّؿ من 
واٞتمع بُت األقواؿ كلّْها  ): أسلم ، وقد ٚتع اإلماـ ابن كثَت ػ رٛتو اهلل ػ بُت األقواؿ ٚتعاً طيّْباً ، فقاؿ 

الرّْجاؿ أيضاً ػ وأوَّؿ من أسلم من ا١توإب زيد بن حارثة ، : أفَّ خد٬تة أوؿ من أسلم من النساء ػ وقيل : 
وأوَّؿ من أسلم من الغلماف علي بن أيب طالٍب ػ فإنو كاف صغَتاً دوف البلوغ على ا١تشهور ػ وىؤالء كانوا 

، وأوؿ من أسلم من الرّْجاؿ األحرار أبو بكٍر الصّْدّْيق ، وإسبلمو كاف أنفع من  (ص)انذاؾ أىل بيتو 
إسبلـ من تقدَّـ ذكرىم ؛ إذ كاف صدراً معظَّماً ، ورئيساً ُب قريش مكرَّماً ، وصاحب ماٍؿ ، وداعيًة إٔب 

  .(اإلسبلـ ، وكاف ٤تّبباً ، متالفاً ، يبذؿ ا١تاؿ ُب طاعة اهلل ورسولو 

وقد أجاب أبو حنيفة ػ رضي اهلل عنو ػ باٞتمع بُت ىذه األقواؿ ، فإفَّ أوَّؿ من أسلم من : ٍبَّ قاؿ 
الرّْجاؿ األحرار أبو بكر ، ومن النّْساء خد٬تة ، ومن ا١توإب زيد ابن حارثة ، ومن الغلماف عليُّ بن أيب 

 [ .(96)]طالٍب ، رضي اهلل عنهم أٚتعُت

ُـّ ا١تؤمنُت عائشةرضي اهلل عنها  (ص)وبإسبلـ أيب بكٍر عمَّ السُّرور قلَب النيبّْ  فلّما فرغ : حيث تقوؿ أ
من عنده ، وما بُت األخشبُت  (ص)ػ أسلم أبو بكر ، فانطلق رسوؿ اهلل  (ص)النيبُّ : من كبلمو ػ أي 

لقد كاف أبو بكر كنزاً من الكنوز ادَّخره اهلل تعأب لنبيّْو [ . (97)]أحٌد أكثر سروراً منو بإسبلـ أيب بكرٍ 
، وكاف من أحب قريٍش لقريٍش ، فذلك ا٠تُُلق السَّمح ؛ الذي وىبو اهلل تعأب إيّاه جعلو من ا١توطَّئُت 

أكنافاً ، من الذين يألفوف ، ويُؤَلفوف ، وا٠تُُلق السَّمح وحَده عنصٌر كاٍؼ أللفة القـو ، وىو الذي قاؿ 
 .« [ (98)]أرحم أمَّيت بأُمَّيت أبو بكرٍ » : فيو عليو الصبلة والسبلـ 

وعلُم األنساب عند العرب ، وعلُم التاريخ ٫تا أىم العلـو عندىم ، ولدى أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل 
عنو ػ النَّصيب األوفر منهما ، وقريش تعًتؼ للصّْدّْيق بأنَّو أعلمها بأنسأّا وأعلمها بتارٮتها ، وما فيو 
من خٍَت ، وشرٍّ ، فالطَّبقة ا١تثقَّفة ترتاد ٣تلس أيب بكٍر ؛ لتنهل منو علماً ، ال ٕتده عند غَته غزارًة ، 
م  ووفرًة ، وسعًة ، ومن أجل ىذا كاف الشَّباب النَّأّوف ، والفتياف األذكياء يرتادوف ٣تلسو دائماً ، إهنَّ
الصَّفوة الفكريَّة ا١تثقَّفة ، اليت تودُّ أف تلقى عنده ىذه العلـو ، وىذا جانٌب اخر من جوانب عظمتو ، 

وطبقة رجاؿ األعماؿ ، ورجاؿ ا١تاؿ ُب مكة ىي كذلك من روَّاد ٣تلس الصدّْيق ، فهو إف ٓب يكن 



التَّاجر األوَّؿ ُب مكَّة ، فهو من أشهر ّٕتارىا ، فأرباب ا١تصاّب ىم كذلك قصَّاده ، ولطيبتو ، وحسن 
َـّ الناس يرتادوف بيتو ، فهو  خلقو ٕتد عوا

ا١تضياؼ الدَّمث ا٠تُُلق ، الذي يفرح بضيوفو ، ويأنس ّٔم ، فكلُّ طبقات آّتمع ا١تكّْيّْ ٕتد حظها 
ػ كاف رصيده األديبُّ ، والعلميُّ ، واالجتماعيُّ ُب آّتمع ا١تكّْيّْ [(99)]عند الصدّْيق ػ رضواف اهلل عليو

 [ .(100)]عظيماً ، ولذلك عندما ٖترَّؾ ُب دعوتو لئلسبلـ استجاب لو صفوٌة من خَتة ا٠تلق

 :دعوتو : ثانياً 

أفَّ اإلسبلـ  : (ص)، وتعلَّم من رسوؿ اهلل  (ص)أسلم الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وٛتل الدَّعوة مع النيبّْ 
دين العمل ، والدَّعوة ، واٞتهاد ، وأفَّ اإلٯتاف ال يكمل حىت يهب ا١تسلم نفسو وما ٯتلك هلل رب 

الَ َشرِيَك *ُقْل ِإفَّ َصبَلٌب َوُنُسِكي َو٤َتَْياَي َو٦َتَاٌب لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَُت }: ، قاؿ تعأب [ (101)]العا١تُت
وقد كاف الصّْدّْيق كثَت اٟتركة  [163 ، 162: األنعاـ] {*َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّؿ اْلُمْسِلِمَُت 

للدَّعوة اٞتديدة ، وكثَت الربكة ، أينما ٖترَّؾ أثَّر ، وحقَّق مكاسب عظيمًة لئلسبلـ ، وقد كاف ٪توذجاً 
ادُْع ِإَٔب َسِبيِل َربَّْك بِاٟتِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اٟتََْسَنِة َوَجاِد٢ْتُْم بِالَّيِت ِىَي }: حّياً ُب تطبيقو لقوؿ اهلل تعأب 

  .[125: النمل] {*َأْحَسُن ِإفَّ َربََّك ُىَو َأْعَلُم ٔتَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 

كاف ٖترُّؾ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب الدَّعوة إٔب اهلل يوضح صورًة من صور اإلٯتاف ّٔذا الدّْين ، 
واالستجابة هلل ورسولو ، صورة ا١تؤمن الذي ال يقرُّ لو قراٌر ، وال يهدأ لو باٌؿ ؛ حىت ٭تقّْق ُب دنيا الناس 

ما امن بو ، دوف أف تكوف انطبلقتو دفعًة عاطفيًَّة، مؤقَّتًة سرعاف ما ٗتمد، وتذبل، وتزوؿ، وقد بقي 
نشاط أيب بكٍر وٛتاسو لئلسبلـ إٔب أف توفّاه اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ ٓب يفًت ، أو يضعف ، أو ٯتلَّ ، أو 

 [ .(102)]يعجز

الزُّبَت بن العواـ ، : كانت أوَّؿ ٙتار الصّْدّْيق الدَّعوية دخوؿ صفوٍة من خَتة ا٠تلق ُب اإلسبلـ ، وىم 
وعثماف بن عّفاف ، وطلحة بن عبيد اهلل ، وسعد بن أيب وقّاص ، وعثماف بن مظعوف ، وأبو عبيدة بن 
اٞترّاح ، وعبد الرٛتن بن عوؼ ، وأبو سلمة بن عبد األسد ، واألرقم بن أيب األرقم ػ رضي اهلل عنهم ػ 

، فكانوا الدّْعامات األؤب اليت  (ص)وجاء ّٔؤالء الصَّحابة الكراـ فرادى فأسلموا بُت يدي رسوؿ اهلل 
ؤّم أعزَّه اهلل وأيَّده ،  (ص)قاـ عليها صرح الدَّعوة ، وكانوا العدَّة األؤب ُب تقوية جانب رسوؿ اهلل 

وتتابع الناس يدخلوف ُب دين اهلل أفواجاً ، رجاالً ، ونساًء ، وكاف كلّّ من ىؤالء الطَّبلئع داعيًة إٔب 
 اإلسبلـ ، وأقبل معهم رعيل السَّابقُت ، الواحد ،



واالثناف ، واٞتماعة القليلة ، فكانوا على قلَّة عددىم كتيبَة الدَّعوة ، وحصن الرّْسالة ، ٓب يسبقهم سابٌق 
 [ .(103)]، وال يلحق ّٔم الحٌق ُب تاريخ اإلسبلـ

اىتمَّ الصّْدّْيق بأسرتو ، فأسلمت أٝتاُء ، وعائشة ، وعبد اهلل ، وزوجتو أـ روماف ، وخادمو عامر بن 
فهَتة ، لقد كانت الصّْفات اٟتميدة ، وا٠ِتبلؿ العظيمة ، واألخبلؽ الكرٯتة اليت ٕتسدت ُب شخصيَّة 

الصّْدّْيق مؤثراً ُب الناس عند دعوهتم لئلسبلـ ، فقد كاف رصيده ا٠تُُلقيُّ ضخماً ُب قومو ، وكبَتاً ُب 
عشَتتو ، فقد كاف رجبلً ، مؤلّْفاً لقومو ، ٤تبّْباً ٢تم ، سهبلً ، أنسب قريش لقريٍش ، بل كاف فرد زمانو 

ُب ىذا الفّن ، وكاف رئيساً مكرَّماً سخّياً ، يبذؿ ا١تاؿ ، وكانت لو ٔتكَّة ضيافات ال يفعلها أحٌد ، وكاف 
 [ .(104)]رجبلً بليغاً 

إفَّ ىذه األخبلؽ والصّْفات اٟتميدة ال بدَّ منها للدُّعاة إٔب اهلل ، وإالّ أصبحت دعوهتم للناس صيحًة 
ُب واٍد ، ونفخًة ُب رماٍد ، وسَتة الصّْدّْيق وىي تفسر لنا فهمو لئلسبلـ ، وكيف عاش بو ُب حياتو 

 .حريّّ بالدُّعاة أف يتأسوا ّٔا ُب دعوة األفراد إٔب اهلل تعأب 

 :ابتبلؤه : ثالثاً 

إفَّ سنَّة االبتبلِء ماضيٌة ُب األفراد ، واٞتماعات ، والشُّعوب ، واألمم ، والدُّوؿ ، وقد مضت ىذه 
السُّنَّة ُب الصَّحابة الكراـ ، وٖتمَّلوا ػ رضواف اهلل عليهم ػ من الببلء ما تنوء بو الرَّواسي الشَّا٥تات ، 

وبذلوا أموا٢تم ، ودماءىم ُب سبيل اهلل ، وبلغ ّٔم اٞتهد ما شاء اهلل أف يبلغ ، وٓب يسلم أشراؼ 
اب ، وضرب ُب  ا١تسلمُت من ىذا االبتبلء ، فلقد أوذي أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وُحثي على رأسو الًتُّ

ا١تسجد اٟتراـ بالنّْعاؿ ، حىت ما يُعرؼ وجُهو من أنفو ، وٛتُِل إٔب بيتو ُب ثوبو ، وىو ما بُت اٟتياة 
وكانوا ( ص)أنَّو ١تّا اجتمع أصحاب النيبّْ : ، فقد روت عائشة رضي اهلل تعأب عنها [ (105)]وا١توت

يا أبا : ُب الظُّهور ، فقاؿ  (ص)ٙتانيًة وثبلثُت رجبلً ؛ أّبَّ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ على رسوؿ اهلل 
فلم يزؿ أبو بكٍر يلحُّ حىت ظهر رسوؿ اهلل ، وتفرَّؽ ا١تسلموف ُب نواحي ا١تسجد كلُّ . إنّا قليٌل ! بكر

جالٌس ، فكاف أوَّؿ خطيب دعا  (ص)رجٍل ُب عشَتتو ، وقاـ أبو بكٍر ُب النَّاس خطيباً ، ورسوؿ اهلل 
  .(ص)إٔب اهلل تعأب ، وإٔب رسولو 

وثار ا١تشركوف على أيب بكٍر وعلى ا١تسلمُت ، فضربوه ُب نواحي ا١تسجد ضرباً شديداً ، وُوطىء أبو 
بكر ، وُضرب ضرباً شديداً ، ودنا منو الفاسق عتبة بن ربيعة ، فجعل يضربو بنعلُت ٥تصوفتُت ، 



و٭ُترّْفهما لوجهو ، ونزا على بطن أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ حىت ما يُػْعَرؼ وجهو من أنفو ، وجاءت بنو 
 تيم يتعادوف ، فأجلت ا١تشركُت عن أيب بكٍر ، وَٛتَلت بنو تيم أبا بكر ُب

واهلل لئن : ثوب حىّت أدخلوه منزلو ، وال يشكُّوف ُب موتو ، ٍبَّ رجعت بنو تيم فدخلوا ا١تسجد ، وقالوا 
وبنو تيم  (والده  )مات أبو بكر لنقتلنَّ عتبة بن ربيعة ، فرجعوا إٔب أيب بكٍر ، فجعل أبو قحافة 

؟ فَمسُّوا منو  (ص)ما فعل رسوؿ اهلل : يكلّْموف أبا بكر حىت أجاب ، فتكلَّم اخر النَّهار ، فقاؿ 
انظري أف تطعميو شيئاً ، أو تسقيو إيّاه ، فلّما خلت بو ؛ : بألسنتهم ، وعذلوه ، وقالوا ألمّْو أـ ا٠تَت 

: فقاؿ ! واهلل ما ٕب علم بصاحبك: ؟ فقالت  (ص)ما فعل رسوؿ اهلل : أٟتَّت عليو ، وجعل يقوؿ 
ْـّ ٚتيل بنت ا٠تطاب فاسأليها عنو  َـّ ٚتيل ، فقالت . اذىيب إٔب أ إفَّ أبا : فخرجت ؛ حىت جاءت أ

ما أعرؼ أبا بكٍر ، وال ٤تمَّد بن عبد اهلل ، وإف كنت : بكٍر سألك عن ٤تمَّد بن عبد اهلل ، فقالت 
نعم ، فمضت معها حىت وجدت أبا بكر صريعاً َدنِفاً ، : قالت . ٖتبُّْت أف أذىب معك إٔب ابنك 

ُـّ ٚتيل ، وأعلنت بالصّْياح ، وقالت  إنٍَّت ألرجو أف ! واهلل إف قوماً نالوا منك ألىل فسق وكفر: فدنت أ
فبل شيء : ىذه أمُّك تسمع ، قاؿ : ؟ قالت  (ص)فما فعل رسوؿ اهلل : ينتقم اهلل لك منهم ، قاؿ 

فإفَّ هلل عليَّ أالّ : قاؿ . ُب دار األرقم : أين ىو ؟ قالت : سآبٌ صاّبٌ ، قاؿ : عليك منها ، قالت 
  .(ص)أذوؽ طعاماً ، وال أشرب شراباً ، أو اٌب رسوؿ اهلل 

فأمهلتا حىّت إذا ىدأت الرّْْجُل ، وسكن الناس ، خرجتا بو يتكىء عليهما ، حىت أدخلتاه على رسوؿ 
رقًَّة  (ص)فأكبَّ عليو رسوُؿ اهلل فقبَّلو ، وأكبَّ عليو ا١تسلموف ، ورؽَّ لو رسوؿ اهلل : ، فقاؿ  (ص)اهلل 

ليس يب بأٌس إال ما ناؿ الفاسق من وجهي ، وىذه ! بأيب ، وأمّْي يارسوؿ اهلل: شديدًة ، فقاؿ أبو بكر 
. أُمّْي بَػرٌَّة بولدىا ، وأنت ُمبارٌؾ ، فادعها إٔب اهلل ، وادع اهلل ٢تا عسى اهلل أف يستنقذىا بك من النار 

 [ .(106)]، ودعاىا إٔب اهلل ، فأسلمت (ص)فدعا ٢تا رسوؿ اهلل : قاؿ 

إفَّ ىذا اٟتدث العظيم ُب طّياتو دروس ، وعرٌب لكلّْ مسلٍم حريٍص على االقتداء ّٔؤالء الصَّحب الكراـ 
 :، و٨تاوؿ أف نستخرج بعض ىذه الدُّروس اليت منها 

ػ حرص الصّْدّْيق على إعبلف اإلسبلـ ، وإظهاره أماـ الكّفار ، وىذا يدؿُّ على قوَّة إٯتانو ، وشجاعتو 1
، وقد ٖتمَّل األذى العظيم ، حىت إفَّ قومو كانوا ال يشكُّوف ُب موتو ، لقد ُأشرب قلُبو حبَّ اهلل ورسولو 

ال إلو إال اهلل : أكثر من نفسو ، وٓب يعد يهمُّو ػ بعد إسبلمو ػ إال أف تعلو راية التَّوحيد ، ويرتفع النّْداء 



٤تمَّد رسوؿ اهلل ُب أرجاء مكَّة ؛ حىت لو كاف الثَّمن حياتو ، وكاد أبو بكٍر فعبلً أف يدفع حياتو ٙتناً 
 .لعقيدتو ، وإسبلمو 

ػ إصرار أيب بكٍر على الظُّهور بدعوة اإلسبلـ وسط الطُّغياف اٞتاىليّْ ؛ رغبًة ُب إعبلـ الناس بذلك 2
 الدّْين الذي خالطت بشاشتو القلوب ، رغم علمو باألذى الذي قد يتعرَّض لو ،

 .وصحبو ، وما كاف ذلك إال ألنَّو قد خرج من حظّْ نفسو 

أنَّو رغم ما أٓب بو كاف أوَّؿ ما : ػ حبُّ اهلل ورسولو تغلغل ُب قلب أيب بكٍر على حبّْو لنفسو ، بدليل 3
أنَّو لن يفعل حىت يأٌب : ؟ قبل أف يطعم ، أو يشرب ، وأقسم  (ص)ما فعل رسوؿ اهلل : سأؿ عنو 
عند ُكلّْ مسلٍم أحبَّ إليو ٦تّا سوا٫تا  (ص)وىكذا ٬تب أف يكوف حبُّ اهلل ورسولو  . (ص)رسوؿ اهلل 

 [ .(107)]؛ حىت لو كلَّفو ذلك نفَسو ، ومالو

ػ إفَّ العصبيَّة القبليَّة كاف ٢تا ُب ذلك اٟتُت دوٌر ُب توجيو األحداث ، والتعامل مع األفراد ؛ حىت مع 4
د بقتل عتبة ؛ إف مات أبو بكرٍ   [ .(108)]اختبلؼ العقيدة ، فهذه قبيلة أيب بكٍر هتدّْ

ػ تظهر مواقف رائعٌة ألْـّ ٚتيل بنت ا٠تطَّاب، توضح لنا كيف تربَّت على ُحبّْ الدَّعوِة ، واٟترص 5
ما أعرؼ أبا بكٍر ، : عليها ، وعلى اٟتركة ٢تذا الدّْين ، فحينما سألتها أـ أيب بكر عن رسوؿ اهلل قالت 

ُـّ ٚتيٍل  َـّ ا٠تَت ٓب تكن ساعتئٍذ مسلمًة ، وُأ وال ٤تمَّد بن عبد اهلل ، فهذا تصرٌُّؼ حذٌر سليٌم ، ألفَّ ُأ
ُـّ ا٠تَت ، وُب ذات الوقت أخفت عنها مكاف الرسوؿ  كانت ٗتفي إسبلمها ، وال تودُّ أف تعلم بو ُأ

ُـّ ٚتيل أف تطمئنَّ على [ (109)]٥تافة أف تكوف عيناً لقريشٍ  (ص) ، وُب نفس الوقت حرصت ُأ
ْـّ ا٠تَت أف تصحبها إٔب ابنها ، وعندما وصلت إٔب الصّْدّْيق  سبلمة الصّْدّْيق ، ولذلك عرضْت على ُأ

 (ص)كانت أـ ٚتيل ُب غاية اٟتيطة ، واٟتذر من أف تتسرَّب منها أيُّ معلومة عن مكاف رسوؿ اهلل 
، ويتجلَّى ا١توقف اٟتذر من اٞتاىلية اليت [ (110)]سآبٌ صاّبٌ  (ص)وأبلغت الصّْدّْيق بأفَّ رسوؿ اهلل 

 [ .(111)]تفنت النَّاس عن دينهم ُب خروج الثبلثة عندما ىدأت الرّْْجُل ، وسكن الّناس

ىذه أُمّْي برٌَّة بولدىا ،  : (ص)ػ يظهر برُّ الصّْدّْيق بأُمّْو وحرصو على ىدايتها ُب قولو لرسوؿ اهلل 6
إنَّو ا٠توؼ من عذاب . وأنت مبارٌؾ ، فادعها إٔب اهلل ، وادع اهلل ٢تا عسى أْف يستنقذىا بك من النَّار 

ْـّ أيب بكٍر با٢تداية ، فاستجاب اهلل لو ،  (ص)اهلل ، والرَّغبة ُب رضاه ، وجنَّتو ، ولقد دعا رسوؿ اهلل  أُل
ُـّ أيب بكٍر ، وأصبحت من ضمن اٞتماعة ا١تؤمنة ا١تباركة اليت تسعى لنشر دين اهلل تعأب ،  وأسلمت ُأ

 .ونلمس رٛتة اهلل بعباده ، ونلحظ من خبلؿ اٟتدث قانوف ا١تنحة بعد احملنة 

 



أبا بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي  (ص)ػ إفَّ من أكثر الصَّحابة الذين تعرضوا حملنة األذى والفتنة بعد رسوؿ اهلل 7
اهلل عنو ػ نظراً لصحبتو ا٠تاصَّة لو ، والتصاقو بو ُب ا١تواطن اليت كاف يتعرَّض فيها لؤلذى من قومو ، 
فينربي الصّْدّْيق مدافعاً عنو ، وفادياً إيَّاه بنفسو ، فيصيبو من أذى القـو ، وسفههم ، ىذا مع أفَّ 

 [ .(112)]الصّْدّْيق يعترب من كبار رجاؿ قريٍش ا١تعروفُت بالعقل ، واإلحساف

  :(ص)دفاعو عن النيبّْ : رابعاً 

اٞترأة ، والشَّجاعة ، فقد كاف ال يهاب أحداً ُب اٟتقّْ ، وال تأخذه : من صفات الصّْدّْيق اليت ٘تيَّز ّٔا 
: ، فعن عروة بن الزُّبَت ، قاؿ  (ص)لومة الئم ُب نصرة دين اهلل ، والعمل لو ، والدفاع عن رسولو 

بينما النيبُّ : ، فقاؿ  (ص)سألت ابن عمرو بن العاص بأف ٮتربين بأشدّْ شيٍء صنعو ا١تشركوف بالنيبّْ 
ُيصلّْي ُب حجر الكعبة ، إذ أقبل ُعْقَبة بن أيب ُمَعْيٍط فوضع ثوبو ُب عنقو ، فخنقو خنقاً شديداً ،  (ص)

 {أَتَػْقتُػُلوَف َرُجبلً َأْف يَػُقوَؿ َريبَّْ اللَّوُ }: وقاؿ  (ص)فأقبل أبو بكر حىت أخذ ٔتنكبيو ، ودفعو عن النيبّْ 
 [.(113 ])[28: غافر]

مرًَّة حىت ُغشي عليو ، فقاـ أبو  (ص)لقد ضربوا رسوؿ اهلل : وُب رواية أنٍس ػ رضي اهلل عنو ػ أنَّو قاؿ 
 ! .؟[ (114)]أتقتلوف رجبلً أف يقوؿ ريب اهلل! ويلكم: بكر ػ رضي اهلل عنو ػ فجعل ينادي 

فخرج من عندنا ولو : أدرؾ صاحبك ، قالت : فأتى الصَّريخ إٔب أيب بكٍر ، فقاؿ : وُب حديث أٝتاء 
فلهوا عنو ، وأقبلوا على أيب بكر ! ويلكم ، أتقتلوف رجبلً أْف يقوؿ ريب اهلل ؟: غدائر أربع ، وىو يقوؿ 

 [ .(115)]، فرجع إلينا أبو بكٍر ، فجعل ال ٯتسُّ شيئاً من غدائره إال رجع معو

من أشجع ! يا أيُّها الناس: وأّما ُب حديث عليّْ بن أيب طالٍب ػ رضي اهلل عنو ػ فقد قاـ خطيباً ، وقاؿ 
أّما إينّْ ما بارزين أحٌد إال انتصفت منو ، ولكن ىو أبو : فقاؿ ! أنت يا أمََت ا١تؤمنُت: الناس ؟ فقالوا 

لئبل يهوي عليو أحٌد  (ص)من يكوف مع رسوؿ اهلل : عريشاً ، فقلنا  (ص)بكر ، إنّا جعلنا لرسوؿ اهلل 
، ال يهوي  (ص)من ا١تشركُت ؟ فواهلل ما دنا منو أحٌد إال أبو بكر شاىراً بالسَّيف على رأس رسوؿ اهلل 

ولقد رأيت رسوؿ اهلل ، وأخذتو قريٌش ، فهذا : قاؿ . فهذا أشجع النَّاس ! إليو أحٌد إال أىوى إليو
أنت جعلت اآل٢تة إلػهاً واحداً ، فواهلل ما دنا منو أحٌد إال أبو بكٍر ، : ٭ُتادُّه ، وىذا يتلتلو ، ويقولوف 

ٍبَّ رفع ! ويلكم أتقتلوف رجبلً أف يقوؿ ريب اهلل ؟: يضرب ، و٬تاىد ىذا ، ويتلتل ىذا ، وىو يقوؿ 
 عليّّ بردًة كانت عليو ، فبكى حىّت اخضلَّت ٟتيتو ، ٍبَّ 



فواهلل لساعة من أيب : أمؤمن اؿ فرعوف خٌَت أـ ىو ؟ فسكت القـو ، فقاؿ عليّّ : أنُشدكم اهلل : قاؿ 
ذاؾ رجٌل يكتم إٯتانو ، وىذا رجٌل أعلن ! بكٍر خٌَت من ملء األرض من مؤمن اؿ فرعوف

 [ .(116)]إٯتانو

ىذه صورٌة مشرقٌة تبُتّْ طبيعة الصّْراع بُت اٟتقّْ والباطل ، وا٢تُدى والضَّبلؿ ، واإلٯتاف والكفر ، وتوضّْح 
ما ٖتمَّلو الصّْدّْيق من األٓب والعذاب ُب سبيل اهلل تعأب ، كما تعطي مبلمح واضحًة عن شخصيتو 

ـُ عليّّ ػ رضي اهلل عنو ػ ُب خبلفتو ؛ أي  بعد عقوٍد من : الفذَّة ، وشجاعتو النادرة اليت شهد لو ّٔا اإلما
 .الزَّمن ، وقد تأثَّر عليّّ ػ رضي اهلل عنو ػ حىت بكى ، وأبكى 

، وأوَّؿ من دافع عن  (ص)إفَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أوَُّؿ من أُوذي ُب سبيل اهلل بعد رسوؿ اهلل 
، وتفرَّغ للدَّعوة ، ( ص)، وكاف الذّْراع اليمٌت لرسوؿ اهلل [ (117)]رسوؿ اهلل ، وأوَّؿ من دعا إٔب اهلل

ومبلزمة رسوؿ اهلل ، وإعانتو على من يدخلوف الدَّعوة ُب تربيتهم ، وتعليمهم ، وإكرامهم ، فهذا أبو 
ائَذف ٕب يا رسوؿ : فقاؿ أبو بكٍر  . . . ): ذرٍّ ػ رضي اهلل عنو ػ يقص لنا حديثو عن إسبلمو ؛ ففيو 

وىكذا كاف الصّْدّْيق ُب وقوفو مع [ . (118)]اهلل ُب طعامو الليلة ، وأنو أطعمو من زبيب الطائف
قلَّ أو كثر حيثما راه  (ص)رسوؿ اهلل يستهُت با٠تطر على نفسو ، وال يستهُت ٓتطٍر يصيب النيبَّ 

واستطاع أف يذود عنو العادين عليو ، وإنَّو لَتاىم اخذين بتبلبيبو فيدخل بينهم وبينو ، وىو يصيح ّٔم 
فينصرفوف عن النيبّْ وينحوف عليو يضربونو ،  [28: غافر] {أَتَػْقتُػُلوَف َرُجبلً َأْف يَػُقوَؿ َريبَّْ اللَّوُ }ويلكم : 

 [ .(119])(و٬تذبونو من شعره ، فبل يدعونو إالَّ وىو صديع 

 :إنفاقو األمواؿ لتحرير ا١تعذَّبُت ُب اهلل : خامساً 

وألصحابو مع انتشار الدَّعوة ُب آّتمع ا١تكّْيّْ اٞتاىليّْ ، حىت  (ص)تضاعف أذى ا١تشركُت لرسوؿ اهلل 
وصل إٔب ذروة العنف ، وخاصَّة ُب معاملة ا١تستضعفُت من ا١تسلمُت ، فنكَّلت ّٔم ، لتفتنهم عن 

عقيدهتم ، وإسبلمهم ، ولتجعلهم عربًة لغَتىم، ولتنفّْس عن حقدىا، وغضبها ٔتا تصبُّو عليهم من 
 .العذاب

وقد تعرَّض ببلٌؿ ػ رضي اهلل عنو ػ لعذاٍب عظيٍم، وٓب يكن لببلٍؿ ػ رضي اهلل عنو ػ ظهٌر يسنده ، وال 
عشَتٌة ٖتميو ، وال سيوٌؼ تذود عنو ، ومثل ىذا اإلنساف ُب آّتمع اٞتاىليّْ ا١تكيّْ يعادؿ رقماً من 

 األرقاـ ، فليس لو دور ُب اٟتياة إال أف ٮتدـ ، ويطيع ، ويباع ، ويشًتى



كالسَّائمة ، أّما أف يكوف لو رأي ، أو يكوف صاحب فكٍر ، أو صاحب دعوٍة ، أو صاحب قضيٍَّة ، 
فهذه جرٯتٌة شنعاء ُب آّتمع اٞتاىليّْ ا١تكيّْ ، هتزُّ أركانو ، وتزلزؿ أقدامو ، ولكنَّ الدَّعوة اٞتديدة ، اليت 
سارع ٢تا الفتياف ، وىم يتحدَّوف تقاليد ، وأعراؼ ابائهم الكبار المست قلب ىذا العبد ا١ترميّْ ا١تنسيّْ 

، قد تفجَّرت معاين اإلٯتاف ُب أعماقو بعد أف امن ّٔذا [ (120)]، فأخرجتو إنساناً جديداً ُب اٟتياة
، وإخوانو ُب موكب اإلٯتاف العظيم ، وعندما علم سيّْده أميَّة بن خلٍف  (ص)الدّْين ، وانضم إٔب ٤تمٍَّد 

ده تارًة ، ويغريو أطواراً ، فما وجد عند ببلؿ غَت العزٯتة ، وعدـ االستعداد للعودة إٔب الوراء  ؛ راح يهدّْ
بو عذاباً شديداً ، فأخرجو إٔب مشس  إٔب الكفر ، واٞتاىليَّة ، والضَّبلؿ ، فحِنق عليو أميَّة ، وقرَّر أف يعذّْ

الظَّهَتة ُب الصَّحراء بعد أف منع عنو الطَّعاـ ، والشَّراب يوماً ، وليلًة ، ٍبَّ ألقاه على ظهره فوؽ الرّْماؿ 
احملرقة ا١تلتهبة ، ٍب أمر غلمانو ، فحملوا صخرًة عظيمًة ، وضعوىا فوؽ صدر ببلؿ ، وىو مقيَّد اليدين 

ال تزاؿ ىكذا حىت ٘توت ، أو تكفر ٔتحمٍد ، وتعبد البلَّت والعزَّى ، وأجاب ببلٌؿ بكلّْ : ، ٍبَّ قاؿ لو 
ًة ، وىو يعذّْب ببلالً بتلك الطريقة . أحٌد ، أحٌد : صرٍب وثبات  وبقي أميَّة بن خلف مدَّ

أال تتَّقي : ) ، فقصد الصّْدّْيق موقع التَّعذيب ، وفاوض أميَّة بن خلٍف ، وقاؿ لو [ (121)]البشعة
أفعل ، عندي : أنت أفسدتو ، فأنقذه ٦تّا ترى ، فقاؿ أبو بكر : قاؿ ! اهلل ُب ىذا ا١تسكُت ؟ حىت مىت

ىو لك ، فأعطاه : قد قبلت ، فقاؿ : غبلـٌ أسود أجلُد منو ، وأقوى على دينك أعطيكو بو ، قاؿ 
اشًتاه بسبع : ، وُب روايٍة [ (122])(أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ غبلمو ذلك ، وأخذه فأعتقو 

 [ .(123)]أواٍؽ ، أو بأربعُت أوقيًَّة ذىباً 

فقد كاف صادؽ اإلسبلـ ، طاىر القلب ، ولذلك َصُلب ، ! ما أصرب ببلالً ، وما أصلبو رضي اهلل عنو
وٓب تَِلن قناتو أماـ التَّحدّْيات ، وأماـ صنوؼ العذاب ، وكاف صربه وثباتو ٦تّا يغيظهم ، ويزيد حنَقهم ، 

أنَّو كاف الرَّجل الوحيد من ضعفاء ا١تسلمُت الذي ثبت على اإلسبلـ ، فلم يوات الكفار فيما : خاصًَّة 
 [ .(124)]يريدوف ، مردّْداً كلمة التَّوحيد بتحدٍّ صارٍخ ، وىانت عليو نفسو ُب اهلل ، وىاف على قومو

وبعد كل ٤تنٍة منحٌة ، فقد ٗتلَّص ببلٌؿ من العذاب ، والنَّكاؿ ، وٗتلَّص من أسر العبودية ، وعاش مع 
 .رسوؿ اهلل بقيَّة حياتو مبلزماً لو ، ومات راضياً عنو 

 

واستمرَّ الصّْدّْيق ُب سياسة فكّْ رقاب ا١تسلمُت ا١تعذَّبُت ، وأصبح ىذا ا١تنهج من ضمن ا٠تطَّة اليت 
تبنَّتها القيادة اإلسبلميَّة ١تقاومة التَّعذيب ؛ الذي نزؿ با١تستضعفُت ، فدعم الدَّعوة با١تاؿ ، والرّْجاؿ ، 

واألفراد ، فراح يشًتي العبيد ، واإلماء ا١تملوكُت من ا١تؤمنُت وا١تؤمنات ؛ منهم عامر بن فهَتة شهد 



ُـّ عبيس ، وزِنَّْتة ، وأصيب بصرىا حُت أعتقها ، فقالت  بدراً ، وأحداً ، وقُتل يـو بئر معونة شهيداً ، وُأ
كذبوا وبيت اهلل ما تضرُّ البلَّت والعزَّى ، وما : ما أذىب بصرىا إال البلَّت والعزَّى ، فقالت : قريش 

ار ، مرَّ [ . (125)]تنفعاف ، فردَّ اهللُ بصرىا وأعتق النَّهديَّة ، وبنتها ، وكانتا المرأة من بٍت عبد الدَّ
فقاؿ أبو بكر ػ رضي اهلل ! واهلل ال أعتقكما أبداً : ّٔما وقد بعثتهما سيّْدهتما بطحٍُت ٢تا ، وىي تقوؿ 

َـّ فبلف ، فقالت [ (126)]عنو ػ ِحلَّ  فبكم ٫تا ؟ : حلَّ أنت ، أفسدهتما ، فأعتقهما ، قاؿ : يا ُأ
أو نفرغ منو يا : قالتا . قد أخذهتما ، و٫تا حرَّتاف ، أَرجعا إليها طحينها : قاؿ . بكذا وكذا : قالت 

 [ .(127)]وذلك إف شئتما: أبا بكر ٍب نردُّه إليها ؟ قاؿ 

وىنا وقفة تأمٍُّل ترينا كيف سوَّى اإلسبلـ بُت الصّْدّْيق واٞتاريتُت حىت خاطبتاه خطاب الندّْ للندّْ ، ال 
خطاب ا١تسود للسيّْد ، وتقبَّل الصديق ػ على شرفو وجبللتو ُب اٞتاىلية واإلسبلـ ػ منهما ذلك ، مع 

أنَّو لو يٌد عليهما بالعتق ، وكيف صقل اإلسبلـ اٞتاريتُت ، حىتَّ ٗتلَّقتا ّٔذا ا٠تلق الكرًن ، وكاف 
ٯتكنهما وقد أعتقتا وٖتررتا من الظلم أف تدعا ٢تا طحينها يذىب أدراج الرّْياح ، أو يأكلو اٟتيواف 

 [ .(128)]والطَت ، ولكنهما أبتا ػ تفضبلً ػ إالّ أف تفرغا منو ، وتردَّاه إليها

ومرَّ الصّْدّْيق ّتارية بٍت ُمَؤمٍَّل ػ حي من بٍت عديّْ بن كعٍب ػ وكانت مسلمًة ، وعمر بن ا٠تطاب يعذّّْٔا 
إين أعتذر إليك أينّْ ٓب أتركك إال عن : لتًتؾ اإلسبلـ ، وىو يومئٍذ مشرؾ يضرّٔا ، حىت إذا ملَّ ؛ قاؿ 

 [ .(129)]فابتاعها أبو بكٍر فأعتقها. كذلك فعل اهلل بك : مبللٍة ، لتقوؿ 

ىكذا كاف واىب اٟتريات ، و٤ترّْر العبيد ، شيخ اإلسبلـ الوقور ؛ الذي ُعرؼ بُت قومو بأنَّو يكسب 
ا١تعدـو ، ويصل الرَّحم ، و٭تمل الكّل ، ويقري الضَّيف ، ويُعُت على نوائب اٟتقّْ ، وٓب ينغمس ُب إٍب 

ُب جاىليتو ، أليٌف مألوٌؼ ، يسيل قلبو رقًَّة ، ورٛتًة على الضُّعفاء ، واألرِقَّاء ، أنفق جزءاً كبَتاً من 
 مالو ُب شراء العبيد ، وعتقهم هلل ، وُب اهلل ، قبل أف

 [ .(130)]تنزؿ التَّشريعات اإلسبلميَّة احملبّْبة ُب العتق ، والواعدة عليو أجزؿ الثَّواب

كاف آّتمع ا١تكيُّ يتندَّر بأيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ الذي يبذؿ ىذا ا١تاؿ كلَّو ٢تؤالء ا١تستضعفُت ، أمَّا 
ُب نظر الصّْدّْيق ؛ فهؤالء إخوانو ُب الدّْين اٞتديد ، فكلُّ واحٍد من ىؤالء ال يساويو عنده مشركو 

األرض ، وطغاهتا ، ؤّذه العناصر وغَتىا تُبٌت دولة التوحيد ، وتصنع حضارة اإلسبلـ 
ا كاف يريد [ . (131)]الرَّائعة وٓب يكن الصّْدّْيق يقصد بعملو ىذا ٤َتَْمَدًة ، وال جاىاً ، وال ُدْنيا ، وإ٪تَّ

إينّْ أراؾ تعتق رقاباً ضعافاً ، فلو أنَّك ! يا بٍت: وجو اهلل ذا اٞتبلؿ واإلكراـ ، لقد قاؿ لو أبوه ذات يوـٍ 



يا أبِت : إذ فعلت ، أعتقت رجاالً جلداً ٯتنعوؾ ، ويقوموف دونك ؟ فقاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
ا أريد ما أريد هلل عزَّ وجلَّ  فبل عجب إذا كاف اهلل سبحانو أنزؿ ُب شأف الصّْدّْيق قراناً يُتلى إٔب . إينّْ إ٪تَّ

 .يـو القيامة 

َؽ بِاٟتُْْسٌَت *فََأمَّا َمْن َأْعَطى َواتػََّقى }: قاؿ تعأب  َوأَمَّا َمْن ٓتََِل َواْستَػْغٌَت *َفَسنُػَيسّْرُُه لِْلُيْسَرى *َوَصدَّ
َنا لَْلُهَدى *َوَما يُػْغٍِت َعْنُو َمالُُو ِإَذا تَػَردَّى *َفَسنُػَيسّْرُُه لِْلُعْسَرى *وََكذََّب بِاٟتُْْسٌَت * َوِإفَّ لََنا َلآلِخرََة *ِإفَّ َعَليػْ

الَِّذي *َوَسُيَجنَّبُػَها األَتْػَقى *الَِّذي َكذََّب َوتَػَؤبَّ *الَ َيْصبَلَىا ِإالَّ اأَلْشَقى *فَأَْنَذْرُتُكْم نَارًا تَػَلظَّى *َواألُؤَب 
َحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُٕتَْزى *يُػْؤٌب َماَلُو يَػتَػزَكَّى  ََ  {*َوَلَسْوَؼ يَػْرَضى *ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو َربِّْو اأَلْعَلى *َوَما أِل

  .[21 ػ 5: الليل]

 .لقد كاف الصّْدّْيق من أعظم الناس إنفاقاً ١تالو فيما يرضي اهلل ، ورسولو 

كاف ىذا التكافل بُت أفراد اٞتماعة اإلسبلميَّة األؤب قمًَّة من قمم ا٠تَت ، والعطاء ، وأصبح ىؤالء 
العبيد باإلسبلـ أصحاب عقيدٍة ، وفكرٍة ، يناقشوف ّٔا ، وينافحوف عنها ، و٬تاىدوف ُب سبيلها ، 
وكاف إقداـ أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ على شرائهم ٍبَّ عتقهم دليبلً على عظمة ىذا الدّْين ، ومدى 
تغلغلو ُب نفسيَّة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وما أحوج ا١تسلمُت اليـو إٔب أف ٭تيوا ىذا ا١تثل الرَّفيع ، 

وا١تشاعر السَّامية ؛ ليتمَّ التَّبلحم ، والتَّعايش ، والتَّعاضد بُت أبناء األمَّة ؛ اليت يتعرَّض أبناؤىا لئلبادة 
 .الشاملة من قبل أعداء العقيدة ، والدّْين 

ِغنَّة منها : سادساً   :ىجرتو األؤب وموقف ابن الدَّ

ٓب أعقل أبويَّ قطُّ إال و٫تا يديناف الدّْين ، وٓب ٯترَّ علينا يـو إالَّ يأتينا : قالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 
بكرًة ، وعشيًَّة ، فلّما ابتلي ا١تسلموف ؛ خرج أبو بكٍر مهاجراً ٨تو : طرُب النَّهار  (ص)فيو رسوؿ اهلل 

ِغنَّة ػ وىو سيّْد القارة أين تريد يا أبا : ػ فقاؿ [ (132)]أرض اٟتبشة حىّت برؾ الغماد ، لقيو ابن الدَّ
 أخرجٍت قومي ، فأريد أف أسيح ُب األرض ، وأعبد ريبّْ ،: بكر ؟ فقاؿ أبو بكر 

ِغنَّة  ال ٮَتْرُج ، وال ٮُتْرَج ، إنَّك تكسب ا١تعدـو ، وتصل الرَّحم ، ! فإفَّ مثلك يا أبا بكر: قاؿ ابن الدَّ
. فأنا لك جاٌر ، ارجع ، واعبد ربك ببلدؾ . وٖتمل الَكّل ، وتَػْقري الضيف ، وتُعُت على نوائب اٟتق 

ِغنَّة عشية ُب أشراؼ قريش ، فقاؿ ٢تم  ِغنَّة ، فطاؼ ابن الدَّ إفَّ أبا بكٍر ال : فرجع ، وارٖتل معو ابن الدَّ
ٮَترج مثلو ، وال ٮُترج ، أٗترجوف رجبلً يكسب ا١تعدـو ، ويصل الرَّحم ، و٭تمل الكّل ، ويقري الضيف 

ِغنَّة  ِغنَّة ، وقالوا البن الدَّ مر أبا بكٍر : ، ويُعُت على نوائب اٟتق ؟ فلم تكذّْب قريش ّتوار ابن الدَّ



فليعبد ربو ُب داره ، فليصلّْ فيها ، وليقرأ ما شاء ، وال يؤذينا بذلك ، وال يستعلن بو ، فإنّا ٩تشى أف 
ِغنَّة أليب بكر ، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربو ُب داره ، وال . يفنت نساءنا ، وأبناءنا  فقاؿ ذلك ابن الدَّ

ٍبَّ بدا أليب بكٍر ، فابتٌت مسجداً بفناء داره ، وكاف يصلّْي فيو . يستعلن بصبلتو ، وال يقرأ ُب غَت داره 
، ويقرأ القراف ، فيتقذَّؼ عليو نساء ا١تشركُت ، وأبناؤىم ، وىم يعجبوف منو ، وينظروف إليو ، وكاف أبو 
بكٍر رجبلً بّكاًء ال ٯتلك عينو إذا قرأ القراف ، فأفزع ذلك أشراؼ قريش من ا١تشركُت ، فأرسلوا إٔب ابن 

ِغنَّة ، فقدـ عليهم فقالوا  إنّا كنا أجرنا أبا بكٍر ّتوارؾ على أف يعبد ربَّو ُب داره ، فقد جاوز ذلك : الدَّ
فابتٌت مسجداً بفناء داره ، فأعلن بالصَّبلة ، والقراءة فيو ، وإنّا قد خشينا أف يفنت نساءنا وأبناءنا ، 

فانْػَهُو ، فإف أحب أف يقتصر على أف يعبد ربَّو ُب داره فعل ، وإف أىب إال أف يعلن بذلك ؛ فسلو أف 
 .يردَّ إليك ذمَّتو ، فإنّا قد كرىنا أف ٩ُتِْفرَؾ ، ولسنا ٔتقرّْين أليب بكٍر االستعبلف 

ِغنَّة إٔب أيب بكٍر ، فقاؿ : قالت عائشة  قد علمت الذي عاقدت لك عليو ، فإّما أف : فأتى ابن الدَّ
تقتصر على ذلك ، وإّما أف تُرجع إٕبَّ ذميت ، فإين ال أحب أف تسمع العرب أينّْ أخفرت ُب رجل 

 [ .(133)]فإينّْ أردُّ إليك جوارؾ ، وأرضى ّتوار اهلل عزَّ وجل: فقاؿ أبو بكٍر . عقدت لو 

ِغنَّة ، يعٍت أبا بكر ، لقيو سفيٌو من سفهاء قريش ، وىو عامد إٔب الكعبة  وحُت خرج من جوار ابن الدَّ
، فحثا على رأسو تراباً ، فمرَّ بأيب بكر الوليد بن ا١تغَتة ػ أو العاص بن وائل ػ فقاؿ لو أبو بكر ػ رضي 

َأي ريبّْ ما : أنت فعلت ذلك بنفسك ، وىو يقوؿ : أال ترى ما يصنع ىذا السَّفيو ؟ فقاؿ : اهلل عنو ػ 
وُب ىذه القصَّة دروٌس وعرٌب كثَتٌة منها [! (134)]أي ريبّْ ما أحلمك! أي ريبّْ ما أحلمك! أحلمك

: 

ِغنَّة يقوؿ لو  (ص)ػ كاف أبو بكٍر ُب عزٍّ من قومو قبل بعثة ٤تمٍَّد 1 مثلك يا أبا بكر : ، فهاىو ابن الدَّ
ال ٮَترج وال ٮُترج مثلو ، إنَّك تكسب ا١تعدـو ، وتصل الرَّحم ، وٖتمل الكّل ، وتقري الضيف ، وتُعُت 

على نوائب اٟتق ، فأبو بكٍر ٓب يدخل ُب دين اهلل طلباً ٞتاٍه ، أو سلطاٍف ، وما دفعو إٔب ذلك إالَّ 
 أنَّو ٓب يكن: ، ٦تَّا يًتتَّب على ذلك من ابتبلءات ؛ أي  (ص)حبُّ اهلِل ، ورسولِو 

لو تطلُّعات سوى مرضاة اهلل تعأب ، إنَّو يريد أف يفارؽ األىل ، والوطن ، والعشَتة ؛ ليعبد ربَّو ، ألنَّو 
 [ .(135)]حيل بينو وبُت ذلَك ُب وطنو

ػ إفَّ زاد الصّْدّْيق ُب دعوتو القراف الكرًن ، ولذلك اىتمَّ ْتفظو ، وفهمو ، وفقهو ، والعمل بو ، 2
وأكسبو االىتماـ بالقراف الكرًن براعًة ُب تبليغ الدَّعوة ، وروعًة ُب األسلوب ، وعمقاً ُب األفكار ، 



وتسلسبلً عقلّياً ُب عرض ا١توضوع الذي يدعو إليو ، ومراعاًة ألحواؿ السَّامعُت ، وقوًة ُب الربىاف ، 
ليل  [ .(136)]والدَّ

وكاف الصّْدّْيق يتأثَّر بالقراف الكرًن ، ويبكي عند تبلوتو ، وىذا يدؿُّ على رسوخ يقينو ، وقوَّة حضور 
والبكاء مبعثو قوَّة التأثَت إّما ْتزٍف شديٍد ، أو . قلبو مع اهلل عزَّ وجلَّ ، ومع معاين اآليات اليت يتلوىا 

فرٍح غامٍر ، وا١تؤمن اٟتقُّ يظلُّ بُت الفرح ّٔداية اهلل تعأب إٔب الصّْراط ا١تستقيم ، واإلشفاؽ من اال٨تراؼ 
قليبلً عن ىذا الصراط ، وإذا كاف صاحب إحساٍس حيٍّ ، وفكٍر يقٍظ كأيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فإفَّ 

ىذا القراف يذكُّْر باٟتياة اآلخرة وما فيها من حساٍب ، وعقاٍب ، أو ثواٍب ، فيظهر أثر ذلك ُب خشوع 
اٞتسم ، وانسكاب العربات ، وىذا ا١تظهر يؤثر كثَتاً على َمْن شاىده ، ولذلك فزع ا١تشركوف من 

 [ .(137)]مظهر أيب بكٍر ا١تؤثر ، وَخشوا على نسائهم ، وأبنائهم أف يتأثَّروا بو ، فيدخلوا ُب اإلسبلـ

، وحفظ كتاب اهلل تعأب ، وعمل بو ُب حياتو ، وتأمَّل  (ص)لقد ترىّب الصّْدّْيق على يدي رسوؿ اهلل 
أيُّ أرٍض تسعٍت : فيو كثَتاً ، وكاف ال يتحدَّث بغَت علٍم ، فعندما سئل عن ايٍة ال يعرفها أجاب بقولو 

ومن أقوالو اليت تدؿُّ على تدبُّره ، [ . (138)]، أو أيُّ ٝتاٍء ُتِظلٍُّت إذا قلت ُب كتاب اهلل ما ٓب يُرد اهلل
إفَّ اهلل ذكر أىل اٞتنَّة ، فذكرىم بأحسن أعما٢تم ، وغفر ٢تم سيّْئها ، : وتفكُّره ُب القراف الكرًن قولو 

وىو : لست من ىؤالء ؛ يعٍت : حسنها ، فيقوؿ قائٌل : يعٍت ! أين أنا ِمْن ىؤالء ؟: فيقوؿ الرَّجل 
 [ .(139)]منهم

: فيما استشكل عليو بأدٍب ، وتقديٍر ، واحًتاـٍ ، فلّما نزؿ قولو تعأب  (ص)وكاف يسأؿ رسوؿ اهلل 
لَْيَس بَِأَمانِيُّْكْم َوالَ أََماينّْ َأْىِل اْلِكَتاِب َمْن يَػْعَمْل ُسوًءا ٬ُتَْز ِبِو َوالَ ٬تَِْد َلُو ِمْن ُدوِف اللَِّو َولِيِّا َوالَ َنِصَتًا }
 قد جاءت قاصمة الظَّهر ، وأيُّنا ٓب! يارسوؿ اهلل: قاؿ أبو بكر  [123: النساء] {*

ألست تنصب ؟ ألست ٖتزف ؟ ألست تصيبك الؤلواء ؟ فذلك ٦تّا ! يا أبا بكر» : يعمل سوءاً ؟ فقاؿ 
 [.(140)]« ٕتزوف بو 

ِإفَّ الَِّذيَن قَالُوا َربػَُّنا اللَُّو ٍُبَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهُم }: وقد فسَّر الصّْدّْيق بعض اآليات مثل قولو تعأب 
فلم : قاؿ فيها  [30: فصلت] {*اْلَمبلَِئَكُة َأالَّ َٗتَافُوا َوالَ َٖتَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْٞتَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم تُوَعُدوَف 

يلتفتوا عنو ٯتنًة وال يسرًة ، فلم يلتفتوا بقلؤّم إٔب ما سواه ، ال باٟتبّْ ، وال با٠توؼ ، وال بالرَّجاء ، 
وال بالسؤاؿ ، وال بالتوكُّل عليو ، بل ال ٭تبُّوف إال اهلل ، وال ٭تبوف معو أنداداً ، وال ٭تبُّوف إال إياه ، ال 



لطلب منفعة ، وال لدفع مضرَّة ، وال ٮتافوف غَته كائناً َمْن كاف ، وال يسألوف غَته ، وال يتشرَّفوف 
 .، وغَت ذلك من اآليات [ (141)]بقلؤّم إٔب غَته

إفَّ الدُّعاة إٔب اهلل عليهم أف يكونوا ُب صحبٍة مستمرٍة للقراف الكرًن ، يقرؤونو ويتدبَّرونو ، ويستخرجوف 
كنوزه ، ومعارفو للناس ، وأف يظهروا للناس ما ُب القراف من إعجاٍز بياينٍّ ، وعلميٍّ ، وتشريعيٍّ ، وما 

بة من ماسيها ، وحرؤّا ، بأسلوٍب يناسب العصر ، ويكاَبء ما  فيو من سبل إنقاذ اإلنسانيَّة ا١تعذَّ
وصل إليو الناس من تقدُّـٍ ُب وسائل الدَّعوة ، والدّْعاية ، ولقد أدرؾ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ كيف 

تكوف قراءة القراف الكرًن ُب ا١تسجد على مؤٍل من قريش وسيلًة مؤثّْرًة من وسائل الدعوة إٔب 
 [ .(142)]اهلل

 :بُت قبائل العرب ُب األسواؽ : سابعاً 

أفَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ كاف عا١تاً باألنساب ، ولو فيها الباع الطَّويل ، قاؿ السُّيوطيُّ ػ : قد علمنا 
أبو بكر ُب . . . رأيت ٓتطّْ اٟتافظ الذَّىيبّْ ػ رٛتو اهلل ػ َمْن كاف فرد زمانو ُب فنّْو : رٛتو اهلل تعأب ػ 

، ولذلك استخدـ الصّْدّْيق ىذا العلم الفّياض وسيلًة من وسائل الدَّعوة ؛ ليعلم كلُّ [ (143)]النَّسب
ذي خربٍة كيف يستطيع أف يسخّْر ذلك ُب سبيل اهلل ، وعلى اختبلؼ التخصُّصات ، وألواف ا١تعرفة ، 

، وسوؼ نرى [ (144)]سواٌء كاف علمو نظرياً ، أو ٕتريبياً ، أو كاف ذا مهنٍة مهمٍَّة ُب حياة الناس
عندما عرض نفسو على قبائل العرب ، ودعاىم إٔب اهلل ، كيف  (ص)الصّْدّْيق يصحب رسوؿ اهلل 

 وظَّف ىذا العلم لدعوة اهلل ، فقد كاف الصّْدّْيق خطيباً مفوَّىاً لو

ُب حضوره ،  (ص)القدرة على توصيل ا١تعاين بأحسن األلفاظ ، وكاف رضي اهلل عنو ٮتطب عن النيبّْ 
الناس إٔب متابعة كبلمو ٘تهيداً ،  (أي أبو بكر  )إذا خرج ُب ا١توسم يدعو  (ص)وغيبتو ، فكاف النيبُّ 

 [ .(145)]وتوطئًة ١تا يبلغ الرَّسوؿ ، معونة لو ، ال تقّدماً بُت يدي اهلل ورسولو

وكاف علمو ُب النَّسب ، ومعرفة أصوؿ القبائل مساعداً لو على التَّعامل معها ، فعن عليّْ بن أيب طالٍب 
أف يعرض نفسو على قبائل العرب ؛ خرج ؛ وأنا  (ص)١تّا أمر اهلل عزَّ وجل نبيَّو : ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 

ٍبَّ دفعنا إٔب ٣تلٍس اخر عليو السَّكينة ، والوقار ، فتقدَّـ أبو بكٍر ، فسلَّم ، فقاؿ : إٔب أف قاؿ ... معو 
بأيب أنت : وقاؿ  (ص)من بٍت شيباف بن ثعلبة ، فالتفت أبو بكر إٔب رسوؿ اهلل : من القـو ؟ قالوا : 

وأمّْي ، ليس وراء ىؤالء عذٌر من قومهم ، وىؤالء غرر الناس ، وفيهم مفروؽ بن عمرو ، وىاىنء بن 
قبيصة ، وا١تثٌتَّ بن حارثة ، والنُّعماف بن شريك ، وكاف مفروؽ بن عمرو قد غلبهم لساناً ، وٚتاالً ، 



كيف : وكاف لو غديرتاف تسقطاف على تريبتو ، وكاف أدىن القـو ٣تلساً من أيب بكر ، فقاؿ أبو بكر 
: إنّا ال نزيد على األلف ، ولن تغلب األلف من قلَّة ، فقاؿ أبو بكر : العدد فيكم ؟ فقاؿ مفروؽ 

إنّا ألشدُّ ما نكوف غضباً حُت نلقى ، وأشدُّ ما نكوف لقاًء حُت : وكيف ا١تنعة فيكم ؟ فقاؿ مفروؽ 
نغضب ، وإنّا لنؤثر اٞتياد على األوالد ، والسّْبلح على اللّْقاح ، والنَّصر من عند اهلل يديلنا مرَّة ويديل 

. فها ىو ذا  (ص)إف كاف بلغكم أف رسوؿ اهلل : علينا أخرى ، لعلك أخو قريش ؟ فقاؿ أبو بكر 
أدعوكم إٔب شهادة أف ال إلػو إال »  : (ص)فقاؿ رسوؿ اهلل ! إالـَ تدعونا يا أخا قريش ؟: فقاؿ مفروؽ 

اهلل وحده ال شريك لو ، وأينّْ عبد اهلل ورسولو ، وإٔب أف تؤووين ، وتنصروين فإف قريشاً قد تظاىرت 
وإالـ : فقاؿ مفروؽ . « على اهلل ، وكذَّبت رسولو ، واستغنت بالباطل عن اٟتق واهلل ىو الغٍت اٟتميد 

: قولو تعأب  (ص)فواهلل ما ٝتعت كبلماً أحسن من ىذا ؟ فتبل رسوؿ اهلل ! تدعو أيضاً يا أخا قريش
ـَ َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوالَ تَػْقتُػُلوا أَْواَلدَُكْم ِمْن } ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحرَّ

ـَ اللَُّو  َها َوَما َبَطَن َوالَ تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الَّيِت َحرَّ ِإْمبَلٍؽ ٨َتُْن نَػْرزُُقُكْم َوِإيَّاُىْم َوالَ تَػْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ
  .[151: األنعاـ] {*ِإالَّ بِاٟتَْقّْ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِو َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف 

دعوَت واهلل إٔب مكاـر األخبلؽ ، و٤تاسن األعماؿ ، ولقد أفك قوـٌ كذَّبوؾ ، وظاىروا : فقاؿ مفروؽ 
وىذا ىاىنء شيخنا ، وصاحب ديننا ، فقاؿ ىاىنء : عليك ، ٍبَّ ردَّ األمر إٔب ىاىنء بن قبيصة ، فقاؿ 

وإينّْ أرى أفَّ تركنا ديننا ، واتّْباعنا دينك ّٓلس جلستو إلينا ليس لو ! قد ٝتعت مقالتك يا أخا قريش: 
أوٌَّؿ وال اخٌر َلُذؿّّ ُب الرأي ، وقلَّة نظٍر ُب العاقبة ، إفَّ الزَّلَّة مع العجلة ، وإنّا نكره أف نعقد على من 

وىذا : وراءنا عقداً ، ولكن نرجع ، وترجع ، وننظر ، ٍبَّ كأنو أحبَّ أف يشركو ا١تثٌت بن حارثة فقاؿ 
 ا١تثٌت شيخنا ، وصاحب حربنا ، فقاؿ ا١تثٌت

واٞتواب فيو جواب ىاىنء بن قبيصة ُب تركنا ! قد ٝتعت مقالتك يا أخا قريش: ػ وأسلم بعد ذلك ػ 
ديننا ، ومتابعتنا دينك ، وإنّا إ٪ّتا نزلنا بُت صَتين ، أحد٫تا اليمامة ، واألخرى السمامة ، فقاؿ رسوؿ 

اف ؟ »  : (ص)اهلل  أّما أحُد٫تا ؛ فطفوؼ الربّْ ، وأرض العرب ، وأّما : فقاؿ لو . « وما ىذاف الصََّتّْ
اآلخر ، فأرض فارس ، وأهنار كسرى ، وإ٪ّتا نزلنا على عهٍد أخذه علينا كسرى أال ٨تدث حدثاً ، وال 
نُؤوي ٤تِدثاً ، ولعلَّ ىذا األمر الذي تدعونا إليو ٦تّا تكرىو ا١تلوؾ ، فأّما ما كاف ٦تّا يلي ببلد العرب ، 

فذنب صاحبو مغفوٌر ، وعذره مقبوٌؿ ، وأّما ما كاف يلي ببلَد فارس ؛ فذنب صاحبو غَت مغفور ، 
 .وعذره غَت مقبوؿ ، فإف أردت أف ننصرؾ ٦تا يلي العرب ؛ فعلنا 



ما أسأًب ُب الرَّدّْ ؛ إذ أفصحتم بالصّْدؽ ، وإفَّ ديَن اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ لن »  : (ص)فقاؿ رسوؿ اهلل 
ينصره إال من حاطو من ٚتيع جوانبو ، أرأيتم إف ٓب تلبثوا إال قليبلً حىّت يورّْثكم اهلل تعأب أرضهم 

اللَّهم فلك : فقاؿ لو النُّعماف بن شريك . «وديارىم، ويفرشكم نساَءىم، أتسبحوف اهلل، وتقدّْسونو؟
 [! .(146)]ذاؾ

 :وُب ىذا ا٠ترب دروٌس ، وعرٌب ، وفوائد كثَتٌة منها 

، وىذا جعلو يفهم اإلسبلـ بشمولو ، وىيَّأه اهلل تعأب بأف يصبح  (ص)ػ مبلزمة الصّْدّْيق لرسوؿ اهلل 1
حقيقة اإلسبلـ وترىبَّ على يديو ُب معرفة  (ص)أعلم الصَّحابة بدين اهلل ، فقد تعلَّم من رسوؿ اهلل 

،  (ص)معانيو ، فاستوعب طبيعة الدَّعوة ، ومرَّ ٔتراحلها ا١تتعدّْدة ، واستفاد من صحبتو لرسوؿ اهلل 
وتشرَّب ا١تنهج الرَّباينَّ ، فعرؼ ا١تؤب ػ عزَّ وجلَّ ػ من خبللو ، وطبيعة اٟتياة ، وحقيقة الكوف ، وسرَّ 

الوجود ، وماذا بعد ا١توت ، ومفهـو القضاء والقدر ، وقصَّة الشيطاف مع ادـ عليو السبلـ ، وحقيقة 
الصّْراع بُت اٟتقّْ والباطل ، وا٢تُدى والضبلؿ ، واإلٯتاف والكفر ، وُحبّْبت إليو العبادات ، كقياـ الليل ، 

 .وذكر اهلل ، وتبلوة القراف ، فسمت أخبلقو ، وتطهَّرت نفسو ، وزكت روحو 

أفَّ : يدعو القبائل لئلسبلـ استفاد الكثَت ، فقد عرؼ  (ص)عندما كاف  (ص)ػ وُب رفقتو لرسوؿ اهلل 2
لدعوتو من زعماء القبائل أف يكوف أىل النُّصرة غَت مرتبطُت  (ص)النُّصرة اليت كاف يطلبها رسوؿ اهلل 

ٔتعاىداٍت دوليٍَّة تتناقض مع الدَّعوِة وال يستطيعوف التحرُّر منها ، وذلك ألفَّ احتضاهنم للدَّعوة واٟتالة 
ىذه يُعرّْضها ٠تطر القضاء عليها من قبل الدُّوؿ اليت بينهم وبينها تلك ا١تعاىدات ، واليت ٕتد ُب 

 [ .(147)]الدَّعوة اإلسبلميَّة خطراً عليها ، وهتديداً ١تصاٟتها

 

إفَّ اٟتماية ا١تشروطة ، أو اٞتزئيَّة ال ٖتقّْق ا٢تدؼ ا١تقصود ، فلن ٮتوض بنو شيباف حرباً ضدَّ كسرى لو 
وتسليمو ، ولن ٮتوضوا حرباً ضدَّ كسرى لو أراد مهاٚتة رسوؿ اهلل  (ص)أراد القبض على رسوؿ اهلل 

 [.(148)]وأتباعو، وبذلك فشلت ا١تباحثات (ص)

على ا١تثٌت  (ص)كاف ىذا الردُّ من النيبّْ « إفَّ دين اهلل لن ينصره إال من حاطو من ٚتيع جوانبو » ػ 3
بن حارثة ، حيث عرض على النيبّْ ٛتايتو على مياه العرب ، دوف مياه الفرس ، فمن يسرب أغوار 

 [ .(149)]السياسة البعيدة يرى بعد النَّظر اإلسبلميّْ النبوي الذي ال ُيسامى

، وعن  (ص)ػ كاف موقف بٍت شيباف يتَّسم باألر٭تيَّة ، وا٠تلق ، والرُّجولة ، وينمُّ عن تعظيم ىذا النيب 4
أفَّ أمر الدَّعوة ٦تَّا تكرىو : وضوٍح ُب العرض ، وٖتديد مدى قدرة اٟتماية اليت ٯتلكوهنا ، وقد بيَّنوا 



ا١تلوؾ ، وقدَّر اهلل لشيباف بعد عشر سنوات ، أو تزيد أف ٖتمل ىي ابتداًء عبء مواجهة ا١تلوؾ ، بعد 
أف أشرؽ قلبها بنور اإلسبلـ ، وكاف ا١تثٌت بن حارثة الشَّيباينُّ صاحب حرّٔم ، وبطلهم ا١تغوار الذي 
كاف من ضمن قادة الفتوح ُب خبلفة الصّْدّْيق ، فكاف وقومو من أجرأ ا١تسلمُت بعد إسبلمهم على 

م ردُّوا دعوة النيبّْ  قتاؿ الفرس ، بينما كانوا ُب جاىليَّتهم يرىبوف الفرس ، وال يفكّْروف ُب قتا٢تم ، بل إهنَّ
بعد قناعتهم ّٔا الحتماؿ أْف تلجئهم إٔب قتاؿ الفرس ، األمر الذي ٓب يكونوا يفكّْروف بو أبداً ،  (ص)

ؤّذا نعلم عظمة ىذا الدّْين ؛ الذي رفع اهلل بو ا١تسلمُت ُب الدنيا ، حيث جعلهم سادة األرض مع ما 
 [ .(150)]ينتظروف ُب أخراىم من النَّعيم الدائم ُب جنات النعيم

 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 

 ا١تبحث الثالث

 إٔب ا١تدينة (ص)ىجرتو مع رسوؿ اهلل 

 :٘تهيد 

اشتدَّت قريٌش ُب أذى ا١تسلمُت ، والنَّيل منهم ، فمنهم من ىاجر إٔب اٟتبشة مرَّة ، أو مرَّتُت فراراً بدينو 
» : ُب ا٢تجرة ، فقاؿ لو  (ص)أفَّ أبا بكٍر استأذف النيبَّ : ٍبَّ كانت ا٢تجرة إٔب ا١تدينة ، ومن ا١تعلـو . . 

( ص)فكاف أبو بكر يطمع أف يكوف ُب صحبة النيبّْ [ (151)]«ال تعجل لعل اهلل ٬تعل لك صاحباً 
. 

ثنا عن ىجرة رسوؿ اهلل  وأبيها ػ رضي اهلل عنو ػ حيث  (ص)وىذه السيّْدة عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ ٖتدّْ
أف يأٌب بيت أيب بكٍر أحد طرُب النَّهار، إّما بكرًة، وإّما  (ص)كاف ال ٮتطىء رسوؿ اهلل : قالت 

ُب ا٢تجرة ، وا٠تروج من مكَّة من بُت ظهراين  (ص)عشيًَّة، حىّت إذا كاف اليـو الذي أُذف فيو لرسوؿ اهلل 
فلّما راه أبو : ، ُب ساعٍة كاف ال يأٌب فيها ، قالت [ (152)]با ٢تاجرة (ص)قومو ؛ أتانا رسوؿ اهلل 



فلّما دخل ؛ تأخر لو أبو : قالت . ىذه الساعة إال ألمٍر حدث  (ص)ما جاء رسوؿ اهلل : بكر ، قاؿ 
، وليس عند أيب بكٍر إالَّ أنا ، وأخيت أٝتاء بنت أيب بكٍر ،  (ص)بكر عن سريره ، فجلس رسوؿ اهلل 

إ٪تا ٫تا ابنتاي ، وما ذاؾ ! يارسوؿ اهلل: فقاؿ . « أخرج عٍتّْ َمْن عنَدؾ »  : (ص)فقاؿ رسوؿ اهلل 
الصُّحبة : فقاؿ أبو بكٍر : قالت . « إنو قد أُذف ٕب ُب ا٠تروج ، وا٢تجرة » : فقاؿ ! فداؾ أيب ، وأُمّْي

فواهلل ما شعرُت قطُّ قبل ذلك اليـو أحداً يبكي من الفرح ، : قالت . « الصُّحبة » : قاؿ ! يارسوؿ اهلل
إفَّ ىاتُت راحلتاف قد كنت أعددهتما ٢تذا ، ! يا نيب اهلل: حىت رأيت أبا بكٍر يبكي يومئٍذ ، ٍبَّ قاؿ 

فاستأجرا عبد اهلل بن أريقط رجبلً من بٍت الدَّيل بن بكٍر ، وكانت أُمُّو امرأًة من بٍت سهم بن عمرٍو ، 
 [ .(153)]وكاف مشركاً يد٢تُّما على الطَّريق ، فدفعا إليو راحلتيهما ، فكانتا عنده يرعا٫تا ١تيعاد٫تا

قالت :.... وجاء ُب رواية البخاريّْ عن عائشة ُب حديٍث طويٍل تفاصيل مهمَّة ، وُب ذلك اٟتديث 
 فبينما ٨تن يوماً جلوٌس ُب بيت أيب بكٍر ُب ٨تر الظَّهَتة ، قاؿ: عائشة 

ُب ساعٍة ٓب يكن يأتينا فيها ، فقاؿ رسوؿ اهلل [ (154)]متقنّْعاً  (ص)ىذا رسوؿ اهلل : قائٌل أليب بكر 
ا ىم أىُلك : فقاؿ أبو بكر . « أخرْج َمْن عندؾ » : أليب بكٍر  (ص) فإينّْ قد أُذف ٕب » : فقاؿ . إ٪تَّ

قاؿ . « نعم »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل ! الصُّحبة بأيب أنت يا رسوؿ اهلل: فقاؿ أبو بكٍر . « ُب ا٠تروج 
 .« بالثَّمن »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل . إحدى راحليتَّ ىاتُت ! فخذ بأيب أنت يا رسوؿ اهلل: أبو بكر 

فجهَّْزنا٫تا أحسن اٞتهاز ، ووضعنا ٢تم سفرًة ُب جراٍب ، فقطعت أٝتاء بنت أيب بكٍر : قالت عائشة 
 (ص)قطعًة من نطاقها ، فربطت بو على فم اٞتراب ، فبذلك ٝتّْيت ذات النّْطاقُت ، ٍبَّ ٟتق رسوؿ اهلل 

فيو ثبلث لياٍؿ ، يبيت عند٫تا عبد اهلل بن أيب بكٍر [ (155)]، وأبو بكر بغاٍر ُب جبل ثور ، فَكَمنا
من عند٫تا بسحٍر ، فيصبح [ (158])، فيدِب[ (157])، لِقنٌ [ (156)]وىو غبلـٌ شابّّ ثقفٌ 

بو إال وعاه حىت يأتيهما ٓترب ذلك حُت [ (159)]مع قريش ٔتكَّة كبائت ، فبل يسمع أمراً يكتاداف
ٮتتلط الظبلـ ، ويرعى عليهما حيث تذىب ساعٌة من العشاء ، فيبيتاف ُب رسٍل ػ وىو لنب منحهما ػ 

، يفعل ذلك ُب كلّْ ليلٍة [ (162])ّٔا عامر بن فهَتة بغلسٍ [ (161])ػ ينعق[ (160)]ورضيفهما
 .من تلك الليإب الثبلث 

وأبو بكر رجبلً من بٍت الدَّيل وىو من بٍت عبد بن عدي ػ ىادياً خرّْيتاً ػ  (ص)واستأجر رسوؿ اهلل 
ُب اؿ العاص بن وائل السَّهمي ، وىو على دين كفار [ (163)]ا١تاىر ػ قد غمس حلفاً : وا٠ترّْيت 



قريش ، فأمناه ، فدفعا إليو راحلتيهما ، وواعده غار ثور بعد ثبلث لياٍؿ براحلتيهما صبح ثبلث ، 
ليل ، فأخذ ّٔم طريق السَّواحل  [ .(164)]وانطلق معهما عامر بن فهَتة ، والدَّ

أحٌد حُت خرج إالَّ علي بن أيب طالب ، وأبو بكٍر الصّْدّْيق ، واؿ أيب  (ص)ٓب يعلم ٓتروج رسوؿ اهلل 
 وأيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ، فخرجا من (ص)بكر ، وجاء وقت ا١تيعاد بُت يدي رسوؿ اهلل 

أليب بكٍر ُب ظهر بيتو ، وذلك لئلمعاف ُب االستخفاء ، حىت ال تتبعهما قريٌش ، [ (165)]خوخةٍ 
و٘تنعهما من تلك الرّْحلة ا١تباركة ، وقد اتَّعدا مع الليل على أف يلقا٫تا عبد اهلل بن أريقط ُب غار ثوٍر 

، ووقف [ (167])عند خروجو من مكَّة إٔب ا١تدينة( ص)، وقد دعا النيبُّ [ (166)]بعد ثبلث لياؿٍ 
واهلِل إنَّك ٠تَُت أرِض اهلل ، وأحبُّ أرِض اهلِل إٔب اهلل ، » : عند خروجو باٟتزورة ُب سوؽ مكَّة ، وقاؿ 

 [.(168)]« ولوال أينّْ ُأخرجُت منك ما خرجُت 

ٍبَّ انطلق رسوؿ اهلل ، وأبو بكٍر ، وا١تشركوف ٭تاولوف أف يقتفوا اثارىم حىّت بلغوا اٞتبل ػ جبل ثور ػ 
لو دخل : اختلط عليهم ، فصعدوا اٞتبل ، فمرُّوا بالغار ، فرأوا على بابو نسيج العنكبوت ، فقالوا 

َوَما يَػْعَلُم }: ، وىذه من جنود اهلل عزَّ وجل [ (169)]ىاىنا أحٌد ٓب يكن نسج العنكبوت على بابو
  .[31: ا١تدثر] {ُجُنوَد َربَّْك ِإالَّ ُىوَ 

ذىا رسوؿ اهلل  ا كاف كامل الثّْقة  (ص)وبالرَّغم من كلّْ األسباب اليت اٗتَّ فإنو ٓب يرتكن إليها مطلقاً ، وإ٪تَّ
، قاؿ [ (170)]ُب اهلل ، عظيم الرَّجاء ُب نصره ، وتأييده ، دائم الدُّعاء بالصّْيغة اليت علَّمو اهلل إيّاىا

 {*َوُقْل َربّْ أَْدِخْلٍِت ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجٍِت ٥ُتْرََج ِصْدٍؽ َواْجَعْل ٕب ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاناً َنِصَتًا }: تعأب 
  .[80: اإلسراء ]

ليدعوه بو ، ولتتعلَّم أُمَّتو كيف تدعو اهلل ،  (ص)وُب ىذه اآلية الكرٯتة دعاٌء يُعلّْمو اهلل عز وجل لنبيّْو 
وكيف تتَّجو إليو ؟ دعاٌء بصدؽ ا١تدخل ، وصدؽ ا١تخرج ، كناية عن صدؽ الرّْحلة كلّْها ، بدئها ، 

وختامها ، أو٢َّتا ، واخرىا ، وما بُت األوؿ ، واآلخر ، وللصّْدؽ ىنا قيمتو ٔتناسبة ما حاولو ا١تشركوف 
ظبلؿ الثبات ، : من فتنتو عّما أنزلو اهلل عليو ؛ ليفًتي على اهلل غَته ، وللصدؽ كذلك ظبللو 

، وىيبًة أستعلي ّٔما  {*َواْجَعْل ٕب ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاناً َنِصَتًا }واالطمئناف ، والنَّظافة ، واإلخبلص 
، واالتصاؿ باهلل ، واالستمداد من  {ِمْن َلُدْنكَ }على سلطاف األرض ، وقوَّة ا١تشركُت ، وكلمة تصور 

 .عونو مباشرًة ، واللجوء إٔب ٛتاه 



وصاحب الدَّعوة ال ٯتكن أف يستمدَّ السُّلطاف إال من اهلل ، وال ٯتكن أف يهاب إال بسلطاف اهلل ، ال 
اىو قبل ذلك إٔب  ٯتكن أف يستظلَّ ْتاكٍم ، أو ذي جاٍه ، فينصره ، وٯتنعو ما ٓب يكن إتّْ

اهلل ، والدَّعوة قد تغزو قلوب ذوي السُّلطاف ، واٞتاه ، فيصبحوف ٢تا جنداً ، وخدماً ، فيفلحوف ، 
ولكنَّها ىي ال تفلح إف كانت من جند السُّلطاف ، وخدمو ، فهي من أمر اهلل ، وىي أعلى من ذوي 

 [ .(171)]السلطاف ، واٞتاه

: الصّْدّْيق ٔتعيَّة اهلل ٢تما  (ص)وعندما أحاط ا١تشركوف بالغار ، أصبح منهم رأي العُت ، طمأف الرَّسوؿ 
لو أفَّ أحدىم نظر ٖتت : وأنا ُب الغار  (ص)قلت للنيبّْ : فعن أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 

 [ .(172)]«باثنُت اهللُ ثالثُهما ؟! ما ظنُّك يا أبا بكرٍ » : فقاؿ . قدميو ألبصرنا 

ِإالَّ تَػْنُصُروُه فَػَقْد َنَصرَُه اللَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ }: وسجَّل اٟتقُّ عزَّ وجلَّ ذلك ُب قولو تعأب 
اثْػنَػُْتِ ِإْذ ٫ُتَا ُب اْلَغاِر ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو الَ َٖتَْزْف ِإفَّ اللََّو َمَعَنا فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلْيِو َوأَيََّدُه ِّتُُنوٍد ٓبَْ 

  .[40: التوبة ]{*تَػَرْوَىا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اللَِّو ِىَي اْلُعْلَيا َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم 

، وصاحبو من الغار ، وقد ىدأ  (ص)ُب الغار خرج رسوؿ اهلل  (ص)وبعد ثبلث لياٍؿ من دخوؿ النيبّْ 
، وأبا بكر قد  (ص)إفَّ رسوؿ اهلل : الطَّلب ، ويئس ا١تشركوف من الوصوؿ إٔب رسوؿ اهلل ، وقد قلنا 

استأجرا رجبلً من بٍت الدَّيل يسمى عبد اهلل بن أريقط، وكاف مشركاً ، وقد أمَّناُه ، فدفعا إليو راحلتيهما 
، وواعداه غار ثور بعد ثبلث لياٍؿ براحلتيهما، وقد جاء٫تا فعبلً ُب ا١توعد احملدَّد، وسلك ّٔما طريقاً 

، وُب أثناء الطَّريق إٔب ا١تدينة مرَّ [ (173)]غَت معهودة، لُيخفي أمر٫تا عمَّن يلحق ّٔم من كفار قريش
ْـّ معبد (ص)النيبُّ  ، حيث مساكن خزاعة ، وىي ُأخت ُحبيش بن [ (175])، ُب قديد[ (174)]بُأ

: خالٍد ا٠تزاعيّْ الذي روى قصَّتها ، وىي قصٌَّة تناقلها الرُّواة ، وأصحاب السَّْت ، وقاؿ عنها ابن كثَت 
 [ .(176)](وقصَّتها مشهورٌة مرويٌَّة من طرٍؽ يشدُّ بعُضها بعضاً  )

حّياً ، أو ميتاً لو مئة ناقٍة ، وانتشر ىذا  (ص)وقد أعلنت قريش ُب نوادي مكَّة بأنَّو من يأٌب بالنيبّْ 
ا٠ترب عند قبائل العرب الذين ُب ضواحي مكَّة ، وطمع سراقة بن مالك بن جعشم ُب نيل الكسب 

تو قريٌش ١تن يأٌب برسوؿ اهلل  ، فأجهد نفسو ، ليناؿ ذلك ، ولكنَّ اهلل بقدرتو ؛ اليت ال  (ص)الذي أعدَّ
 [ .(177)]بعد أف كاف جاىداً عليو (ص)يغلبها غالٌب جعلو يرجع مدافعاً عن رسوؿ اهلل 

 

من مكَّة ، كانوا يفدوف كلَّ غداٍة إٔب اٟترَّة ،  (ص)و١تّا ٝتع ا١تسلموف با١تدينة ٔتخرج رسوؿ اهلل 
فينتظروف حىت يردَّىم حرُّ الظهَتة ، فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارىم ، فلّما أووا إٔب بيوهتم أوَب 



، وأصحابو ( ص)من اطامهم ألمٍر ينظر إليو، فبصر رسوؿ اهلل [ (178)]رجٌل من يهود على أطم
يا معشر : ، فلم ٯتلك اليهوديُّ أف قاؿ بأعلى صوتو[(180])، يزوؿ ّٔم السَّراب[(179)]مبيضُت
( ص)؛ الذي تنتظروف، فثار ا١تسلموف إٔب السّْبلح ، فتلقَّوا رسوؿ اهلل [(181)]ىذا جدُّكم! العرب

من [ (182)]بظهر اٟترة ، فعدؿ ّٔم ذات اليمُت حىت نزؿ ّٔم ُب بٍت عوؼ ، وذلك يـو اإلثنُت
عند ( ص)، فقاـ أبو بكٍر حىت ظلَّل عليو بردائو، فعرؼ الناس رسوؿ اهلل [(183)]شهر ربيع األوؿ

 [.(184)]ذلك

، وأيب بكٍر إٔب ا١تدينة يـو فرٍح ، وابتهاٍج ٓب تر ا١تدينة يوماً مثلو ، ولبس  (ص)كاف يـو وصوؿ الرَّسوؿ 
م ُب يـو عيٍد ، ولقد كاف حّقاً يـو عيد ؛ ألنَّو اليـو الذي انتقل فيو  الناس أحسن مبلبسهم ، كأهنَّ

اإلسبلـ من ذلك اٟتيّْز الضَّيّْق ُب مكَّة إٔب رحابة االنطبلؽ ، واالنتشار ّٔذه البقعة ا١تباركة ا١تدينة ، 
ومنها إٔب سائر بقاع األرض، لقد أحسَّ أىل ا١تدينة بالفضل الذي حباىم اهلل بو، وبالشَّرؼ الذي 

اختصَّهم اهلل بو ، فقد صارت بلدهتم موطناً إليواء رسوؿ اهلل وصحابتو ا١تهاجرين ، ٍبَّ لنصرة اإلسبلـ ، 
ْـّ التفصيليّْ بكلّْ مقوّْماتو ، ولذلك خرج أىل ا١تدينة يهلّْلوف  كما أصبحت موطناً للنّْظاـ اإلسبلميّْ العا

وبعد ىذا االستقباؿ [! (185)]يارسوؿ اهلل! يا ٤تمد! يا رسوؿ اهلل: ُب فرٍح ، وابتهاٍج ويقولوف 
حىت نزؿ ُب دار أيب أيوب  (ص)اٞتماىَتي العظيم الذي ٓب يرد مثلو ُب تاريخ اإلنسانيَّة سار رسوؿ اهلل 

 .ػ ونزؿ الصّْدّْيق على خارجة بن زيد ا٠تزرجيّْ األنصاريّْ [ (186)]األنصاريّْ ػ رضي اهلل عنو

للوصوؿ للمستقبل  (ص)وبدأت رحلة ا١تتاعب ، وا١تصاعب ، والتَّحدّْيات ، فتغلَّب عليها رسوؿ اهلل 
الباىر لؤلمَّة ، والدَّولة اإلسبلميَّة اليت استطاعت أف تصنع حضارًة إنسانيًَّة رائعًة على أسس من اإلٯتاف 

 ، والتقوى ، واإلحساف ، والعدؿ ، بعد أف تغلبت على أقوى دولتُت كانتا

وكاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ السَّاعَد األٯتَن [ . (187)]ٖتكماف ُب العآب ، و٫تا الفرس ، والرـو
، وكاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ينهل بصمٍت ،  (ص)منذ بزوغ الدَّعوة حىت وفاتو  (ص)لرسوِؿ اهلل 

: حكمًة وإٯتاناً ، يقيناً وعزٯتًة ، تقوى وإخبلصاً ، فإذا ىذه الصُّحبة تثمر : وعمٍق من ينابيع النبوَّة 
يقيًَّة ، ذكراً ويقظًة ، ُحّباً وصفاًء ، عزٯتًة وتصميماً ، إخبلصاً وفهماً ، فوقف مواقفو  صبلحاً وصدّْ

ُب سقيفة بٍت ساعدة ، وغَتىا من ا١تواقف ، وبعث جيش أسامة ،  (ص)ا١تشهودة بعد وفاة رسوؿ اهلل 
 [ .(188)]وحروب الرّْدَّة ، فأصلح ما فسد ، وبٌت ما ُىدـ ، وٚتع ما تفرَّؽ ، وقوَّـ ما ا٨ترؼ

 :إفَّ حادثة ىجرة الصّْدّْيق مع رسوؿ اهلل فيها دروٌس ، وِعرٌب ، وفوائُد ، منها 



ِإالَّ تَػْنُصُروُه فَػَقْد َنَصرَُه اللَُّو ِإْذ َأْخَرَجُو الَِّذيَن َكَفُروا ثَاينَ اثْػنَػُْتِ ِإْذ ٫ُتَا ُب اْلَغاِر ِإْذ }: قاؿ تعأب : أوالً 
: التوبة ] {*يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبِو الَ َٖتَْزْف ِإفَّ اللََّو َمَعَنا فَأَنْػَزَؿ اللَُّو وََكِلَمُة اللَِّو ِىَي اْلُعْلَيا َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم 

40].  

ففي ىذه اآلية الكرٯتة داللٌة على أفضلية الصّْدّْيق من سبعة أوجو ، ففي اآلية الكرٯتة من فضائل أيب 
 :بكٍر رضي اهلل عنو 

 :ػ أفَّ الكفار أخرجوه 1

 .فلـز أف يكونوا أخرجو٫تا ، وىذا ىو الواقع  (ثاين اثنُت  )الكفار أخرجوا الرسوؿ 

 :ػ أنَّو صاحبو الوحيد 2

 .الذي كاف معو حُت نصره اهلل ؛ إذ أخرجو الذين كفروا ىو وأبو بكر ، وكاف ثاين اثنُت ، اهلل ثالثهما 

من أكابر الصَّحابة إال واحٌد يكوف ىو ذلك  {ثَاينَ اثْػنَػُْتِ }ففي ا١تواضع اليت ال يكوف مع النيبّْ : قولو 
الواحد مثل سفره ُب ا٢تجرة ، ومقامو يـو بدٍر ُب العريش ٓب يكن معو فيو إال أبو بكر ، ومثل خروجو 

إٔب قبائل العرب يدعوىم إٔب اإلسبلـ كاف يكوف معو من أكابر الصَّحابة أبو بكر ، وىذا اختصاٌص ُب 
  .(ص)الصُّحبة ٓب يكن لغَته باتّْفاؽ أىل ا١تعرفة بأحواؿ النيبّْ 

 :ػ أنَّو صاحبو ُب الغار 3

 الفضيلة ُب الغار ظاىرٌة بنصّْ القراف ، وقد أخرجا ُب الصحيحُت من حديث أنٍس ، عن

يارسوؿ : نظرت إٔب أقداـ ا١تشركُت على رؤوسنا و٨تن ُب الغار ، فقلت : أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
ما ظنُّك باثنُت اهللُ ثالثُهما ! يا أبا بكر»  : (ص)فقاؿ . لو أفَّ أحدىم نظر إٔب قدميو ؛ ألبصرنا ! اهلل
وىذا اٟتديث مع كونو ٦تّا اتفق أىل العلم على صحَّتو ، وتلقّْيو بالَقُبوؿ ، فلم ٮتتلف [ . (189)]«

 [ .(190)]ُب ذلك اثناف منهم ؛ فهو ٦تّا دؿَّ القراف على معناه

 :ػ أنَّو صاحبو ا١تطلق 4

، بل ىو صاحبو ا١تطلق الذي عمل ُب الصُّحبة ،  {ِإْذ يَػُقوُؿ ِلَصاِحِبوِ }ال ٮتتص ٔتصاحبتو ُب : قولو 
كما ٓب يشركو فيو غَته ، فصار ٥تتّصاً باألكملية من الصُّحبة ، وىذا ٦تّا ال نزاع فيو بُت أىل العلم 

إفَّ فضائل الصّْدّْيق خصائص ٓب يشركو فيها : ، و٢تذا قاؿ َمْن قاؿ من العلماء  (ص)بأحواؿ النيبّْ 
 [ .(191)]غَته

 :ػ أنَّو ا١تشفق عليو 5



ا ٭تزف  {الَ َٖتَْزفْ }يدؿُّ على أفَّ صاحبو كاف مشفقاً عليو ٤تّباً : قولو  ، ناصراً لو حيث ٭تزف ، وإ٪تَّ
لئبلّ يقتل ، ويذىب اإلسبلـ ، و٢تذا  (ص)اإلنساف حاؿ ا٠توؼ على َمْن ٭تبو ، وكاف حزنو على النيبّْ 

: عن ذلك ، فقاؿ  (ص)١تّا كاف معو ُب سفر ا٢تجرة كاف ٯتشي أمامو تارًة ، ووراءه تارًة ، فسألو النيبُّ 
» وُب رواية أٛتد ُب كتاب [ . (192)]أذكر الرَّصد فأكوف أمامك ، وأذكر الطَّلب فأكوف وراءؾ

. « مالك ؟ »  (ص)فجعل أبو بكٍر ٯتشي خلفو وٯتشي أمامو ، فقاؿ لو النيبُّ :.. « فضائل الصَّحابة 
إذا كنت أمامك ؛ خشيت أف تؤتى من ورائك ، وإذا كنت خلفك ؛ خشيت أف ! يارسوؿ اهلل: قاؿ 

. . كما أنت حىّت أقمَّو ! يارسوؿ اهلل: فلما انتهينا إٔب الغار قاؿ أبو بكر : تؤتى من ورائك ، قاؿ 
إف كانت لسعًة ، أو لدغًة ! يارسوؿ اهلل: فلّما رأى أبو بكر جحراً ُب الغار ، فألقمها قدمو ، وقاؿ 

، ( ص)فلم يكن يرضى ٔتساواة النيبّْ ، بل كاف ال يرضى بأف يقتل رسوؿ اهلل [ . (193)]كانت يب
وىذا واجب على كلّْ مؤمن ، والصّْدّْيق . وىو يعيش ، بل كاف ٮتتار أف يفديو بنفسو ، وأىلو ، ومالو 

 [ .(194)]أقـو ا١تؤمنُت بذلك

 

 :ػ ا١تشارؾ لو ُب معيَّة االختصاص 6

ُب ىذه ا١تعيَّة ، اليت اختصَّ ّٔا الصّْدّْيق ٓب  {ِإفَّ اللََّو َمَعَنا}صريٌح ُب مشاركة الصدّْيق للنيبّْ : قولو 
وىي تدؿُّ على أنَّو معهما بالنَّصر ، والتأييد ، واإلعانة على عدو٫ّْتا ػ . . يشركو فيها أحٌد من ا٠تلق 

ويعيننا عليهم ، نصر إكراـٍ و٤تبٍة ، ! أفَّ اهلل ينصرين ، وينصرؾ يا أبا بكر: قد أخرب  (ص)فيكوف النيبُّ 
نْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ اأَلْشَهاُد }: كما قاؿ اهلل تعأب  : غافر] {*ِإنَّا لَنَػْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ُب اْٟتََياِة الدُّ

وىذا غاية ا١تدح أليب بكٍر ؛ إذ دؿَّ على أنَّو ٦تن شهد لو الرسوؿ باإلٯتاف ا١تقتضي نصر اهلل لو  . [51
 [ .(195)]مع رسولو ُب مثل ىذه اٟتاؿ اليت ٮتذؿ فيها عامَّة ا٠تلق إال َمْن نصره اهلل

وىذه ا١تعيَّة الربَّانيَّة ا١تستفادة من قولو : وقاؿ الدكتور عبد الكرًن زيداف عن ا١تعيَّة ُب ىذه اآلية الكرٯتة 
ِإفَّ اللََّو َمَع الَِّذيَن اتػَُّقْوا َوالَِّذيَن }: ، واحملسنُت ُب قولو تعأب  {ِإفَّ اللََّو َمَعَنا}أعلى من معيَّتو : تعأب 

ألفَّ ا١تعيَّة ىنا لذات الرَّسوؿ ، وذات صاحبو ، غَت مقيَّدة بوصٍف  [128: النحل] {*ُىْم ٤ُتِْسُنوَف 
ىو عمٌل ٢تما ، كوصف التَّقوى ، واإلحساف ، بل ىي خاصٌَّة برسولو ، وصاحبو ، مكفولٌة ىذه ا١تعيَّة 

 [ .(196)]بالتأييد باآليات ، وخوارؽ العادات

 :ػ أنَّو صاحبو ُب حاؿ إنزاؿ السَّكينة والنَّصر 7



فإفَّ من كاف صاحبو ُب  [40: التوبة] {فَأَنْػَزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلْيِو َوأَيََّدُه ِّتُُنوٍد ٓبَْ تَػَرْوَىا}: قاؿ تعأب 
حاؿ ا٠توؼ الشَّديد فؤلف يكوف صاحبو ُب حضور النَّصر والتَّأييد أؤب ، وأحرى ، فلم ٭تتج أف يذكر 

أنَّو صاحبو ُب ىذه اٟتاؿ ؛ ُعِلَم : وإذا ُعِلَم . صحبتو لو ُب ىذه اٟتاؿ لداللة الكبلـ ، واٟتاؿ عليها 
ا حصل للرَّسوؿ من إنزاؿ السكينة والتأييد باٞتنود اليت ٓب يرىا الناس لصاحبو فيها أعظم ٦تّا لسائر  أ٪تَّ

 [ .(197)]وىذا من ببلغة القراف ، وحسن بيانو. الناس 

 :والصدّْيق ُب التخطيط واألخذ باألسباب  (ص)فقو النيبّْ : ثانياً 

إفَّ من تأمَّل حادثة ا٢تجرة ، ورأى دقَّة التَّخطيط فيها ، ودقَّة األخذ باألسباب من ابتدائها ، ومن 
د بالوحي ُب حياة رسوؿ اهلل : مقدّْماهتا إٔب ما جرى بعدىا ، يدرْؾ  كاف  (ص)أفَّ التَّخطيط ا١تسدَّ

قائماً ، وأفَّ التخطيط جزٌء من السُّنَّة النبويَّة ، وىو جزٌء من التَّكليف اإللػهي ُب كلّْ ما طولب بو 
 أف التَّخطيط ، وإحكاـ األمور ليسا من: ا١تسلم ، وأفَّ الذين ٯتيلوف إٔب العفوية ْتجَّة 

 [ .(198)]السُّنَّة ، أمثاؿ ىؤالء ٥تطئوف ، و٬تنوف على أنفسهم ، وعلى ا١تسلمُت

 :ُب التَّنفيذ نبلحظ اآلٌب  (ص)فعندما حاف وقت ا٢تجرة للنيبّْ 

قيق للهجرة حىّت ٧تحت رغم ما كاف يكتنفها من صعاٍب ، وعقباٍت ، وذلك  أفَّ : أػ وجود التَّنظيم الدَّ
 :ُكلَّ أمٍر من أمور ا٢تجرة كاف مدروساً دراسًة وافيًة ، فمثبلً 

إٔب بيت أيب بكٍر ُب وقت شدَّة اٟترّْ ؛ الوقت الذي ال ٮترج فيو أحٌد ، بل من عادتو ٓب  (ص)ػ جاء 1
 .يكن يأٌب لو ، ١تاذا ؟ حىّت ال يراه أحد 

أثناء ٣تيئو للصدّْيق ، جاء إٔب بيت الصّْدّْيق متلثّْماً ؛ ألفَّ التلثم يقلّْل من  (ص)ػ إخفاء شخصيتو 2
 [ .(199)]إمكانية التَّعرُّؼ على معآب الوجو ا١تتلثّْم

اه  (ص)ػ أمر 3  .أبا بكر أف ٮُترَج َمْن عنده ، و١تا تكلَّم ٓب يبُت إال األمر با٢تجرة دوف ٖتديد االٕتّْ

 [ .(200)]ػ وكاف ا٠تروج ليبلً ، ومن باٍب خلفيٍّ ُب بيت أيب بكرٍ 4

ػ بلغ االحتياط مداه باٗتاذ طرٍؽ غَت مألوفة للقـو ، واالستعانة بذلك ٓتبَت يعرؼ مسالك البادية ، 5
وفيو دليٌل على أفَّ الرسوؿ . ومسارب الصَّحراء ، وكاف ذلك ا٠تبَت مشركاً ما داـ على خلٍق ورزانٍة 

 [ .(201)]كاف ال ٭تجم عن االستعانة با٠تربات مهما يكن مصدرىا (ص)

أفَّ القاعدة ، واألصل عدـ االستعانة بغَت ا١تسلم ُب األمور العامَّة ، : وقد بُتَّ الشَّيخ عبد الكرًن زيداف 
ٖتقُّق ا١تصلحة ، أو : و٢تذه القاعدة استثناٌء ، وىو جواز االستعانة بغَت ا١تسلم بشروٍط معيَّنٍة ، وىي 



رجحاهنا ّٔذه االستعانة ، وأال يكوف ذلك على حساب الدَّعوة ، ومعانيها ، وأف يتحقَّق الوثوؽ الكاُب 
ٔتن يستعاف بو ، وأالَّ تكوف ىذه االستعانة مثار شبهٍة ألفراد ا١تسلمُت ، وأف تكوف ىناؾ حاجٌة 

، وقد كاف [ (202)]حقيقيَّة ٢تذه االستعانة على وجو االستثناء ، وإذا ٓب تتحقَّق ؛ ٓب ٕتز االستعانة
الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قد دعا أوالده لئلسبلـ ، و٧تح بفضل اهلل ُب ىذا الدَّور الكبَت وا٠تطَت ، وقاـ 

َـّ ا٠تطَتة ُب ٣تاؿ  (ص)بتوظيف أسرتو ٠تدمة اإلسبلـ ، و٧تاح ىجرة رسوؿ اهلل  ، فوزَّع بُت أوالده ا١تها
 :التَّنفيذ العمليّْ ٠تطَّة ا٢تجرة ا١تباركة 

 

 :ػ دور عبد اهلل بن أيب بكٍر رضي اهلل عنهما 1

فقد قاـ بدور صاحب ا١تخابرات الصادؽ ، وكشف ٖترُّكات العدوّْ ، لقد ُريبَّْ عبد اهلل على حبّْ دينو 
، والعمل لنصرتو ببصَتٍة نافذٍة ، وفطنٍة كاملٍة ، وذكاٍء متوقٍّْد ، يدؿُّ على العناية الفائقة اليت اتَّبعها 

سيدنا أبو بكٍر ُب تربيتو ، وقد رسم لو أبوه دوره ُب ا٢تجرة ، فقاـ بو خَت قياـ ، وكاف ٯتتثل ُب التَّنقُّل 
بُت ٣تالس أىل مكَّة ، يستمع أخبارىم ، وما يقولونو ُب هنارىم ، ٍُبَّ يأٌب الغار إذا أمسى ، فيحكي 

وألبيو الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ما يدور بعقوؿ أىل مكَّة ، وما يدبّْرونو ، وقد أتقن عبد اهلل  (ص)للنيبّْ 
ىذا الواجب بطريقٍة رائعٍة، فلم تأخذ واحداً من أىل مكَّة ريبٌة فيو، وكاف يبيت عند الغار حارساً حىّت 

 [.(203)]إذا اقًتب النَّهار عاد إٔب مكََّة، فما شعر بو أحدٌ 

 :ػ دور عائشة ، وأٝتاء رضي اهلل عنهما 2

بية الصَّحيحة ، حيث قامتا عند قدـو النيبّْ  إٔب  (ص)كاف ألٝتاء ، وعائشة دور عظيٌم أظهر فوائد الًتَّ
ُـّ ا١تؤمنُت عائشة ػ رضي اهلل : ، وألبيهما  (ص)بيت أيب بكٍر ليلة ا٢تجرة بتجهيز طعاـٍ للنيبّْ  تقوؿ أ

وأباىا ػ أحسن اٞتهاز فصنعنا ٢تما سفرًة ُب جراب ،  (ص)فجهَّزنا٫تا ػ تقصد رسوؿ اهلل : عنها ػ 
 [ .(204)]فقطعت أٝتاء قطعًة من نطاقها فربطت بو على فم اٞتراب ؛ فلذلك ٝتّْيت ذات النّْطاقُت

 :ػ دور أٝتاء ُب ٖتمل األذى ، وإخفاء أسرار ا١تسلمُت 3

أظهرت أٝتاء ػ رضي اهلل عنها ػ دور ا١تسلمة الفا٫تة لدينها ، احملافظة على أسرار الدَّعوة ، ا١تتحمّْلة 
ثنا بنفسها حيث تقوؿ  ،  (ص)١تّا خرج رسوؿ اهلل : لتوابع ذلك من األذى ، والتَّعنُّت ، فهذه أٝتاء ٖتدّْ

وأبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ أتانا نفٌر من قريش، فيهم أبو جهل بن ىشاـ، فوقفوا على باب أيب بكٍر، 
فرفع أبو : ال أدري واهلل أين أيب ؟ قالت : أين أبوؾ يا بنت أيب بكٍر ؟ قلُت : فخرجت إليهم، فقالوا

 [ .(205)]ٍبَّ انصرفوا: جهٍل يده ػ وكاف فاحشاً خبيثاً ػ فلطم خدّْي لطمًة طرح منها قرطي ، قالت 



فهذا درٌس من أٝتاء ػ رضي اهلل عنها ػ تعلّْمو لنساء ا١تسلمُت جيبلً بعد جيٍل ، كيف ٗتفي أسرار 
 ا١تسلمُت عن األعداء ، وكيف تقف صامدًة شا٥تًة أماـ قوى البغي والظُّلم ؟

 

 :ػ دور أٝتاء رضي اهلل عنها ُب بثّْ األماف ؛ والطمأنينة ُب البيت 4

ومعو مالو كلُّو ، وىو ما تبقى من رأٝتالو ػ وكاف  (ص)خرج أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ مع رسوؿ اهلل 
ٜتسة االؼ ، أو ستة االؼ درىم ػ وجاء أبو قحافة ليتفقَّد بيت ابنو ، ويطمئنَّ على أوالده ، وقد 

إنو قد ترؾ لنا ! كبل يا أبت: قالت ! واهلل إين ألراه قد فجعكم ٔتالو مع نفسو : ذىب بصره ، فقاؿ 
فأخذُت أحجاراً ، فوضعتها ُب ُكوٍَّة ُب البيت كاف أيب يضع مالو فيها ، ٍبَّ وضعت : خَتاً كثَتاً ، قالت 

فوضع يده عليو ، : قالت . يا أبِت ضع يدؾ على ىذا ا١تاؿ : عليها ثوباً ، ٍب أخذت بيده ، فقلُت 
! ال واهلل ما ترؾ لنا شيئاً . ال بأس ، إذا كاف ترؾ لكم ىذا فقد أحسن ، وُب ىذا ببلٌغ لكم : فقاؿ 

 [ .(206)]ولكٍتّْ أردُت أْف أسكّْن الشَّيخ بذلك

ؤّذه الفطنة ، واٟتكمة سًتت أٝتاء أباىا ، وسكَّنت قلب جدّْىا الضَّرير ، من غَت أف تكذب ، فإفَّ 
أباىا قد ترؾ ٢تم حّقاً ىذه األحجار اليت كوَّمتها لتطمئنَّ ٢تا نفس الشيخ ، إال أنَّو قد ترؾ ٢تم معها 

إٯتاناً باهلل ال تزلزلو اٞتباؿ ، وال ٖترّْكو العواصف ا٢توج ، وال يتأثَّر بقلٍَّة ، أو كثرٍة ُب ا١تاؿ ، وورَّثهم يقيناً 
، وثقًة بو ال حدَّ ٢تما ، وغرس فيهم ٫تًَّة تتعلَّق ٔتعإب األمور ، وال تلتفت إٔب سفاسفها ، فضرب ّٔم 

 .للبيت ا١تسلم مثاالً عزَّ أف يتكرَّر ، وقلَّ أف يوجد نظَته 

لقد ضربت أٝتاء ػ رضي اهلل عنها ػ ّٔذه ا١تواقف لنساء وبنات ا١تسلمُت مثبلً ىنَّ ُب أمسّْ اٟتاجة إٔب 
االقتداء بو ، والنَّسج على منوالو ، وظلَّت أٝتاء مع أخواهتا ُب مكَّة ، ال تشكو ضيقاً ، وال تظهر 

زيد بن حارثة وأبا رافع مواله ، وأعطا٫تا بعَتين وٜتسمئة درىم إٔب  (ص)حاجًة ، حىت بعث النيبُّ 
ْـّ كلثـو ابنتيو ، وسودَة بنت زمعة زوجو ، وأسامة بن زيد ، وأمّْو بركة  مكَّة ، فقدما عليو بفاطمة ، وُأ

ْـّ أٯتن ، وخرج معهما عبد اهلل بن أيب بكٍر بعياؿ أيب بكٍر ، حىت قدموا ا١تدينة  ا١تكنَّاة بأ
 [ .(207)]مصطحبُت

 :ػ دور عامر بن فهَتة مؤب أيب بكٍر رضي اهلل عنو 5

من العادة عند كثَت من الناس إ٫تاؿ ا٠تادـ ، وقلَّة االكًتاث بأمره ، لكنَّ الدُّعاة الربَّانيُت ال يفعلوف 
م يبذلوف جهدىم ٢تداية َمْن يبلقونو ، لذا أدَّب الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ عامر بن فهَتة  ذلك ، إهنَّ

 .مواله ، وعلَّمو ، فأضحى عامر جاىزاً لفداء اإلسبلـ ، وخدمة الدّْين 



 وقد رسم لو سيدنا أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ دوراً ىاماً ُب ا٢تجرة ، فكاف يرعى الغنم مع

 (ص)رعياف مكَّة ، لكي ال يلفت األنظار لشيٍء ، حىت إذا أمسى أراح بغنم سيدنا أيب بكٍر على النيبّْ 
 (ص)فاحتلبا ، وذْتا ، ٍبَّ يكمل عامر دور عبد اهلل بن أيب بكٍر حُت يغدو من عند رسوؿ اهلل 

وصاحبو عائداً إٔب مكَّة ، فيتتبَّع اثار عبد اهلل ليُػَعفّْي عليهما ٦تّا يعدُّ ذكاًء ، وفطنًة ُب اإلعداد لنجاح 
 [ .(208)]ا٢تجرة

نيا ،  وإنَّو لدرٌس عظيٌم يستفاد من الصّْدّْيق لكي يهتمَّ ا١تسلموف با٠تدـ الذين يأتوهنم من مشارؽ الدُّ
ومغارّٔا ، ويعاملوهنم على كوهنم بشراً أوَّالً ، ٍبَّ يعلّْموهنم اإلسبلـ ، فلعلَّ اهلل ٬تعل منهم َمْن ٭تمل ىذا 

 .الدّْين كما ينبغي 

ُب ىجرتو يدؿُّ على تدبٍَت لؤلمور  (ص)إفَّ ما قاـ بو الصّْدّْيق من ٕتنيد أسرتو ٠تدمة صاحب الدعوة 
على ٨تٍو رائٍع دقيق ، واحتياٍط للظُّروؼ بأسلوٍب حكيم ، ووضٍع لكلّْ شخٍص من أشخاص ا٢تجرة ُب 
مكانو ا١تناسب ، وسدٍّ ٞتميع الثَّغرات ، وتغطيٍة بديعٍة لكلّْ مطالب الرّْحلة ، واقتصاٍر على العدد البلـز 

باألسباب ا١تعقولة أخذاً قويّاً  (ص)من األشخاص من غَت زيادٍة ، وال إسراؼ ، لقد أخذ الرسوؿ 
 [ .(209)]ومن ٍَبَّ باتت عناية اهلل متوقعةً . . حسب استطاعتو ، وقدرتو 

اذ األسباب أمٌر ضروريّّ وواجٌب ، ولكن ال يعٍت ذلك دائماً حصوؿ النتيجة ، ذلك ألفَّ ىذا  إفَّ اٗتّْ
اذ  أمٌر يتعلَّق بأمر اهلل ومشيئتو ، ومن ىنا كاف التوكُّل أمراً ضرورياً ، وىو من باب استكماؿ اٗتّْ

 .األسباب 

ذ كلَّ الوسائل ، ولكنَّو ُب الوقت نفسو مع اهلل يدعوه ،  (ص)إف رسوؿ اهلل  أعدَّ كلَّ األسباب ، واٗتَّ
 [ .(210)]ويستنصره أف يكلّْل سعيو بالنَّجاح ، وىنا يستجاب الدُّعاء ، ويكلَّل العمل بالنَّجاح

 :جندية الصّْدّْيق الرَّفيعة ، وبكاؤه من الفرح : ثالثاً 

بية النبويَّة ُب جندية أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فأبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ عندما  يظهر أثر الًتَّ
فقد . « ال تعجل لعلَّ اهلل ٬تعل لك صاحباً »  : (ص)أراد أف يهاجر إٔب ا١تدينة ، وقاؿ لو رسوؿ اهلل 

 (فابتاع راحلتُت ، واحتبسهما ُب داره ، يعلفهما إعداداً لذلك  )بدأ ُب اإلعداد ، والتَّخطيط للهجرة 
لقد كاف . « وعلف راحلتُت كانتا عنده ورؽ السَّمر ػ وىو ا٠تبط ػ أربعة أشهر » : وُب رواية للبخاريّْ 

 يدرؾ بثاقب بصره ػ رضي اهلل عنو ػ وىو الذي ترىبَّ ليكوف



قائداً ، أفَّ ٟتظة ا٢تجرة صعبٌة قد تأٌب فجأًة ، ولذلك ىيَّأ وسيلة ا٢تجرة ، ورتَّب ٘توينها ، وسخَّر أسرتو 
، وأخربه أفَّ اهلل قد أذف لو ُب ا٠تروج وا٢تجرة ، بكى  (ص)، وعندما جاء رسوؿ اهلل  (ص)٠تدمة النيبّْ 

فواهلل ما شعرُت قطُّ قبل ذلك اليـو : من شدَّة الفرح ، وتقوؿ عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ ُب ىذا الشأف 
ا قمَّة الفرح البشريّْ ، أف يتحوَّؿ الفرح  أفَّ أحداً يبكي من الفرح حىّت رأيت أبا بكر يبكي يومئٍذ ، إهنَّ

 :إٔب بكاٍء ، و٦تّا قاؿ الشاعر عن ىذا 

ورد الكتاُب من اٟتبيِب بأنَّو  سيزورين فاستَػْعرَبْت أجفانيغلَب السُّرور عليَّ حىّت إنٍَّت 
 ِمْن فَػْرِط ما قد سرَّين أبكانييا عُُت صار الدَّمُع عندِؾ عادًة  تبكُت ِمْن فرٍح وِمْن 

أفَّ معٌت ىذا الصُّحبة أنَّو سيكوف وحده برفقة رسوؿ َربّْ : أحزاِف فالصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يعلم 
 (ص)العا١تُت بضعة عشر يوماً على األقّل ، وىو الذي سيقدّْـ حياتو لسيّْده وقائده ، وحبيبو ا١تصطفى 

أف يتفرَّد الصدّْيق وحَده من دوف أىل األرض ، ومن دوف : ، فأيُّ فوٍز ُب ىذا الوجود يفوؽ ىذا الفوز 
 [ .(211)]الصَّْحب ٚتيعاً برفقة سيد ا٠تلق ، وصحبتو كلَّ ىذه ا١تدَّة

وتظهر معاين اٟتبّْ ُب اهلل ُب خوؼ أيب بكٍر وىو ُب الغار من أف يرا٫تا ا١تشركوف ، ليكوف الصّْدّْيق 
مثبلً ١تا ينبغي أف يكوف عليو جنديُّ الدعوة الصَّادؽ مع قائده األمُت ، حُت ٭تدؽ بو ا٠تطر من 

خوٍؼ ، وإشفاٍؽ على حياتو ، فما كاف أبو بكٍر ساعتئٍذ بالذي ٮتشى على نفسو ا١توت ، ولو كاف 
أفَّ أقلَّ جزائو القتل إف أمسكو : ُب ىذه ا٢تجرة ا٠تطَتة وىو يعلم  (ص)كذلك ١تا رافق رسوؿ اهلل 

، وعلى مستقبل  (ص)، ولكنَّو كاف ٮتشى على حياة الرسوؿ الكرًن  (ص)ا١تشركوف مع رسوؿ اهلل 
 [ .(212)]ُب قبضة ا١تشركُت (ص)اإلسبلـ ، إف وقع الرسوؿ 

ُب مواقف كثَتٍة ؛ منها حُت أجاب  (ص)ويظهر اٟتسُّ األمٍتُّ الرَّفيع للصدّْيق ُب ىجرتو مع النيبّْ 
ىذا ىاٍد يهديٍت السَّبيل ، فظنَّ السَّائل بأفَّ : من ىذا الرجل الذي بُت يديك ؟ فقاؿ : السَّائل 

ا كاف يقصد سبيل ا٠تَت ، وىذا يدؿُّ على حسن استخداـ أيب بكٍر  الصّْدّْيق يقصد الطَّريق ، وإ٪تَّ
وُب إجابتو للسَّائل توريٌة ، وتنفيٌذ للًتبية األمنيَّة [ . (213)]للمعاريض فراراً من اٟترج ، أو الكذب

[ (214)]على ذلك (ص)؛ ألفَّ ا٢تجرة كانت سرّاً ، وقد أقرَّه الرسوؿ  (ص)اليت تلقَّاىا من رسوؿ اهلل 
. 

 

 :فنُّ قيادة األرواح ، وفنُّ التعامل مع النُّفوس : رابعاً 



ُب ا٢تجرة ، كما يظهر حب  (ص)يظهر اٟتبُّ العميق الذي سيطر على قلب أيب بكٍر لرسوؿ اهلل 
، وىذا اٟتبُّ الربَّاينُّ كاف نابعاً من القلب ،  (ص)سائر الصَّحابة أٚتعُت ُب سَتة اٟتبيب ا١تصطفى 

وبإخبلٍص ، ٓب يكن حبَّ نفاٍؽ ، أو نابعاً من مصلحٍة دنيويٍَّة ، أو رغبٍة ُب منفعٍة أو رىبٍة ١تكروه قد 
صفاتو القياديَّة الرشيدة ، فهو يسهر ليناموا ، ويتعب  (ص)يقع ، ومن أسباب ىذا اٟتبّْ لرسوؿ اهلل 

مع  (ص)ليسًت٭توا ، و٬توع ليشبعوا ، كاف يفرح لفرحهم ، و٭تزف ٟتزهنم ، فمن سلك سنن الرَّسوؿ 
صحابتو ، ُب حياتو ا٠تاصَّة والعامَّة ، وشارؾ الناس ُب أفراحهم ، وأتراحهم ، وكاف عملو لوجو اهلل ، 

 [ .(215)]أصابو ىذا اٟتبُّ إف كاف من الزُّعماء ، أو القادة ، أو ا١تسؤولُت ُب أمَّة اإلسبلـ

 :وصدؽ الشَّاعر اللّْييبُّ أٛتد رفيق ا١تهدويُّ عندما قاؿ 

فإذا أحبَّ اهلل باطن عبده  ظهرت عليو مواىُب الفتَّاِحوإذا صفْت هلِل نيَُّة مصلٍح 
إفَّ القيادَة الصَّحيحة ىي اليت تستطيع أف تقود األرواح [ (216)] ماؿ العباُد عليو باألرواحِ 

قبل كلّْ شيٍء ، وتستطيع أف تتعامل مع النُّفوس قبل غَتىا ، وعلى قدر إحساف القيادة يكوف إحساف 
رحيماً ، وشفوقاً ّتنوده  (ص)اٞتنود ، وعلى قدر البذؿ من القيادة يكوف اٟتبُّ من اٞتنود ، فقد كاف 

، وأتباعو ، فهو ٓب يهاجر إال بعد أف ىاجر معظم أصحابو ، وٓب يبَق إال ا١تستضعفوف ، وا١تفتونوف ، 
 [ .(217)]ومن كانت لو مهمَّاٌت خاصٌَّة با٢تجرة

أفَّ : كاف هلل، و٦تّا يبُتّْ اٟتبَّ هلل ، واٟتبَّ لغَت اهلل  (ص)واٞتدير بالذّْكر، أفَّ حبَّ الصّْدّْيق لرسوؿ اهلل 
٥تلصاً هلل ، وأبو طالب عمُّو كاف ٭تبُّو، وينصره ٢تواه، ال هلل، فتقبَّل اهلل  (ص)أبا بكٍر كاف ٭تبُّ النيبَّ 

َحٍد ِعْنَدُه ِمْن * الَِّذي يُػْؤٌب َماَلُو يَػتَػزَكَّى *َوَسُيَجنَّبُػَها األَتْػَقى }: عمل أيب بكٍر، وأنزؿ فيو قولو ََ َوَما أِل
، وأّما أبو طالب فلم  [21ػ17: الليل ] {*َوَلَسْوَؼ يَػْرَضى *ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِو َربِّْو اأَلْعَلى *نِْعَمٍة ُٕتَْزى 

يتقبَّل عملو ، بل أدخلو النَّار ؛ ألنَّو كاف مشركاً عامبلً لغَت اهلل ، وأبو بكٍر ٓب يطلب أجره من ا٠تلق ، 
 ، وال من غَته ، بل امن بو ، وأحبَّو ، وكؤله ، وأعانو ُب اهلل ، متقرّْباً  (ص)ال من النيبّْ 

 [.(218)]بذلك إٔب اهلل، وطالباً األجر من اهلل، ويبلّْغ عن اهلل أمره، وهنيو، ووعده، ووعيده

 :مرض أيب بكٍر الصّْدّْيق با١تدينة ُب بداية ا٢تجرة : خامساً 

» : بقولو  (ص)وأصحابو عن البلد األمُت تضحيًة عظيمًة ، عربَّ عنهاالنيبُّ  (ص)كانت ىجرة النيبّْ 
 [ .(219)]«ولوال أينّْ ُأخرجُت منِك ما خرجُت ! واهلل إنَّك ٠تَت أرض اهلل ، وأحب أرض اهلل إٔب اهلل



ـَ رسوؿ اهلل : وعن عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ قالت  ا١تدينة قدمها ، وىي أوبأ أرض اهلل من  (ص)١تّا قِد
اٟتّمى ، وكاف واديها ٬تري ٧تبلً ػ يعٍت ماًء اجناً ػ فأصاب أصحابَو منها ببلٌء ، وسقٌم ، وصرؼ اهلل 

فكاف أبو بكٍر وعامر ابن فهَتة وببلٌؿ ُب بيٍت واحٍد ، فأصابتهم اٟتّمى ، : قالت . ذلك عن نبيّْو 
ُب عيادهتم ، فأذف ، فدخلت إليهم أعودىم ، وذلك قبل أف ُيضرب علينا  (ص)فاستأذنُت رسوَؿ اهلل 

يا : ، فدنوت من أيب بكٍر ، فقلت [ (220)]اٟتجاب ، ؤّم ما ال يعلمو إال اهلل من شدَّة الوعك
 :كيف ٕتدؾ ؟ فقاؿ ! أبِت 

واهلل ما يدري أيب : فقلت : كلُّ امرىٍء مصبٌّْح ُب أىلو  وا١توت أدىن مْن شراِؾ نعِلِو قالت 
 :فقاؿ ! كيف ٕتدؾ يا عامر ؟: ٍبَّ دنوُت من عامر بن فهَتة ، فقلت . ما يقوؿ 

[(221)]لقد وجدُت ا١توَت قبل ذوقو  إفَّ اٞتباف حتُفُو ِمْن فوقهكلُّ امرىٍء ٣تاىٌد بطوقو
! واهلل ما يدري عامر ما يقوؿ: قلت : قالت [ (222)]  كالثَّور ٭تمي جلده بروقو

 :، ويقوؿ [ (223)]وكاف ببلؿ إذا أقلع عنو اٟتّمى ؛ اضطجع بفناء البيت ، ٍب يرفع عقَتتو: قالت 

 وجليلُ [ (224)]أال ليَت شعري ىل أبينتَّ ليلًة  بواٍد وحوٕب إذخرٌ 

فأخربت رسوؿ اهلل : قالت [ (225)]وىل أرَِدْف يوماً مياه ٣َتَنٍَّة وىل يبدوف ٕب شامة وطفيل
اللَُّهمَّ وصحّْحها ، وبارؾ لنا ! اللَُّهمَّ َحبّْْب إلينا ا١تدينة ، كحبّْنا مكَّة أو أشدَّ » : بذلك ، فقاؿ  (ص)

 .« [ (226)]!ُب ُمدّْىا ، وصاِعها ، وانقل ٛتّاىا ، واجعلها باُٞتْحَفة

، وعوُب ا١تسلموف بعدىا من ىذه اٟتّمى ، وغدت ا١تدينة موطناً  (ص)وقد استجاب اهلل دعاء نبيّْو 
 [ .(227)]٦تتازاً لكلّْ الوافدين ، وا١تهاجرين إليها من ا١تسلمُت ، وعلى تنوُّع بيئاهتم ، ومواطنهم

بعد استقراره با١تدينة ُب تثبيت دعائم الدَّولة اإلسبلميَّة ، فاخى بُت ا١تهاجرين ،  (ص)شرع رسوؿ اهلل 
واألنصار ، ٍبَّ أقاـ ا١تسجد ، وأبـر ا١تعاىدة مع اليهود ، وبدأت حركة السَّرايا ، واىتمَّ بالبناء 

بويّْ ُب آّتمع اٞتديد ، وكاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وزير صدٍؽ  االقتصاديّْ ، والتَّعليميّْ ، والًتَّ
، والزمو ُب كلّْ أحوالو ، وٓب يغب عن مشهٍد من ا١تشاىد ، وٓب يبخل ٔتشورٍة ، أو  (ص)لرسوؿ اهلل 

 [ .(228)]ماٍؿ ، أو رأيٍ 

 
 

* * * 

 



 

 ا١تبحث الرَّابع

 الصّْدّْيق ُب ميادين اٞتهاد

 :٘تهيد 

بدراً ، وا١تشاىد كلَّها ، وٓب يفتو منها  (ص)أفَّ أبا بكٍر شهد مع النيبّْ : ذكر أىل العلم بالتَّواريخ والسََّْت 
رايتو العظمى يـو  (ص)يـو أحٍد حُت اهنـز الناُس ، ودفع إليو النيبُّ  (ص)مشهٌد ، وثبت مع رسوؿ اهلل 

 [ .(229)]تبوؾ ، وكانت سوداء

وٓب ٮتتلف أىل السََّْت ُب أفَّ أبا بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ٓب يتخلَّف عن رسوؿ : وقاؿ ابن كثَت 
 [ .(230)]ُب مشهٍد من مشاىده كلها (ص)اهلل 

إٔب األبد ، فإنَّو  (ص)أبا بكٍر رضي اهلل عنو ػ كاف مضافاً لرسوؿ اهلل : إنَّو ػ يعٍت : وقاؿ الز٥َّتشريُّ 
صحبو صغَتاً وأنفق مالو كبَتاً ، وٛتلو إٔب ا١تدينة براحلتو ، وزاده ، وٓب يزؿ ينفق عليو مالو ُب حياتو ، 

وزوَّجو ابنتو ، وٓب يزؿ مبلزماً لو سفراً ، وحضراً ، فلّما توُب دفنو ُب حجرة عائشة أحبّْ النساء إليو 
 [ .(231)](ص)

سبع غزواٍت ، وخرجُت فيما يبعث من البعوث تسع  (ص)غزوُت مع النيبّْ : وعن سلمة بن األكوع 
 [ .(232)]غزواٍت مرًَّة علينا أبو بكٍر ، ومرًَّة علينا أسامة

؛  (ص)ومن خبلؿ ىذا ا١تبحث سنحاوؿ أف نتتبَّع حياة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ اٞتهاديَّة مع النيبّْ 
 .لنرى كيف جاىد الصّْدّْيق بنفسو ، ومالو ، ورأيو ُب نصرة دين اهلل تعأب 

 :أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ُب بدٍر الكربى : أوالً 

شارؾ الصّْدّْيق ُب غزوة بدٍر ، وكانت ُب العاـ الثاين من ا٢تجرة ، وكانت لو فيها مواقف مشهورٌة ، من 
 :أ٫تّْها 

 :ػ مشورة اٟترب 1

 (ص)٧تاة القافلة ، وإصرار زعماء مكَّة على قتاؿ النيبّْ ؛ استشار رسوؿ اهلل  (ص)١تّا بلغ النيبَّ 

[ (234])، فقاـ أبو بكٍر ، فقاؿ وأحسن ، ٍبَّ قاـ عمر ، فقاؿ وأحسن[ (233)]أصحابو ُب األمر
. 

  :(ص)ػ دوره ُب االستطبلع مع النيبّْ 2



ومعو أبو بكٍر يستكشف أحواؿ جيش ا١تشركُت ، وبينما ٫تا يتجوَّالف ُب تلك ا١تنطقة ،  (ص)قاـ النيبُّ 
، وأصحابو ، وما  (ص)عن جيش قريٍش ، وعن ٤تمٍَّد  (ص)لقيا شيخاً من العرب ، فسألو رسوؿ اهلل 

إذا »  : (ص)فقاؿ لو رسوؿ اهلل . ال أخربكما حىّت ُٗترباين ٦تَّن أنتما : بلغو من أخبارىم ، فقاؿ الشيخ 
أفَّ ٤تمداً ، : فإنَّو بلغٍت : فقاؿ الشَّيخ . « نعم » : أو ذاؾ بذاؾ ؟ قاؿ : فقاؿ . « أخربتنا أخربناؾ 

وأصحابو خرجوا يـو كذا ، وكذا ، فإْف كاف صدؽ الذي أخربين فهم اليـو ٔتكاف كذا ، وكذا ػ للمكاف 
أفَّ قريشاً خرجوا يـو كذا ، وكذا ، فإف كاف صدؽ الذي أخربين : الذي بو جيش ا١تسلمُت ػ ، وبلغٍت 

لقد أخربتكما : فهم اليـو ٔتكاف كذا ، وكذا ػ للمكاف الذي فيو جيش ا١تشركُت فعبلً ػ ، ٍبَّ قاؿ الشَّيخ 
 (ص)ٍبَّ انصرؼ النيبُّ . « ٨تن من ماٍء »  : (ص)عّما أرد٘تا ، فأخرباين ٦تَّن أنتما ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

 [ .(235)]ما من ماء ؟ أمن ماء العراؽ: وأبو بكر عن الشَّيخ ، وبقي ىذا الشَّيخ يقوؿ 

دروساً  (ص)، وقد تعلَّم أبو بكر من رسوؿ اهلل  (ص)وُب ىذا ا١توقف يتَّضح قرب الصّْدّْيق من النيبّْ 
 .كثَتًة 

 :ُب عريشو  (ص)ػ ُب حراسة النيبّْ 3

الصُّفوؼ للقتاؿ ؛ رجع إٔب مقرّْ القيادة ، وكاف عبارًة عن عريٍش على تلٍّ مشرٍؼ  (ص)عندما رتَّب 
على ساحة القتاؿ ، وكاف معو فيو أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وكانت ثُػلٌَّة من شباب األنصار بقيادة سعد 

، وقد ٖتدَّث عليُّ بن أيب طالٍب ػ رضي اهلل عنو ػ [ (236)](ص)بن معاذ ٭ترسوف عريش رسوؿ اهلل 
أما : فقاؿ ! أنت يا أمَت ا١تؤمنُت: َمْن أشجع النَّاس ؟ فقالوا ! يا أيُّها النَّاس: عن ىذا ا١توقف ، فقاؿ 

: عريشاً ، فقلنا  (ص)إنّا جعلنا لرسوؿ اهلل : إينّْ ما بارزين أحد إال انتصفُت منو ، ولكن ىو أبو بكٍر 
؛ لئبلّ يهوي إليو أحٌد من ا١تشركُت ؟ فواهلل ما دنا منو أحٌد إال أبو بكٍر  (ص)من يكوف مع رسوؿ اهلل 

، ال يهوي إليو أحد من ا١تشركُت إال أىوى إليو ، فهذا  (ص)شاىراً بالسَّيف على رأس رسوؿ اهلل 
 [ .(237)]أشجع الناس

 

  :(ص)ػ الصّْدّْيق يتلقَّى البشارة بالنَّصر ، ويقاتل ّتانب رسوؿ اهلل 4

و رسوؿ اهلل  إٔب ربّْو يدعوه ، ويناشده النَّصر ؛ الذي وعده  (ص)بعد الشُّروع ُب األخذ باألسباب إتَّ
اللهم أ٧تز ٕب ما وعدتٍت ، اللهم إف هتلك ىذه العصابة من أىل اإلسبلـ فبل تعبد » : ويقوؿ ُب دعائو 
يدعو ويستغيث حىّت سقط رداؤه ، فأخذه أبو بكٍر ، وردَّه على  (ص)، وما زاؿ « ُب األرض أبداً 

، وأنزؿ [ (238)]كفاؾ مناشدتك ربَّك فإنَّو منجٌز لك ما وعدؾ! يارسوؿ اهلل: منكبيو ؛ وىو يقوؿ 



 (ص)قاؿ النيب :  {ِإْذ َتْسَتِغيثُوَف َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ }وُب رواية ابن عباٍس  {...}: اهلل عزَّ وجلَّ 
فأخذ أبو بكٍر بيده، « ! اللهم إف شئت ٓب تعبد! اللهم إين أنشدؾ عهدؾ ، ووعدؾ» : يـو بدر 

بُػَر }، وقد خفق النيبُّ [(239)]: وىو يقوؿ (ص)حسبك اهلل، فخرج : فقاؿ َسيُػْهَزـُ اٞتَْْمُع َويُػَولُّوَف الدُّ
أتاؾ نصر اهلل ، ىذا جربيل اخذ بعناف ! أبشر يا أبا بكرٍ : خفقًة وىو ُب العريش ، ٍبَّ انتبو ، فقاؿ  {*

إٔب النَّاس ،  (ص)ٍبَّ خرج رسوؿ اهلل : قاؿ . الغبار : فرسو ، يقوده ، على ثناياه النَّقع ؛ يعٍت 
 [ .(240)]فحرَّضهم

وقد تعلَّم الصّْدّْيق من ىذا ا١توقف درساً ربانياً مهّماً ُب التَّجرد النَّفسيّْ ، وا٠تلوَص واللجوَء هلِل وحَده ، 
والسجوَد واٞتثيَّ بُت يدي اهلل سبحانو ، لكي ينزؿ نصره ، وبقي ىذا ا١تشهد راسخاً ُب ذاكرة الصّْدّْيق 

ُب تنفيذه ُب مثل ىذه السَّاعات ، وُب مثل ىذه ا١تواطن ،  (ص)، وقلبو ، ووجدانو يقتدي برسوؿ اهلل 
 (ص)ويبقى ىذا ا١تشهد درساً لكلّْ قائٍد ، أو حاكٍم ، أو زعيٍم ، أو فرٍد يريد أف يقتدي بالنيبّْ 

 .وصحابتو الكراـ 

، وحرَّض على القتاؿ ، والناس على  (ص)و١تَّا اشتدَّ أوار ا١تعركة وٛتي وطيسها ؛ نزؿ رسوؿ اهلل 
، [ (241)]بنفسو قتاالً شديداً ، وكاف ّتانبو الصّْدّْيق (ص)مصافّْهم يذكروف اهلل تعأب ، وقد قاتل 

وقد ظهرت منو شجاعٌة ، وبسالٌة منقطعُة النَّظَت ، وكاف على استعداٍد ١تقاتلة كلّْ كافٍر عنيٍد ، ولو كاف 
ابنو ، وقد شارؾ ابنو عبد الرٛتن ُب ىذه ا١تعركة مع ا١تشركُت ، وكاف من أشجع الشُّجعاف بُت العرب ، 

أي ظهرت أمامي كهدؼ  )لقد أىدفت ٕب : ومن أنفذ الرُّماة سهماً ُب قريش ، فلّما أسلم قاؿ ألبيو 
ولكنَّك لو أىدفت ٕب ؛ ٓب أَِمْل : فقاؿ لو أبو بكر . يـو بدٍر ، فملت عنك ، وٓب أقتلك  (واضح 
 [ .(242)]عنك

 

 :ػ الصّْدّْيق ، واألسرى 5

ما » : أليب بكٍر ، وعمر  (ص)فلّما أسروا األسارى ؛ قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ ابن عباٍس ػ رضي اهلل عنو ػ
ىم بنو العمّْ ، والعشَتة ، أرى أف تأخذ ! يا نيب اهلل: فقاؿ أبو بكر . « تروف ُب ىؤالء األسارى ؟ 

 (ص)فقاؿ رسوؿ اهلل . منهم فديًة ، فتكوف لنا قوًَّة على الكفار ، فعسى اهلل أف يهديهم إٔب اإلسبلـ 
ما أرى الذي يراه أبو بكٍر ، ولكٍتّْ أرى ! ال واهلل ال يارسوؿ اهلل: قاؿ . « ما ترى يابن ا٠تطاب ؟ » : 

نسيباً  )أف ٘تكّْننا منهم ، فنضرب أعناقهم ، فتمكّْن علّياً من عقيل ، فيضرب عنقو ، و٘تكّْنٍت من فبلٍف 
 .فأضرب عنقو ، فإفَّ ىؤالء أئمَّة الكفر ، وصناديدىا  (لعمر 



إٔب ما قاؿ أبو بكر ، وٓب يهَو ما قلُت ، فلّما كاف الغد جئت ، فإذا برسوؿ اهلل  (ص)فهوى رسوؿ اهلل 
أخربين من أيّْ شيٍء تبكي أنت وصاحبك ، ! يارسوؿ اهلل: ، وأبو بكٍر قاعدين يبكياف ، قلت  (ص)

أبكي »  : (ص)فقاؿ رسوؿ اهلل . فإف وجدت بكػاًء بكيت ، وإف ٓب أجد بكاًء تباكيت لبكائكما 
ػ . « لِلذي عرض عليَّ أصحابك من أخذىػم الفداء ولقػد عرض عليَّ عذأّم أدىن من ىذه الشَّجرة 

 [67: األنفاؿ] {َما َكاَف لَِنيبٍّ َأْف َيُكوَف َلُو َأْسَرى}: ػ وأنزؿ اهلل عز وجل  (ص)شجرة قريبة من النيبّْ 
 [ .(243])فأحلَّ اهلل ٢تم الغنيمة [69: األنفاؿ ] {َفُكُلوا ٦تَّا َغِنْمُتْم َحبَلالً طَيًّْبا}: إٔب قولو 

ما »  : (ص)١تّا كاف يـو بدٍر قاؿ رسوؿ اهلل : وُب روايٍة عن عبد اهلل بن مسعوٍد ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
قومك ، وأىلك ، استبقهم واستأف ّٔم، ! يا رسوؿ اهلل: فقاؿ أبو بكٍر « تقولوف ُب ىؤالء األسرى ؟ 

وقاؿ . أخرجوؾ، وكذَّبوؾ، قرّّْٔم ، فاضرب أعناقهم! يارسوؿ اهلل: وقاؿ عمر. لعلَّ اهللَ أف يتوب عليهم
انظر وادياً كثَت اٟتطب، فأدخلهم فيو ، ٍبَّ أضـر عليهم ناراً، فقاؿ ! يارسوؿ اهلل: عبد اهلل بن رواحة

يأخذ بقوؿ أيب بكٍر : وٓب يردَّ عليهم شيئاً ، فقاؿ ناٌس  (ص)قطعت رٛتك، فدخل رسوؿ اهلل : العّباس
يأخذ بقوؿ عبد اهلل بن رواحة ، فخرج عليهم رسوؿ اهلل : يأخذ بقوؿ عمر ، وقاؿ ناٌس : ، وقاؿ ناٌس 

إف اهلل ليلُت قلوب رجاٍؿ فيو حىت تكوف ألُت من اللَّنب ، وإف اهلل ليشدُّ قلوب رجاٍؿ » : فقاؿ  (ص)
ِإْف }: كمثل عيسى ػ عليو السبلـ ػ إذ قاؿ ! فيو حىت تكوف أشدَّ من اٟتجارة ، وإفَّ مثلك يا أبا بكر

بْػُهْم فَِإنػَُّهْم ِعَباُدَؾ َوِإْف تَػْغِفْر ٢َتُْم فَِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم  وإف مثلك يا عمر  [118: ا١تائدة ] {*تُػَعذّْ
 [26: نوح ] {*َوقَاَؿ نُوٌح َربّْ الَ َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا }: كمثل نوٍح ، إذ قاؿ ! 

 ُب  َوأَْمَواالً  زِيَنةً  َوَمؤلهُ  ِفْرَعْوفَ  آتَػْيتَ  ِإنَّكَ  َربػََّنا ُموَسى َوقَاؿَ } :وإف مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قاؿ
نْػَيا اْٟتََياةِ   يَػَرُواْ  َحىتَّ  يُػْؤِمُنواْ  َفبلَ  قُػُلؤِِّمْ  َعَلى َواْشُددْ  أَْمَوا٢تِِمْ  َعَلى اْطِمسْ  َربػََّنا َسِبيِلكَ  َعن لُِيِضلُّواْ  َربػََّنا الدُّ

 [ .(244])« [88: يونس ] { *األَلِيمَ  اْلَعَذابَ 

إذا استشار أصحابو أوَُّؿ من يتكلَّم أبو بكٍر ُب الشُّورى ، ورٔتا تكلَّم غَته ، ورٔتا ٓب  (ص)كاف النيبُّ 
 [ .(245)]يتكلَّم غَته ، فيعمل برأيو وحده ، فإذا خالفو غَته اتَّبع رأيو دوف رأي من ٮتالفو

 :ُب ُأُحٍد ، وٛتراء األسد : ثانياً 

، وتبعثر الصَّحابة ُب أرجاء  (ص)ُب يـو أحٍد تلقَّى ا١تسلموف درساً صعباً ، فقد تفرَّقوا من حوؿ النيبّْ 
قُتل ، وكاف ردُّ الفعل على الصَّحابة متبايناً ، وكاف ا١تيداف فسيحاً ،  (ص)أفَّ الرسوؿ : ا١تيداف ، وشاع 

، واجتمع إٔب  (ص)وكلّّ مشغوٌؿ بنفسو ، شقَّ الصّْدّْيق الصُّفوؼ ، وكاف أوَّؿ َمْن وصل إٔب رسوؿ اهلل 



رسوؿ اهلل أبو بكر ، وأبو عبيدة بن اٞترَّاح ، وعليّّ ، وطلحة ، والزُّبَت ، وعمر بن ا٠تطاب ، واٟتارث 
بن الصّْمَّة ، وأبو دجانة ، وسعد بن أيب وقّاص ، وغَتىم ػ رضي اهلل عنهم ػ وقصدوا مع رسوؿ اهلل 

 [ .(246)]الشّْعب من جبل أحٍد ُب ٤تاولة السًتداد قوَّهتم ا١تاديَّة ، وا١تعنويَّة (ص)

كنُت أوَّؿ َمْن فاء : ذلك يوـٌ كلُّو لطلحة ، ٍبَّ أنشأ ٭تدّْث ، قاؿ : وكاف الصّْدّْيق إذا ذكر ُأُحداً ؛ قاؿ 
كن طلحة ، حيث فاتٍت ما فاتٍت ، : قلت : يـو أحٍد ، فرأيت رجبلً يقاتل ُب سبيل اهلل دونو ، قاؿ 

منو ، وىو ٮتطف ا١تشي خطفاً  (ص)وكاف بيٍت وبُت ا١تشركُت رجٌل ال أعرفو ، وأنا أقرب إٔب رسوؿ اهلل 
؛ وقد كسرت رباعَيتو ، وشجَّ وجهو ،  (ص)ال أخطفو ، فإذا ىو أبو عبيدة ، فانتهينا إٔب رسوؿ اهلل 

عليكما صاحبكما ػ يريد »  : (ص)وقد دخل ُب وجنتيو حلقتاف من حلق ا١تغفر ، قاؿ رسوؿ اهلل 
أقسم : ذىبت ألنزع من وجهو ، فقاؿ أبو عبيدة : فلم نلتفت إٔب قولو ، قاؿ . « طلحة ػ فقد نزؼ 

، فأرـز عليو بفيو ، فاستخرج  (ص)عليك ْتقّْي ١تا تركتٍت ، فًتكتو ، فكره تناو٢تا ، فيؤذي رسوؿ اهلل 
فأصلحنا .. إحدى اٟتلقتُت ، ووقعت ثنيتو األخرى مع اٟتلقة فكاف أبو عبيدة من أحسن النَّاس َىْتماً 

، ٍبَّ أتينا طلحة ُب بعض تلك اٟتفار ، فإذا بو بضٌع وسبعوف من بُت طعنة ،  (ص)من شأف رسوؿ اهلل 
 [ .(247)]ورميٍة ، وضربٍة ، وإذا قد قطعت إصبعو فأصلحنا من شأنو

 

أُب القـو ٤تمَّد ؟ : وتتَّضح منزلة الصّْدّْيق ُب ىذه الغزوة من موقف أيب سفياف عندما سأؿ ، وقاؿ 
. أُب القـو ابن أيب قحافة ؟ ثبلث مرَّات : ٍبَّ قاؿ . أف ٬تيبوه  (ص)فنهاىم النيبُّ . ثبلث مرَّات 
أُب القـو ابن ا٠تطاب ؟ ثبلث مرَّاٍت ، ٍبَّ رجع إٔب أصحابو ، : ٍبَّ قاؿ . أف ٬تيبوه  (ص)فنهاىم النيبُّ 

فهذا يدؿُّ على ظنّْ أيب سفياف زعيم ا١تشركُت حينئٍذ ، [ . . . (248)]أما ىؤالء ؛ فقد قتلوا: فقاؿ 
 [ .(249)]، وأبو بكٍر ، وعمر (ص)رسوؿ اهلل : بأفَّ أعمدة اإلسبلـ ، وأساسو 

وعندما حاوؿ ا١تشركوف أف يقبضوا على ا١تسلمُت ، ويستأصلوا شأفتهم ؛ كاف التَّخطيط النبويُّ الكرًن 
ا١تسلمُت مع ما ّٔم من جراحاٍت ، وقرٍح شديد  (ص)قد سبقهم ، وأبطل كيدىم ، وأمر رسوؿ اهلل 

للخروج ُب إثر ا١تشركُت ، فاستجابوا هلل ، ولرسولو مع ما ّٔم من الببلء ، وانطلقوا ، فعن عائشة ػ رضي 
الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّو َوالرَُّسوِؿ ِمْن بَػْعِد َما َأَصابَػُهُم اْلَقرُْح }: اهلل عنها ػ قالت لعروة بن الزبَت ُب قولو تعأب 

ُهْم َواتػََّقْوا َأْجٌر َعِظيٌم  : كاف أبواؾ منهم ! يابن أخيت : [172: عمراف آؿ ] {*لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنػْ
ما أصاب يـو أحٍد ، وانصرؼ عنو ا١تشركوف خاؼ أف  (ص)الزُّبَت ، وأبو بكٍر ١تّا أصاب رسوؿ اهلل 



كاف فيهم أبو بكٍر ، : ، فانتدب منهم سبعُت رجبلً « من يذىب ُب إثرىم ؟ » : يرجعوا ؛ قاؿ 
 [ .(250)]والزُّبَت

 :ُب غزوة بٍت النَّضَت ، وبٍت ا١تصطلق ، وُب ا٠تندؽ ، وبٍت قريظة : ثالثاً 

 :أػ بنو النضَت 

إٔب بٍت النَّضَت يستعينهم ُب دية القتيلُت اللذين قتلهما عمرو بن أميَّة من بٍت عامٍر  (ص)خرج النيبُّ 
، وكاف بُت بٍت النَّضَت  (ص)على وجو ا٠تطأ ؛ ألفَّ َعْمراً ٓب يعلم بالعهد الذي بُت بٍت عامٍر وبُت النيبّْ 

نعينك على ما أحببت ! نعم يا أبا القاسم: قالوا  (ص)، وبٍت عامٍر حلٌف ، وعهٌد ، فلّما أتاىم النيبُّ 
إٔب  (ص)إنَّكم لن ٕتدوا الرَّجل على مثل حالو ىذه ، ورسوؿ اهلل : ، ٍبَّ خبل بعضهم ببعٍض ، فقالوا 

فمن يعلو على ىذا البيت ، فيلقي عليو صخرًة ، فَت٭تنا منو ؟ : قالوا . جنب جدار من بيوهتم قاعٌد 
أنا لذلك ، فصعد ليلقي عليو صخرة كما قاؿ ، : فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب ، فقاؿ 

ا٠ترُب  (ص)ُب نفٍر من أصحابو ، فيهم أبو بكٍر ، وعمر ، وعلي ، فأتى رسوَؿ اهلل  (ص)ورسوؿ اهلل 
من السَّماء ٔتا أراد القـو ، فقاـ ، وخرج إٔب ا١تدينة ، فلّما استلبث النيبَّ أصحابُو قاموا ُب طلبو ، فرأوا 

 رأيتو: رجبلً مقببلً من ا١تدينة ، فسألوه عنو فقاؿ 

حىّت انتهوا إليو ، فأخربىم ا٠ترب ٔتا كانت اليهود أرادت من  (ص)فأقبل أصحاب النيبّْ . داخبلً ا١تدينة 
 .الغدر بو 

٤تمَّد بن مسلمة يأمرىم با٠تروج من جواره وبلده ، فبعث إليهم أىُل النّْفاؽ  (ص)فبعث النيبُّ 
٭ترضوهنم على ا١تقاـ ، ويعدوهنم بالنَّصر ، فقويت نفوسهم ، وٛتي حيي بن أخطب ، وبعثوا إٔب 

الناس  (ص)أنَّو ال ٮترجوف ، ونابذوه بنقض العهد ، فعند ذلك أمر رسوؿ اهلل  : (ص)رسوؿ اهلل 
بقطع  (ص)با٠تروج إليهم ، فحاصروىم ٜتس عشرة ليلًة ، فتحصَّنوا ُب اٟتصوف ، فأمر رسوؿ اهلل 

النَّخيل ، والتَّحريق ، ٍبَّ أجبلىم على أفَّ ٢تم ما ٛتلت اإلبل من أموا٢تم إال اٟتلقة ، فنزلت سورة 
 [ .(251)]اٟتشر

 :ب ػ بنو ا١تصطلق 

أراد بنو ا١تصطلق أف يغزوا ا١تدينة ، فخرج ٢تم رسوؿ اهلل ُب أصحابو ، فلّما انتهى إليهم ؛ فدفع راية 
ٍبَّ . إٔب عمَّار بن ياسر ، وراية األنصار إٔب سعد بن عبادة : ا١تهاجرين إٔب أيب بكٍر الصدّْيق ، ويقاؿ 
فأبوا . ال إلو إال اهلل ؛ ٘تنعوا ّٔا أنفسكم ، وأموالكم : أف قولوا : أمر عمر بن ا٠تطاب فنادى ُب الناس 



ا١تسلمُت ، فحملوا ٛتلة رجٍل واحٍد ، فما أُفلت منهم رجٌل  (ص)، فًتاموا بالنَّبل ، ٍبَّ أمر رسوؿ اهلل 
 [ .(252)]واحٌد ، وقُتل منهم عشرٌة ، وُأسر سائرىم ، وٓب يقتل من ا١تسلمُت سوى رجٍل واحدٍ 

 :ج ػ ُب ا٠تندؽ ، وبٍت قريظة 

اب ُب ثيابو ، وساىم مع  (ص)كاف الصّْدّْيق ُب الغزوتُت مرافقاً للنَّيبّْ  ، وكاف يـو ا٠تندؽ ٭تمل الًتُّ
الصحابة لئلسراع ُب إ٧تاز حفر ا٠تندؽ ُب زمٍن قياسيٍّ ، ٦تَّا جعل فكرة ا٠تندؽ تصيب ىدفها ُب 

 [ .(253)]مواجهة ا١تشركُت

 :ُب اٟتديبية : رابعاً 

ُب ذي القعدة سنة ستٍّ من ا٢تجرة يريد زيارة البيت اٟتراـ ُب كوكبة من  (ص)خرج رسوؿ اهلل 
الصَّحابة عددىا أربع عشرة مئًة ، وساؽ معو ا٢تدي ، وأحـر بالعمرة ليأمن الناس من حربو ، ولُيعلّْم 

 عيناً لو من خزاعة ، (ص)أنَّو إ٪تا خرج زائراً لتعظيم بيت اهلل اٟتراـ ، فبعث النيبُّ : الناَس 

فقاؿ . «أشَتوا عليَّ أيها الناس » : أفَّ أىل مكة ٚتعوا ٚتوعهم لصدّْه عن الكعبة، فقاؿ: فعاد با٠ترب 
خرجت عامراً ٢تذا البيت ، ال تريد حربو ، أو قتل أحٍد ، فتوجَّو ! يارسوؿ اهلل: أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ

نا عنو ؛ قاتلناه ، قاؿ  وقد ثارت ثائرة قريش ، وحلفوا أال . « امضوا على اسم اهلل » : لو فمن صدَّ
، وقد عـز النيبُّ  (ص)مكَّة عنوًة ، ٍبَّ قامت ا١تفاوضات بُت أىل مكة ورسوؿ اهلل  (ص)يدخل الرسوؿ 

 [ .(254)]على إجابة أىل مكَّة على طلبهم ، إف أرادوا شيئاً فيو صلة رحم (ص)

 :أػ ُب ا١تفاوضات 

، وكاف أوؿ من أتى بُديل بن ورقاء من خزاعة ، فلّما علم  (ص)جاءت وفود قريش ١تفاوضة النيبّْ 
وا١تسلمُت ؛ رجع إٔب أىل مكَّة ، ٍبَّ جاء مكرز ابن حفٍص ، ٍبَّ اٟتليس بن علقمة ،  (ص)ٔتقصد النيبّْ 

وعروة بن مسعوٍد الثقفيّْ ، واشًتؾ ُب ىذا  (ص)ٍبَّ عروة بن مسعوٍد الثَّقفيُّ ، فدار ىذا اٟتوار بُت النيبّْ 
 [ .(255)]اٟتوار أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وبعض أصحابو

ا قريش ؛ قد ! يا ٤تمد: قاؿ عروة  أٚتعت أوباش الناس ، ٍبَّ جئت ّٔم إٔب بيضتك ، لتفضَّها ّٔم ؟ إهنَّ
خرجت رجاالً ونساًء ، صغاراً وكباراً ػ قد لبسوا جلود النُّمور : خرجت معها العوذ ، وا١تطافيل ػ أي 

ػ قد  (ص)لكأينّْ ّٔؤالء ػ يقصد أصحاب النيبّْ ! يعاىدوف اهلل أال تدخلها عليهم عنوًة ، واًن اهلل
 !!انكشفوا عنك



البّلت ػ وىي صنُم ثقيف ػ أ٨تن نفرُّ عنو ، وندعو [ (256)]امصص بظر: فقاؿ أبو بكر 
أما والذي نفسي بيده لوال يٌد كانت لك عندي : قاؿ . أبو بكٍر : َمْن ذا ؟ قالوا : فقاؿ [ (257)]؟

وكاف الصّْدّْيق قد أحسن إليو قبل ذلك ، فرعى حرمتو ، وٓب ٬تاوبو عن ىذه . ٓب أجزؾ ّٔا ؛ ألجبتك 
إفَّ ىذا يدؿُّ على جواز التَّصريح باسم العورة للحاجة ، : و٢تذا قاؿ َمْن قاؿ من العلماء . الكلمة 

 [ .(258)]وا١تصلحة ، وليس من الُفحش ا١تنهيّْ عنو

لقد حاوؿ عروة بن مسعود أف يشنَّ حرباً نفسيًَّة على ا١تسلمُت حىت يهزمهم معنوياً ، ولذلك لوَّح بقوَّة 
ا١تشركُت العسكرية ، معتمداً على ا١تبالغة ُب تصوير ا١توقف بأنَّو سيؤوؿ لصاّب قريٍش ال ٤تالة ، وحاوؿ 

 أف يوقع الفتنة ، واإلرباؾ ُب صفوؼ ا١تسلمُت ، وذلك حينما حاوؿ

أٚتعت أوباشاً من الناس خليقاً أف يفرُّوا  : (ص)إضعاؼ الثّْقة بُت القائد وجنوده ، عندما قاؿ للنيبّْ 
ويدعوؾ ، وكاف ردُّ الصدّْيق صارماً ، ومؤثّْراً ُب معنويات عروة ، ونفسيَّتو ، فقد كاف موقف الصّْدّْيق ُب 

آؿ ] {*َوالَ هَتُِنوا َوالَ َٖتَْزنُوا َوأَنْػُتُم اأَلْعَلْوَف ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَُت }: غاية العزة اإلٯتانيَّة ، اليت قاؿ اهلل فيها 
  .[139: عمراف 

 :ب ػ موقفو من الصُّلح 

إٔب الصُّلح بقيادة سهيل بن عمرٍو ؛ أصغى الصدّْيق إٔب ما  (ص)و١تّا توصَّل ا١تشركوف مع رسوؿ اهلل 
من طلب ا١تشركُت ، رغم ما قد يظهر للمرء أف ُب ىذا الصُّلح بعض  (ص)وافق عليو رسوؿ اهلل 

؛ ليقينو بأفَّ النيبَّ ال ينطق عن  (ص)التَّجاوز ، أو اإلجحاؼ با١تسلمُت ، وسار على ىدي النيبّْ 
 [.(259)]ا٢توى، وأنَّو فعل ذلك لشيٍء أطلعو اهلل عليو

معلناً معارضتو ٢تذه االتّْفاقية ، وقاؿ  (ص)أفَّ عمر بن ا٠تطاب أتى رسوؿ اهلل : وقد ذكر ا١تؤرخوف 
. « بلى » : أولسنا با١تسلمُت ؟ قاؿ : قاؿ . « بلى » : ألسَت برسوؿ اهلل ؟ قاؿ  : (ص)لرسوؿ اهلل 

نيَّة ُب ديننا ؟ قاؿ : قاؿ . « بلى » : أوليسوا با١تشركُت ؟ قاؿ : قاؿ  إينّْ رسوؿ » : فعبلـَ نُعطي الدَّ
أنا عبد اهلل ، ورسولُو ، لن أخالف أمره ، ولن » : وُب رواية [ . (260)]«اهلل ، ولست أعصيو 

ثنا أنَّا سنأٌب البيت ، فنطوؼ بو ؟ قاؿ : قلت [ . (261)]«ُيَضيػَّْعٍت  ! بلى» : أوليس كنت ٖتدّْ
: قاؿ عمر . « فإنك اتيو ، ومطوّْؼ بو » : ال ، قاؿ : قلت . « فأخربتك أنَّا نأتيو ىذا العاـ ؟ 

أولسنا با١تسلمُت ؟ قاؿ : قاؿ ! بلى: أليس برسوؿ اهلل ؟ قاؿ ! يا أبا بكر: فأتيت أبا بكٍر ، فقلت لو 
نيَّة ُب ديننا ؟ فقاؿ أبو بكٍر ػ : قاؿ ! بلى: أوليسوا با١تشركُت ؟ قاؿ : قاؿ ! بلى:  فعبلـ نعطي الدَّ



أنَّو رسوؿ اهلل ، وأفَّ اٟتقَّ ما : الزـْ غرزه ، فإينّْ أشهد : ناصحاً الفاروؽ بأف يًتؾ االحتجاج وا١تعارضة ػ 
، وكاف جواب الصّْدّْيق مثل جواب رسوؿ [ (262)]أمر بو ، ولن ٮتالف أمر اهلل ، ولن يضيػَّْعو اهلل

، فكاف أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ أكمل موافقًة  (ص)، وٓب يكن أبو بكر يسمع جواب النيب  (ص)اهلل 
من عمر، مع أفَّ عمر ػ رضي اهلل عنو ػ ٤ُتَدٌَّث ، ولكن مرتبة الصّْدّْيق فوؽ مرتبة  (ص)هلل ، وللنيبّْ 

َحدَّث؛ ألفَّ الصدّْيق يتلقى عن الرسوؿ ا١تعصـو كلَّ ما يقولو، ويفعلو
ُ
 [.(263)]ا١ت

 

ما كاف فتٌح أعظم : وقد ٖتدَّث الصدّْيق فيما بعد عن ىذا الفتح العظيم ، الذي ًبَّ ُب اٟتديبية ، فقاؿ 
ُب اإلسبلـ من فتح اٟتديبية ، ولكنَّ الناس يومئٍذ َقُصَر رأيهم عّما كاف بُت ٤تمٍَّد وربّْو ، والعباد 

يَػْعَجلوف ، واهلل ال يعجل كعجلة العباد حىّت يبلغ األمور ما أراد ، لقد نظرت إٔب ُسهيل بن عمرو ُب 
ينحرىا بيده ، ودعا  (ص)َبَدنًَة ، ورسوؿ اهلل  (ص)َحجَّة الوداع قائماً عند ا١تنحر يُقرّْب إٔب رسوِؿ اهلل 

اٟتبلَّؽ فحلق رأسو ، وأنظر إٔب سهيل يلقط من شعره ، وأراه يضعو على عينو ، وأذكر إباءه أف يُِقرَّ 
،  (ص)٤تمَّد رسوؿ اهلل : ويأىب أف يكتب  (بسم اهلل الرٛتن الرحيم  ): يـو اٟتديبية بأف يكتب 

 [ .(264)]فحمدُت اهللَ ؛ الذي ىداه لئلسبلـ

 [ .(265)]لقد كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أَسدَّ الصَّحابة رأياً ، وأكمَلهم عقبلً 

 :ُب غزوة خيرب ، وسرية ٧تٍد ، وبٍت فزارة : خامساً 

أبو بكٍر ػ  (ص)حصاراً على خيرب ، واستعدَّ لقتا٢تم ، فكاف أوََّؿ قائٍد يرسلو  (ص)ضرب رسوؿ اهلل 
رضي اهلل عنو ػ إٔب بعض حصوف خيرب ، فقاتل ، ٍبَّ رجع ، وٓب يكن فتح ، وقد جهد ، ٍبَّ بعث عمر ، 

فكاف علي . « ألعطُتَّ الرَّايَة غداً رجبلً ٭تبُّ اهللَ ورسوَلو » : فقاتل ، ٍبَّ رجع ، وٓب يكن فتح ، ٍبَّ قاؿ 
بقطع النَّخيل حىّت يثخن ( ص)وأشار بعض أصحاب النيبّْ [. (266)]بن أيب طالٍب ػ رضي اهلل عنو ػ

 (ص)بذلك ، فأسرع ا١تسلموف ُب قطعو ، فذىب الصّْدّْيق إٔب النيبّْ  (ص)ُب اليهود ، ورضي النيبُّ 
وأشار عليو بعدـ قطع النَّخيل ١تا ُب ذلك من ا٠تسارة للمسلمُت سواٌء فتحت خيرب عنوًة ، أو صلحاً ، 

مشورة الصدّْيق ، ونادى با١تسلمُت بالكفّْ عن قطع النَّخيل ، فرفعوا  (ص)فقبل النيبُّ 
 [ .(267)]أيديهم

 :ب ػ ُب ٧تد 

أبا بكٍر إٔب ٧تٍد ، وأمَّره علينا ،  (ص)بعث رسوؿ اهلل : أخرج ابن سعد عن إياس بن سلمة ، قاؿ 
 [ .(268)]أِمْت أِمتْ : فبيتنا ناساً من ىوازف ، فقتلُت بيدي سبعَة أىل أبياٍت ، وكاف شعارنا 



 :ج ػ ُب بٍت فزارة 

 خرجنا مع أيب بكرٍ : روى اإلماـ أٛتد من طريق إياس بن سلمة عن أبيو ، حدَّثٍت أيب ، قاؿ 

علينا ، فغزونا بٍت فزارة ، فلّما دنونا من ا١تاء ؛ أمرنا أبو بكٍر فعرَّسنا  (ص)ابن أيب قحافة ، وأمَّره النيبُّ 
ٍبَّ : ، فلّما صلَّينا الصُّبح ؛ أمرنا أبو بكٍر فشننَّا الغارة ، فقتلنا على ا١تاء َمْن مرَّ ِقَبلنا ، قاؿ سلمة 

قاؿ . نظرت إٔب عنٍق من الناس فيو الذُّريَّة والنّْساء ٨تو اٞتبل ، فرميت بسهم ، فوقع بينهم وبُت اٞتبل 
فجئت ّٔم أسوقهم إٔب أيب بكٍر حىّت أتيتو على ا١تاء ، وفيهم امرأة عليها قشع من أدـ ، ومعها ابنٌة : 

فنفَّلٍت أبو بكر ، فما كشفت ٢تا ثوباً حىت قدمت ا١تدينة ، ٍب بتُّ فلم : ٢تا من أحسن العرب ، قاؿ 
قاؿ . « ىب ٕب ا١ترأة ! يا سلمة» : ُب السُّوؽ فقاؿ  (ص)فلقيٍت رسوؿ اهلل : أكشف ٢تا ثوباً ، قاؿ 

فسكت رسوؿ اهلل ، وتركٍت حىت : قاؿ ! لقد أعجبتٍت ، وما كشفت ٢تا ثوباً ! فقلت واهلل يارسوؿ اهلل: 
: فقلت : قاؿ . « ىب ٕب ا١ترأة ! يا سلمة» : إذا كاف من الغد لقيٍت رسوؿ اهلل ُب السُّوؽ ، فقاؿ ٕب 

فبعث ّٔا رسوؿ اهلل إٔب أىل مكَّة : قاؿ ! ما كشفت ٢تا ثوباً ، وىي لك يارسوؿ اهلل! واهلل يارسوؿ اهلل
 [ .(269)]، وُب أيديهم أسارى من ا١تسلمُت ، ففداىم رسوؿ اهلل بتلك ا١ترأة

 :ُب عمرة القضاء ، وُب ذات السبلسل : سادساً 

 :أػ ُب عمرة القضاء 

ليعتمروا عمرة القضاء  (ص)كاف الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ضمن ا١تسلمُت الذين ذىبوا مع رسوؿ اهلل 
 [ .(270)]مكاف عمرهتم اليت صدَّىم ا١تشركوف عنها

 :ب ػ ُب سريَّة ذات السَّبلسل 

عمرو بن العاص على جيش ذات  (ص)بعث رسوؿ اهلل : قاؿ رافع بن عمرو الطائي ػ رضي اهلل عنو ػ 
، وبعث معو ُب ذلك اٞتيش أبا بكر ، وعمر ، رضي اهلل عنهما ، [ (271)]السَّبلسل

انظروا إٔب رجٍل دليٍل بالطريق : أصحابو ، فانطلقوا حىت نزلوا جبل طّي ، فقاؿ عمرو [ (272)]وَسرَاةَ 
فلّما قضينا : قاؿ رافع . ُب اٞتاىلية [ (273)]ما نعلمو إال رافع بن عمرو ، فإنَّو كاف َربيبلً : ، فقالوا 

ت أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وكانت لو  َغزَاتنا ، وانتهيت إٔب ا١تكاف الذي كّنا خرجنا منو ، توٝتَّ

: ، وإذا نزؿ بسطها فأتيتو ، فقلت [ (275])، فإذا ركب َخلَّها عليو ٓتبلؿٍ [ (274)]عباءٌة فدكيَّةٌ 
تك من بُت أصحابك ، فائتٍت بشيٍء إذا حفظُتو كنت مثلكم ، وال تطوّْْؿ ! يا صاحب ا٠تبلؿ إينّْ توٝتَّ

تشهد أف ال إلو إال اهلل ، وأف : نعم ، قاؿ : ٖتفظ أصابعك ا٠تمس ؟ قلت : فقاؿ . عليَّ فأنسى 



٤تمَّداً عبده ورسولو ، وتقيم الصَّلوات ا٠تمس ، وتؤٌب زكاة مالك إف كاف لك ماؿ ، وٖتجُّ البيت ، 
وىل تكوف : قلت . وأخرى ال تُػَؤمََّرفَّ على اثنُت : نعم ، قاؿ : ىل حفظت ؟ قلت : وتصـو رمضاف 

َدر
َ
 [ .(276)]اإلمرة إال فيكم أىل ا١ت

 .يوشك أف تفشو حىت تبلغك ، ومن ىو دونك : فقاؿ 

دخل الناس ُب اإلسبلـ ، فمنهم من دخل هلل ، فهداه اهلل ، ومنهم  (ص)إفَّ اهلل عزَّ وجل ١تا بعث نبيَّو 
إفَّ الرَّجل إذا كاف أمَتاً ، . اهلل [ (277)]من أكرىو السيف ، فكلُّهم ُعوَّاذ اهلل ، وجَتاف اهلل ، وَخَفارةُ 

فتظآب الناس بينهم فلم يأخذ لبعضهم من بعٍض ؛ انتقم اهلل منو ، إفَّ الرَّجل منكم لتؤخذ شاة جاره 
 [ .(279])عضلتو غضباً ٞتاره ، واهلل من وراء جاره[ (278)]فيظلُّ ناتىء

ففي ىذه النَّصيحة دروٌس وعرٌب ألبناء ا١تسلمُت يقدّْمها الصَّحايبُّ اٞتليل أبو بكٍر الصّْدّْيق ؛ الذي ترىبَّ 
 :من أ٫تّْها  (ص)على اإلسبلـ ، وعلى يد رسوؿ اهلل 

ا عماد الدين ، والزَّكاة ، والصَّـو ، واٟتّج : الصبلة : ػ أ٫تيَّة العبادات 1  .ألهنَّ

وإهنا » : أبا ذرٍّ الغفاريَّ  (ص)٘تاماً كما أوصى رسوؿ اهلل  (وال تكوننَّ أمَتاً  )ػ عدـ طلب اإلمارة 2
ا يـو القيامة خزٌي ، وندامٌة ، إال من أخذىا ْتقّْها  ولذلك فإفَّ أبا بكٍر ىو [ . (280)]«أمانٌة ، وإهنَّ

وأنَّو َمْن يك أمَتاً ؛ فإنَّو أطوؿ الناس حساباً : جاء ُب رواية  . (ص)الفاىم الواعي لكبلـ حبيبو ٤تمَّد 
، فهذا [ (281)]، وأغلظهم عذاباً ، ومن ال يكن أمَتاً ؛ فإنَّو من أيسر الناس حساباً ، وأىوهنم عذاباً 

 .فهُم الصدّْيق ١تقاـ اإلمارة 

 ػ إفَّ اهلل حرَّـ الظلم على نفسو ، وهنى عباده أف يتظا١توا ، أف يظلم بعضهم بعضاً ؛ ألفَّ 3

من اذى ٕب ولّياً ؛ فقد اذنتو باٟترب » : الظلم ظلماٌت يـو القيامة ، كما هنى عن ظلم ا١تؤمنُت 
 [ .(283])وىم جَتاف اهلل ، وىم عوَّاذ اهلل ، واهلل أحقُّ أف يغضب ٞتَتانو[ . (282)]«

وكثرت حىت  (اإلمارة  )ػ على عهد الصَّدر األوَّؿ كاف أمراء األمَّة خياُرىا ، وجاء وقت ُفُشوّْ أمرىا 4
نا٢تا َمْن ليس ٢تا بأىٍل ، إفَّ ىذه اإلمارة ليسَتٌة ، وقد أوشكت أف تفشو حىت ينا٢تا من ليس ٢تا 

 [ .(284)]بأىلٍ 

أفَّ أبا بكٍر كاف : ػ وُب غزوة ذات السَّبلسل ظهر موقٌف متميػٌّْز للصّْدّْيق ُب احًتاـ األمراء ٦تّا يثبت 5
صاحب نَػْفٍس تنطوي على قوٍَّة ىائلٍة ، وقدرٍة متميّْزٍة ُب بناء الرّْجاؿ ، وتقديرىم ، 

عمرو بن العاص ُب غزوة ( ص)بعث رسوؿ اهلل : ، فعن عبد اهلل بن بريدة ، قاؿ [ (285)]واحًتامهم



ذات السبلسل وفيهم أبو بكٍر وعمر رضي اهلل عنهما ، فلّما انتهوا إٔب مكاف اٟترب أمرىم عمرو أف 
ٓب يستعملو  (ص)أفَّ الرسوؿ : ال ينوروا ناراً ، فغضب عمر ، وىمَّ أف يأتيو ، فنهاه أبو بكر ، وأخربه 

 [ .(286)]عليك إال لعلمو باٟترب ، فهدأ عنو عمر رضي اهلل عنو

 :ُب فتح مكَّة ، وحنُت ، والطَّائف : سابعاً 

 : ىػ 8أػ ُب فتح مكَّة 

حدَّثٍت الزُّىريُّ عن عروة بن الزُّبَت ، : كاف سبب الفتح بعد ىدنة اٟتديبية ما ذكره ابن إسحاؽ ، قاؿ 
ثاه ٚتيعاً قاال : عن ا١تسور بن ٥ترمة ، ومرواف بن اٟتكم  ما حدَّ أنَّو من شاء أف : ُب صلح اٟتديبية : أهنَّ

يدخل ُب عقد ٤تمٍَّد دخل ، ومن شاء أف يدخل ُب عقد قريٍش وعهدىم دخل ، فتواثبت خزاعة ، 
٨تن ندخل ُب عقد قريٍش ، : ٨تن ندخل ُب عقد ٤تمٍَّد ، وعهده ، وتواثبت بنو بكٍر ، وقالوا : وقالوا 

وعهدىم ، فمكثوا ُب ذلك ٨تو السَّبعة أو الثمانية عشر شهراً ، ٍبَّ إفَّ بٍت بكٍر ، وثبوا على خزاعة ليبلً 
ما يعلم بنا ٤تمَّد ، وىذا الليل ، وما يرانا : الوتَت ػ وىو قريٌب من مكَّة ػ وقالت قريش : ٔتاٍء يقاؿ لو 

، فقِدـ  (ص)فأعانوىم عليهم بالكراع والسّْبلح ، وقاتلوىم معهم للضّْغن على رسوؿ اهلل . من أحٍد 
 :قائبلً  (ص)عمرو بن سآب إٔب ا١تدينة ، فأنشد رسوؿ اهلل 

 

اللَُّهمَّ إينّْ ناشٌد ٤تمَّدا  حلَف أبينا وأبيَك األتْػَلدافانصْر ىداَؾ اهللُ نصراً أعتدا  وادُع 
 [ .(287)]«! ُنصرت يا عمرو بن سآب»  : (ص)عباَد اهلِل يأتوا َمَدَدا فقاؿ النيبُّ 

مع صحابتو للخروج إٔب مكَّة ، وكتم ا٠ترب ، ودعا اهلل أف يُػَعمّْي على قريش حىت  (ص)وٕتهَّز النيبُّ 
ٔتا حدث ، فخرج أبو سفياف من  (ص)تفاجأ باٞتيش ا١تسلم يفتح مكة ، وخافت قريش أف يعلم النيبُّ 

ولذلك »  : (ص)اشُدِد العقد ، وزدنا ُب ا١تدَّة ، فقاؿ النيبُّ ! يا ٤تمد: فقاؿ . مكَّة إٔب رسوؿ اهلل 
٨تن على عهدنا ، وصلحنا يـو اٟتديبية ! معاذ اهلل: فقاؿ . « قدمت ؟ ىل كاف من حدث قبلكم ؟ 

، وال نبدّْؿ، فخرج من عند النيبّْ   [.(288)]يقصد مقابلة الصَّحابة عليهم الرّْضواف (ص)، ال نغَتّْ

 :ػ أبو بكر وأبو سفياف 1

د العقد ، ويزيدىم ُب ا١تدَّة ، فقاؿ أبو بكر  : طلب أبو سفياف من أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ أف ٬تدّْ
وىنا تظهر فطنة . ، واهلل لو وجدت الذَّرَّ تقاتلكم ؛ ألعنتها عليكم  (ص)جواري ُب جوار رسوؿ اهلل 

الصدّْيق ، وحنكتو السياسية ، ٍب يظهر اإلٯتاف القويُّ باٟتقّْ الذي ىو عليو ، ويعلن أماـ أيب سفياف 



دوف خوؼ أنَّو مستعدّّ ٟترب قريش بكلّْ ما ٯتكن ، ولو وجد الذَّرَّ تقاتل قريشاً ؛ ألعاهنا 
 [ .(289)]عليها

 :ػ بُت عائشة وأيب بكٍر الصّْدّْيق رضي اهلل عنهما 2

بأف ٗتفي ذلك  (ص)دخل الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ على عائشة ، وىي تغربل حنطًة ، وقد أمرىا النيبُّ 
أيريد رسوؿ اهلل أف يغزو ؟ : ٓب تصنعُت ىذا الطَّعاـ ؟ فسكتت ، فقاؿ ! يا بنية: فقاؿ ٢تا أبو بكر . . 

لعلَّو يريد أىل ٧تد ؟ فصمتت : لعلَّو يريد بٍت األصفر ػ أي الرُّـو ػ فصمتت ، فقاؿ : فصمتت ، فقاؿ 
أتريد ! يارسوؿ اهلل: فقاؿ الصّْدّْيق لو  (ص)لعلَّو يريد قريشاً ، فصمتت ، فدخل رسوؿ اهلل : ، فقاؿ 

أتريد أىل : قاؿ . « ال » : لعلَّك تريد بٍت األصفر ؟ قاؿ : قاؿ . « نعم » : أف ٗترج ٥ترجاً ؟ قاؿ 
أليس ! يارسوؿ اهلل: قاؿ أبو بكر . « نعم » : فلعلَّك تريد قريشاً ؟ قاؿ : قاؿ . « ال » : ٧تٍد ؟ قاؿ 

ٌة ؟ قاؿ   .« أٓب يبلغك ما صنعوا ببٍت كعٍب ؟ » : بينك وبينهم مدَّ

 ُب ىذه ا١تهمَّة الكربى ، (ص)، وجهَّز نفسو ليكوف مع القائد  (ص)وىنا سلَّم أبو بكٍر للنيبّْ 

 [ .(290)]ا١تهاجروف ، واألنصار ، فلم يتخلَّف منهم أحدٌ  (ص)وذىب مع رسوؿ اهلل 

 :ػ الصّْدّْيق ُب دخوؿ مكَّة 3

مكة ُب عاـ الفتح ، وكاف ّتانبو أبو بكٍر ، رأى النّْساء يلطمن وجوه ا٠تيل ،  (ص)١تّا دخل النيبُّ 
 :كيف قاؿ حّساف ؟ فأنشد أبو بكٍر ! يا أبا بكر: فابتسم إٔب أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وقاؿ 

َلنا إْف ٓب تَػَرْوىا  تُثَت النػَّْقَع َمْوِعُدىا َكَداُءيُػَباريَن األِسنَّة ُمصغياٍت  على  َعِدْمَنا َخيػْ
فقاؿ النيبُّ [ (291)]أكَتاِفها األسُل الظّْماُءتظلُّ جياُدنا متمطّْراٍت  تلطمُهنَّ با٠تُمِر النّْساءُ 

وقد ٘تَّت النّْعمة على الصّْدّْيق ُب ىذا اٞتوّْ [ . (292)]«ادخلوىا من حيث قاؿ حّساف »  : (ص)
 [ .(293)]العظيم بإسبلـ أبيو أيب قحافة

 :ب ػ ُب حنُت 

أخذ ا١تسلموف يـو حنُت درساً قاسياً ؛ إذ ٟتقتهم ىزٯتٌة ُب أوَّؿ ا١تعركة ، جعلتهم يفرُّوف من ىوؿ 
، وجعل [ (294)]فانشمروا ، ال يلوي أحٌد على أحدٍ : ا١تفاجأة ، وكانوا كما قاؿ اإلماـ الطربيُّ 

ىلمُّوا إٕبَّ ، أنا رسوؿ اهلل ، أنا رسوؿ اهلل ، أنا ٤تمَّد بن ! أين أيُّها الناُس ؟» : يقوؿ  (ص)رسوؿ اهلل 
ٍبَّ نادى عمَّو العّباس وكاف جهوريَّ الصَّوت ، . « أنا عبد اهلل ورسولو ! يا معشر األنصار. . عبد اهلل 
كاف ىذا ىو . « [ (295)]!يا أصحاب السَُّمرة! يا معشر األنصار: ناِد ! يا عّباس» : فقاؿ لو 



حاؿ ا١تسلمُت ُب أوَّؿ ا١تعركة ، النيبُّ وحده ، ٓب يثبت معو أحٌد إال قلَّة ، وٓب تكن الفئة اليت صربت مع 
النيبّْ إال فئًة من الصَّحابة يتقدَّمهم الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ٍبَّ نصرىم اهلل بعد ذلك نصراً عزيزاً 

 :وكانت ىناؾ بعُض ا١تواقف للصّْدّْيق منها [ . (296)]مؤزَّراً 

 :ػ فتوى الصّْدّْيق بُت يدي رسوؿ اهلل 1

 ١تّا كاف يـو حنُت نظرت إٔب رجل من ا١تسلمُت يقاتل رجبلً من ا١تشركُت ،: قاؿ أبو قتادة 

واخر من ا١تشركُت ٮتتلو من ورائو ليقتلو ، فأسرعت إٔب الذي ٮتتلو ، فرفع يده ليضربٍت ، وأضرب يده 
، فقطعتها ، ٍبَّ أخذين فضمٍَّت ضّماً شديداً حىت ٗتوَّفت ، ٍبَّ ترؾ ، فتحلَّل ، ودفعتو ٍب قتلتو ، واهنـز 

أمر : ما شأف الناس ؟ قاؿ : ا١تسلموف واهنزمت معهم ، فإذا بعمر بن ا٠تطاب ُب الناس ، فقلت لو 
. « من أقاـ بينًة على قتيٍل قتلو ؛ فلو سلبو » : اهلل ، ٍبَّ تراجع الناس إٔب رسوؿ اهلل ، فقاؿ رسوؿ اهلل 

فقمت أللتمس بيّْنًة على قتيلي فلم أَر أحداً يشهُد ٕب ، فجلست ، ٍبَّ بدا ٕب فذكرت أمره لرسوؿ اهلل 
: سبلح ىذا القتيل الذي يذكر عندي ، فأرضو منو ، فقاؿ أبو بكر : ، فقاؿ رجٌل من جلسائو  (ص)

أسداً من أسد اهلل يقاتل عن اهلل ورسولو [ (298])أصيبغ من قريٍش ، ويدع[ (297)]كبلّ ال يعطو
، فكاف أوَّؿ ماٍؿ تأثَّلتو [ (299)]فأّداه إٕبَّ ، فاشًتيت منو خرفاً  (ص)فقاـ رسوؿ اهلل : قاؿ  . (ص)

 [ .(300)]ُب اإلسبلـ

، ٍبَّ  (ص)إفَّ مبادرة الصّْدّْيق ُب الزَّجر ، والرَّدع ، والفتوى ، واليمُت على ذلك ُب حضرة رسوؿ اهلل 
ونلحظ ُب [ . (301)]يصدقو الرَّسوؿ فيما قاؿ ، و٭تكم بقولو خصوصية شرٍؼ ، ٓب تكن ألحٍد غَته

أفَّ أبا قتادة األنصاريَّ ػ رضي اهلل عنو ػ حرص على سبلمة أخيو ا١تسلم ، وقتل ذلك : ا٠ترب السَّابق 
الكافر بعد جهٍد عظيم ، كما أفَّ موقف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فيو داللٌة على حرصو على إحقاؽ 

ا  فاع عنو ، ودليٌل على رسوخ إٯتانو ، وعمق يقينو ، وتقديره لرابطة األخوَّة اإلسبلميَّة ، وأهنَّ اٟتقّْ ، والدّْ
 [ .(302)]ٔتنزلٍة رفيعة بالنّْسبة لو

 :ػ الصّْدّْيق ، وشعر عّباس بن مرداس 2

، حيث  (ص)حُت استقلَّ العّباس بن مرداس عطاءه من غنائم حنُت ، قاؿ شعراً عاتب فيو رسوؿ اهلل 
 :قاؿ 

ْهِر ُب األْجرَعِ 
ُ
وإيقاظَي القوـَ أْف يَػْرُقُدوا [(303)]كانْت هِناباً تبلفَػْيُتها  ِبَكرّْي على ا١ت

  إذا َىَجَع الناُس ٓب َأْىَجعِ 



َنَة واألقْػرَعِ  وقد كنُت ُب اٟترب ذا [(304)]فأصبَح نَػْهيب ونَػْهُب الَعِبيػ  ػِد بَُت ُعيَػيػْ
فلْم أُْعَط شيئاً وٓب أُْمَنِعإالَّ أَفَاِئَل أُْعطْيُتها  عديَد قواِئِمها [  (305)]ُتْدَرأٍ 

ْجَمِعوَما كنُت دوَف امرىٍء [(306)]األْرَبعِ 
َ
وما كاف ِحْصٌن وال َحاِبٌس  يَػُفوقاف َشْيِخَي ُب ا١ت

اذىبوا ، فاقطعوا عٍتّْ » ( : ص)فقاؿ رسوؿ اهلل [ (307)]منُهما  وَمْن َتَضِع اليوـَ ال يُػْرَفعِ 
 [ .(308)](ص)فأعطوه ؛ حىّت َرِضَي ، فكاف ذلك قطُع لسانو الذي أمر بو رسوؿ اهلل . « لسانو 

فأصبح هنيب وهنُب العبيد بُت » : أنت القائل  : (ص)فقاؿ لو رسوؿ اهلل  (ص)وأتى العّباُس رسوؿ اهلل 
َنة واألقرع : فقاؿ أبو بكر . ؟ « األقرع وعيينة  . « ٫تا واِحٌد »  : (ص)فقاؿ رسوؿ اهلل . بُت ُعيَػيػْ
َوَما َعلَّْمَناُه الشّْْعَر َوَما يَػْنَبِغي َلُو ِإْف ُىَو ِإالَّ ِذْكٌر }: أشهُد أنَّك كما قاؿ اهلل تعأب : فقاؿ أبو بكر 

 [.(309 ])[69: يس ] {*َوقُػْرآٌف ُمِبٌُت 

 :ج ػ ُب الطَّائف 

عن أىل  (ص)ُب حصار الطَّائف وقعت جراحاٌت ُب أصحاب النيبّْ وشهادٌة ، ورفع رسوؿ اهلل 
الطَّائف اٟتصار ، ورجع إٔب ا١تدينة ، و٦تَّن استشهد من ا١تسلمُت ُب ىذه الغزوة عبد اهلل بن أيب بكر ػ 

 [ .(310)](ص)رضي اهلل عنو ػ ُرِمي بسهٍم ، فتوُب منو با١تدينة بعد وفاة النيبّْ 

وعندما قدـ وفد ثقيف للمدينة ليعلنوا إسبلمهم ، فما إف ظهر الوفد قرب ا١تدينة حىّت تنافس كلّّ من 
، وفاز الصّْدّْيق بتلك  (ص)أيب بكٍر ، وا١تغَتة على أف يكوف ىو البشَت بقدـو الوفد للرَّسوؿ 

كتأّم ، وأراد أف يؤمّْر ( ص)، وبعد أف أعلنوا إسبلمهم ، وكتب ٢تم رسوؿ اهلل [ (311)]البشارة
 إين! يارسوؿ اهلل: عليهم أشار أبو بكر بعثماف بن أيب العاص ػ وكاف أحدثهم سّناً ػ فقاؿ الصّْديق 

، فقد كاف عثماف بن [ (312)]رأيت ىذا الغبلـ من أحرصهم على التفقُّو ُب اإلسبلـ ، وتعلُّم القراف
فسألو ُب الدين واستقرأه القراف حىّت فقو  (ص)أيب العاص كلَّما ناـ قومو با٢تاجرة ، عمد إٔب رسوؿ اهلل 

نائماً عمد إٔب أيب بكٍر ، وكاف يكتم ذلك عن  (ص)ُب الدّْين ، وعلم ، وكاف إذا وجد رسوؿ اهلل 
 [ .(313)]، وعجب منو ، وأحبَّو (ص)أصحابو ، فأعجب ذلك رسوؿ اهلل 

وعندما علم الصّْدّْيق بصاحب السَّهم الذي أصاب ابنو كانت لو مقولة تدؿُّ على عظمة إٯتانو ، فعن 
ُرِمَي عبد اهلل بن أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنهما ػ بسهٍم يـو الطائف ، فانتقضت : القاسم بن ٤تمَّد ، قاؿ 
بأربعُت ليلًة ، فمات ، فقدـ عليو وفد ثقيف ، وٓب يزؿ ذلك السَّهم عنده  (ص)بو بعد وفاة رسوؿ اهلل 

ىل يعرؼ ىذا السَّْهَم منكم أحٌد ؟ فقاؿ سعيد بن عبيد ، أخو بٍت عجبلف : ، فأخرجو إليهم ، فقاؿ 



فقاؿ أبو بكٍر ػ رضي . ، وأنا رميت بو [ (315])، وعقبتو[ (314)]ىذا سهٌم أنا بَػَريْػُتُو ، ورشتو: 
فإفَّ ىذا السَّهم الذي قتل عبد اهلل بن أيب بكٍر ، فاٟتمد هلل ؛ الذي أكرمو بيدؾ ، وٓب : اهلل عنو ػ 

 [ .(316)]يُِهنك بيده ، فإنَّو أوسع لكما

 :ُب غزوة تبوؾ ، وإمارة اٟتجّْ ، وُب حجَّة الوداع : ثامناً 

 :أػ ُب تبوؾ 

ّتيٍش عظيٍم ُب غزوة تبوؾ ، بلغ عدده ثبلثُت ألفاً ، وكاف يريد قتاؿ الرُّـو  (ص)خرج رسوؿ اهلل 
، اختار األمراء ، والقادة ،  (ص)بالشَّاـ، وعندما ٕتمَّع ا١تسلموف عند ثنيَّة الوداع بقيادة رسوؿ اهلل 

. ػ[(317)]وعقد األلوية ، والرَّايات ٢تم ، فأعطى لواءه األعظم إٔب أيب بكٍر الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو
 :وُب ىذه الغزوة ظهرت بعض ا١تواقف للصّْدّْيق منها 

 :ػ موقفو من وفاة الصَّحايب عبد اهلل ذي البجادين رضي اهلل عنو 1

ُب غزوة  (ص)قمت ُب جوؼ الليل ، وأنا مع رسوؿ اهلل : قاؿ عبد اهلل بن مسعوٍد ػ رضي اهلل عنو ػ 
 (ص)فرأيت شعلًة من ناٍر من ناحية العسكر ، قاؿ فاتػَّبَػْعُتها أنظر إليها ، فإذا رسوؿ اهلل : تبوؾ ، قاؿ 

 ، وأبو بكٍر ، وعمر ، وإذا عبد اهلل ذو البجادين ا١تزين قد مات ، وإذا ىم قد حفروا لو ،

فدلَّياه إليو . « أدليا إّٕب أخاكما » : ورسوؿ اهلل ُب حفرتو ، وأبو بكٍر ، وعمر يدليانو إليو ، وىو يقوؿ 
عبد اهلل بن  )قاؿ الرَّاوي . « الّلهمَّ إينّْ أمسيُت راضياً عنو ، فارَض عنو » : ، فلّما ىيَّأه بشقّْو قاؿ 

 [ .(318])يا ليتٍت كنُت صاحب اٟتفرة : (مسعود 

،  (ص)باسم اهلل ، وعلى ملَّة رسوؿ اهلل : وكاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ إذا أدخل ا١تيُت اللَّحد ، قاؿ 
 [ .(319)]وباليقُت وبالبعث بعد ا١توت

 :الدُّعاء للمسلمُت  (ص)ػ طلب الصّْدّْيق من رسوؿ اهلل 2

خرجنا إٔب تبوؾ ُب قيٍظ شديٍد ، فنزلنا منزالً وأصابنا فيو عطٌش ، حىت ظننَّا أفَّ : قاؿ عمر بن ا٠تطاب 
رقابنا ستقطع ، حىّت إفَّ الرَّجل لينحر بعَته فيعتصر فرثو ، فيشربو ، ٍب ٬تعل ما بقي على كبده ، فقاؿ 

« أٖتبُّ ذلك » : إفَّ اهلل قد عوَّدؾ ُب الدُّعاء خَتاً ، فادع اهلل ، قاؿ ! يارسوؿ اهلل: أبو بكٍر الصدّْيق 
: هتيَّأت إلنزاؿ مائها ػ فأطلَّت ػ أي : نعم ، فرفع يديو ، فلم يرد٫َّتا حىّت قالت السَّماء ػ أي : قاؿ . ؟ 

أنزلت مطراً خفيفاً ػ ٍبَّ سكبت ، فملؤوا ما معهم ، ٍبَّ ذىبنا ننظر ، فلم ٧تدىا جاوزت 
 [ .(320)]العسكر



 :ػ نفقة الصّْدّْيق ُب تبوؾ 3

الصَّحابة ُب غزوة تبوؾ على اإلنفاؽ بسبب بُعدىا ، وكثرة ا١تشركُت فيها ، ووعد  (ص)حثَّ رسوؿ اهلل 
ا١تنفقُت باألجر العظيم من اهلل ، فأنفق كلّّ حسب مقدرتو ، وكاف عثماف ػ رضي اهلل عنو ػ صاحب 

َعلَّى ُب اإلنفاؽ ُب ىذه الغزوة
ُ
 [ .(321)]الِقْدح ا١ت

ثنا : وتصدَّؽ عمر بن ا٠تطاب بنصف مالو ، وظنَّ  أنَّو سيسبق أبا بكٍر بذلك ، ونًتؾ الفاروؽ ٭تدّْ
يوماً أف نتصدَّؽ ، فوافق ذلك ماالً عندي ،  (ص)أمرنا رسوؿ اهلل : بنفسو عن ذلك ، حيث قاؿ 

»  : (ص)اليـو أسبق أبا بكر إف سبقتو يوماً ، فجئت بنصف مإب ، فقاؿ رسوؿ اهلل : فقلت 
وأتى أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ بكل ما عنده ، فقاؿ لو : مثلو ، قاؿ : قلت « ماأبقيت ألىلك ؟ 

ال أسابقك إٔب : أبقيت ٢تم اهلل ورسولو ، قلت : قاؿ . « ما أبقيت ألىلك ؟ »  : (ص)رسوؿ اهلل 
 [ .(322)]شيٍء أبداً 

 كاف فعل عمر فيما فعلو من ا١تنافسة والغبطة مباحاً ، ولكن حاؿ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ

 [ .(323)]أفضل منو ؛ ألنَّو خاٍؿ من ا١تنافسة مطلقاً ، وال ينظر إٔب غَته

 : ىػ 9ب ػ الصّْدّْيق أمَت اٟتج سنة 

مستمرًة على ٚتيع األصعدة ، وآّاالت العقائديَّة  (ص)كانت تربية آّتمع وبناء الدَّولة ُب عصر النيبّْ 
، واالقتصاديَّة ، واالجتماعيَّة ، والسياسيَّة ، والعسكريَّة ، والتعبديَّة ، وكانت فريضة اٟتج ٓب ٘تارس ُب 

 ىػ بعد الفتح ُكلّْف ّٔا َعتَّاب بن أسيد ، وٓب تكن قد ٘تيَّزت حجَّة 8السَّنوات ا١تاضية ، وحجَّة عاـ 
» : ، ولكنَّو قاؿ ( ص)، فلّما حلَّ موسم اٟتجّْ ، أراد اٟتجَّ [ (324)]ا١تسلمُت عن حجَّة ا١تشركُت

 .« إنو ٭تضر البيت عراٌة مشركوف يطوفوف بالبيت ، فبل أحب أف أحجَّ حىت ال يكوف ذلك 

الصّْدّْيق أمَتاً على اٟتجّْ سنة تسع من ا٢تجرة ، فخرج أبو بكٍر الصّْدّْيق بركب  (ص)فأرسل النيبُّ 
علّياً ػ رضي اهلل عنو ػ وأمره أف يلحق بأيب بكٍر الصّْدّْيق  (ص)اٟتجيج ، نزلت سورة براءة ، فدعا النيبُّ 

العضباء حىت أدرؾ الصّْدّْيق أبا بكٍر بذي حليفة ، فلّما راه الصّْدّْيق  (ص)، فخرج على ناقة رسوؿ اهلل 
ٍبَّ سار ، فأقاـ أبو بكٍر للنَّاس اٟتجَّ على مناز٢تم ، اليت . بل مأمور : أمٌَت ، أـ مأمور ؟ فقاؿ : قاؿ لو 

كانوا عليها ُب اٞتاىلية ، وكاف اٟتجُّ ُب ىذا العاـ ُب ذي اٟتجَّة كما دلَّت على ذلك الرّْوايات 
 .الصحيحة ، ال ُب شهر ذي القعدة كما قيل 



وية ، ويـو عرفة ، ويـو النَّحر ، ويـو النَّفر األوَّؿ ، فكاف يُػَعرُّْؼ الناس  وقد خطب الصّْدّْيق قبل الًتَّ
إْب ، وعليُّ بن أيب . . ُب وقوفهم ، وإفاضتهم ، و٨ترىم ، ونفرىم ، ورميهم للجمرات : مناسكهم 

طالٍب ٮتلفو ُب ُكلّْ موقٍف من ىذه ا١تواقف ، فيقرأ على الناس صدر سورة براءة ، ٍبَّ ينادي ُب الناس 
ال يدخل اٞتنَّة إال مؤمن ، وال يطوؼ بالبيت ُعرياف ، ومن كاف بينو وبُت » : ّٔذه األمور األربعة 

تو ، وال ٭تجُّ بعد العاـ مشرٌؾ  (ص)رسوؿ اهلل   [ .(325)]«عهٌد ، فعهده إٔب مدَّ

وقد أمر الصّْدّْيق أبا ىريرة ُب رىٍط اخر من الصَّحابة ١تساعدة عليّْ بن أيب طالٍب ُب إ٧تاز 
 [ .(326)]مهمَّتو

علّياً بإعبلف نقض العهود على مسامع ا١تشركُت ُب موسم اٟتجّْ ، مراعاًة ١تا  (ص)وقد كلَّف النيبُّ 
 تعارؼ عليو العرب فيما بينهم من عقد العهود ونقضها أال يتؤب ذلك إال سيد القبيلة ،

األمر ، وأرسل  (ص)أو رجل من رىطو ، وىذا العرُؼ ليس فيو منافاٌة لئلسبلـ ، فلذلك تدارؾ النيبُّ 
علّياً بذلك ، فهذا ىو السَّبب ُب تكليف عليٍّ ػ رضي اهلل عنو ػ بتبليغ صدر سورة براءة ، ال ما زعمتو 
اإلمامية من أفَّ ذلك لئلشارة إٔب أفَّ علّياً ػ رضي اهلل عنو ػ أحقُّ با٠تبلفة من أيب بكٍر ، وقد علَّق على 

أمٌَت ، أـ مأموٌر : وال أدري كيف غفلوا عن قوؿ الصّْدّْيق لو : ذلك الدُّكتور ٤تمد أبو شهبة ، فقاؿ 
 [ .(328])وكيف يكوف ا١تأمور أحقَّ با٠تبلفة من األمَت[ (327)]؟

، لقد أُعلن ُب [ (329)]وقد كانت ىذه اٟتجَّة ٔتثابة التَّوطئة للَحجَّة الكربى ، وىي َحجَُّة الوداع
حجَّة أيب بكٍر أفَّ عهد األصناـ قد انقضى ، وأفَّ مرحلًة جديدًة قد بدأت ، وما على النَّاس إال أف 

يستجيبوا لشرع اهلل تعأب ، فبعد ىذا اإلعبلف الذي انتشر بُت قبائل العرب ُب اٞتزيرة ، أيقنت تلك 
أفَّ األمر ِجدّّ ، وأف عهد الوثنية قد انقضى فعبلً ، فأخذت ترسل وفودىا معلنًة إسبلمها ، : القبائل 

 [ .(330)]ودخو٢تا ُب التَّوحيد

 :ج ػ ُب حجَّة الوداع 

أفَّ أٝتاء بنت أيب بكٍر قالت : روى اإلماـ أٛتد ػ رضي اهلل عنو ػ بسنده إٔب عبد اهلل بن الزُّبَت عن أبيو 
، ( ص)نزؿ رسوؿ اهلل [ (331)](العرج  )حجَّاجاً ، حىتَّ إذا أدركنا  (ص)خرجنا مع رسوؿ اهلل : 

، وزمالة  (ص)، وجلسُت إٔب َجْنب أيب ، وكانت زمالُة رسوؿ اهلل  (ص)فجلست عائشة جنب النيبّْ 
!! أيب بكر واحدٌة مع غبلـٍ أليب بكٍر ، فجلس أبو بكر ينتظر أف يطُلع عليو ، فطلع وليس معو بعَته



فطفق يضربو ، !! بعٌَت واحد تضلو : فقاؿ أبو بكر ! أضللتو البارحة: أين بعَتؾ ؟ فقاؿ : فقاؿ 
 [ .(332)]«انظروا إٔب ىذا احملـر وما يصنع » : ورسوؿ اهلل يبتسم ، ويقوؿ 

 
 

* * * 

 
 
 
 

 ا١تبحث ا٠تامس

 الصّْدّْيق ُب آّتمع ا١تدينّْ ، وبعض صفاتو ، وشيٌء من فضائلو

 :٘تهيد 

كانت حياة الصّْدّْيق ُب آّتمع ا١تدينّْ مليئًة بالدُّروس ، والعرب ، وتركت لنا ٪توذجاً حّياً لفهم اإلسبلـ ، 
ُب  (ص)وتطبيقو ُب دنيا الناس ، وقد ٘تيَّزت شخصية الصدّْيق بصفاٍت عظيمٍة ، ومدحو رسوؿ اهلل 

 .أحاديث كثَتٍة ، وبُتَّ فضلو ، وتقدُّمو على كثٍَت من الصَّحابة رضي اهلل عنهم أٚتعُت 

 :من مواقفو ُب آّتمع ا١تدينّْ : أوالً 

 :ػ موقفو من فنحاص اٟترب اليهوديّْ 1

أفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ دخل بيت : ذكر غَت واحٍد من ُكتَّاب السََّْت ، وا١تفسّْرين 
فنحاص ، : ، على يهود ، فوجد منهم ناساً قد اجتمعوا إٔب رجٍل منهم ، يقاؿ لو [ (333)]ا١تدراس

، فقاؿ أبو بكٍر [ (334)]أشيع: وكاف من علمائهم ، وأحبارىم ، ومعو حرٌب من أحبارىم ، يقاؿ لو 
قد جاءكم باٟتقّْ من ! أفَّ ٤تمداً لرسوؿ اهلل: اتَّق اهلل ، وأسلم ، فواهلل إنك تعلم ! و٭تك: لفنحاص 

ما بنا ! واهلل يا أبا بكر: عنده ، ٕتدونو مكتوباً عندكم ُب التَّوراة ، واإل٧تيل ، فقاؿ فنحاص أليب بكٍر 
إٔب اهلل من فقٍر ، وإنَّو إلينا لفقَت ، وما نتضرَّع إليو كما يتضرَّع إلينا ، وإنَّا عنو ألغنياء ، وما ىو عّنا 

بغٍتٍّ ، ولو كاف عّنا غنّياً ما استقرَضنا أموالنا ، كما يزعم صاحُبكم ، ينهاكم عن الرّْبا ، ويعطيناه ، ولو 
والذي نفسي : فغضب أبو بكر ، فضرب وجو فنحاص ضرباً شديداً ، وقاؿ ! كاف غنّياً ما أعطانا الرّْبا

 !بيده لوال العهد الذي بيننا وبينك ؛ لضربت رأسك أي عدوَّ اهلل



فقاؿ رسوؿ اهلل . انظر ما صنع يب صاحبك ! يا ٤تمد: ، فقاؿ  (ص)فذىب فنحاص إٔب رسوؿ اهلل 
إفَّ عدوَّ اهلل قاؿ ! يا رسوَؿ اهلل: فقاؿ أبو بكٍر « ما ٛتلك على ما صنعت ؟ » : أليب بكٍر  (ص)

م أغنياء ، فلّما قاؿ ذلك غضبت هلل ٦تّا قاؿ ،  قوالً عظيماً ، إنَّو يزعم أفَّ اهلل فقٌَت ، وأهنَّ

ما قلت ذلك ، فأنزؿ اهلل تعأب فيما قاؿ فنحاص رّداً : وضربت وجهو ، فجحد ذلك فنحاص وقاؿ 
َع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّذيَن قَالُوا ِإفَّ اللََّو َفِقٌَت َو٨َتُْن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَالُوا }: عليو ، وتصديقاً أليب بكٍر  َلَقْد ٝتَِ

َلُهُم األَْنِبَياَء ِبَغَْتِ َحقٍّ َونَػُقوُؿ ُذوقُوا َعَذاَب اٟتَْرِيِق    .[181: عمراف آؿ ] {*َوقَػتػْ

: قولو تعأب [ (335)]ونزؿ ُب أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وما بلغو ُب ذلك من الغضب
َلُوفَّ ُب أَْمَواِلُكْم َوأَنْػُفِسُكْم َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا أَذًى } لَُتبػْ

  .[186: عمراف آؿ ] {*َكِثَتًا َوِإْف َتْصربُوا َوتَػتػَُّقوا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ األُُموِر 

  :(ص)ػ حفظ سرّْ النيبّْ 2

ْت حفصة من خنيس بن حذافة ، وكاف ٦تَّن شهد بدراً ، فلقيت عثماف بن : قاؿ عمر بن ا٠تطّاب  تأٯتَّ
قد بدا ٕب أال أتزوج : أنظر ، ٍبَّ لقيٍت ، فقاؿ : إف شئت أنكحتك حفصة ، فقاؿ : عفاف ، فقلت 

يومي ىذا ، فلقيت أبا بكٍر فعرضتها عليو ، فصمت ، فكنت عليو أوجد مٍتّْ على عثماف ، فلبثت 
لعلَّك وجدت عليَّ : ، فأنكحتها إيّاه ، ٍبَّ لقيٍت أبو بكٍر ، فقاؿ  (ص)ليإب ، ٍبَّ خطبها رسوؿ اهلل 
أفَّ رسوؿ : إنَّو ٓب ٯتنعٍت أف أرجع إليك إال أينّْ علمت : أجل ، فقاؿ : حُت ٓب أرجع إليك ، فقلت 

 [ .(336)]، ولو تركها ؛ لنكحتها (ص)قد ذكرىا ، فلم أكن ألفشي سرَّ رسوؿ اهلل  (ص)اهلل 

 :ػ الصّْدّْيق واية صبلة اٞتمعة 3

ٮتطب يـو اٞتمعة ، وقدمت عَُت ا١تدينة ، فابتدرىا أصحاب  (ص)بينما النيبُّ : قاؿ جابر بن عبد اهلل 
َوِإَذا َرأَْوا ِٕتَارًَة أَْو ٢َتًْوا }: حىّت ٓب يبَق معو إال اثنا عشر رجبلً ، فنزلت ىذه اآلية  (ص)رسوؿ اهلل 

ُر الرَّازِِقَُت  ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَّْجارَِة َواللَُّو َخيػْ َها َوتَػرَُكوَؾ قَاِئًما ُقْل َما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ : اٞتمعة] {*انْػَفضُّوا ِإلَيػْ
 [ .(337])أبو بكٍر ، وعمر( ص)ُب االثٍت عشر الذين ثبتوا مع رسوؿ اهلل : وقاؿ  [11

 :ينفي ا٠تيبلء عن أيب بكر  (ص)ػ رسوؿ اهلل 4

َمْن جرَّ ثوبو ُخيبلء ٓب ينظر اهلل »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ عبد اهلل بن عمر ػ رضي اهلل عنهما ػ 
فقاؿ رسوؿ اهلل . إف أحد ِشّقيَّ يسًتخي إال أف أتعاىد ذلك منو : فقاؿ أبو بكٍر . « إليو يـو القيامة 

 [ .(338)]«إنَّك لست تصنع ذلك ُخيبلء »  : (ص)

 



 :ػ الصّْدّْيق وٖترّْيو للحبلؿ 5

كاف أليب بكٍر غبلـٌ ، فكاف إذا جاء ِبَغلَِّتِو ٓب يأكل من غلَّتو حىت يسأؿ : عن قيس بن أيب حازـٍ قاؿ 
فنسي ليلًة ، فأكل ، وٓب : ، فإف كاف شيئاً ٦تّا ٭تبُّ ؛ أكل ، وإف كاف شيئاً يكره ؛ ٓب يأكل ، قاؿ 

 [ .(339)]أنَّو من شيٍء كرىو ، فأدخل يده ، فتقيَّأَ حىت ٓب يًتؾ شيئاً : يسألو ، ٍبَّ سألو ، فأخربه 

فهذا مثاٌؿ على ورع أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ حيث كاف يتحرَّى اٟتبلؿ ُب مطعمو ، ومشربو ، 
ويتجنَّب الشُّبهات ، وىذه ا٠تصلة تدؿُّ على بلوغو درجات ُعليا ُب التَّقوى ، وال ٮَتَْفى أ٫تية طيب 

، كما ُب حديث [ (340)]ا١تطعم ، وا١تشرب ، وا١تلبس ُب الدّْين ، وعبلقة ذلك بإجابة الدُّعاء
ـٌ ، ! يارب! يارب: ٯتدُّ يديو إٔب السَّماء » : األشعث األغرب ، وفيو  ـٌ ، ومشربو حرا ومطعمو حرا

ـٌ ، وُغذَّْي باٟتراـ ، فأىنَّ ُيستجاُب لذلك  .« [ (341)]وملبسو حرا

 :ػ أدخبلين ُب سلمكما ، كما أدخلتماين ُب حربكما 6

، فسمع صوت ابنتو عائشة عالياً ، فلّما  (ص)دخل أبو بكر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ على النيبّْ 
أراؾ ترفعُت صوتك على رسوؿ اهلل ، فجعل رسوؿ اهلل ٭تجزه : اقًتب منها ، تناو٢تا ؛ ليلطمها ، وقاؿ 
أرأيت كيف أنقذتك من » : لعائشة حُت خرج أبو بكٍر  (ص)، وخرج أبو بكٍر مغضباً ، فقاؿ النيبُّ 

: فقاؿ ٢تما . فمكث أبو بكٍر أياماً ، ٍبَّ استأذف على رسوؿ اهلل فوجد٫تا قد اصطلحا . « الرَّجل ؟ 
 [ .(342)]«قد فعلنا »  : (ص)فقاؿ النيبُّ . أدخبلين ُب سلمكما ، كما أدخلتماين ُب حربكما 

 :ػ أمره با١تعروؼ وهنيو عن ا١تنكر 7

دخل أبو بكر على عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ ُب أيّاـ العيد ، وعندىا جاريتاف من جواري األنصار 
؟ وكاف رسوؿ اهلل  (ص)أٔتزمور الشيطاف ُب بيت رسوؿ اهلل : تغنّْياف ، فقاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 

إفَّ لكلّْ قوـٍ عيداً ، ! يا أبا بكرٍ » : معرضاً بوجهو عنهما ، مقببلً بوجهو الكرًن إٔب اٟتائط فقاؿ  (ص)
 [ .(343)]«وىذا عيدنا 

 

وأصحابو االجتماع عليو ، و٢تذا ٝتَّاه  (ص)أفَّ ىذا ٓب يكن من عادة النيب : ففي اٟتديث بياٌف 
أقرَّ اٞتواري عليو معلّْبلً ذلك بأنو يـو عيد، والصّْغار يرخَّص ٢تم  (ص)الصديق مزمار الشيطاف ، والنيبُّ 

وكاف [ . (344)]«ليعلم ا١تشركوف أفَّ ُب ديننا فسحًة » : ُب اللَّعب ُب األعياد، كما جاء ُب اٟتديث
: لعائشة لَُعب تلعب ّٔنَّ، و٬تئن صواحباهتا من صغار النّْسوة يلعنب معها، وليس ُب حديث اٞتاريتُت

ا يتعلق باالستماع ال ٔتجرَّد السَّماع (ص)أفَّ النيبَّ  ومن [. (345)]استمع إٔب ذلك، واألمر والنهي إ٪تَّ



أنَّو يرخص ١تن يصلح لو اللَّعب أف يلعب ُب األعياد ، كاٞتاريتُت الصَّغَتتُت من األنصار : ىذا نفهم 
 [ .(346)]اللتُت تغنّْياف ُب العيد ُب بيت عائشة

 : ػ إكرامو للضُّيوؼ 8

ِإفَّ أصحاب الصُّفَّة كانوا أناساً فقراء ، وأفَّ رسوؿ اهلل : قاؿ عبد الرٛتن بن أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنهما ػ 
من كاف عنده طعاـ اثنُت ، فليذىب بثالٍث ، ومن كاف عنده طعاـ أربعة ، فليذىب : قاؿ مرًَّة  (ص)

فجاء بعد أف مضى  (ص)وإفَّ أبا بكٍر تعشَّى عند رسوؿ اهلل . . . ٓتامٍس ، وإفَّ أبا بكٍر جاء بثبلٍث 
عن ضيفك ، : ما حبسك عن أضيافك ؟ أو قالت : من الليل ما شاء اهلل تعأب ، فقالت لو امرأتو 

ْيِتِهْم ؟ قالت : قاؿ  فذىبت أنا ، : قاؿ . أبوا حىت ٕتيء ، وقد عرضوا عليهم ، فغلبوىم : وما عشَّ
واهلل ال أطعم : كلوا ىنيئاً ، وقاؿ : فجدع ، وسبَّ ، وقاؿ [! (347)]يا غنثر: فاختبأت ، فقاؿ 

فدعا : ىذه من الشيطاف ، قاؿ : وحلف الضَّيف أال يطعمو حىّت يطعم أبو بكر ، فقاؿ أبو بكر ! أبداً 
حىّت : ما كنا نأخذ لقمًة إال ربا من أسفلها أكثر منها ، فقاؿ ! واًن اهلل: بالطَّعاـ ، فأكل ، فقاؿ 

: شبعوا ، وصارت أكثر ٦تّا كانت قبل ذلك ، فنظر إليها ، فإذا ىي كما ىي ، وأكثر ، فقاؿ المرأتو 
ال وقرة عيٍت ىي اآلف ألكثر منها قبل ذلك بثبلث مرّات ، : ما ىذا ؟ قالت ! يا أخت بٍت فراس

ا كاف ذلك من الشَّيطاف ػ يعٍت ٯتينو ػ ٍبَّ أكل منها لقمًة ، ٍب ٛتلها إٔب : فأكل أبو بكٍر ، وقاؿ  إ٪تَّ
فأصبحت عنده ، وكاف بيننا وبُت القـو عقٌد ، فمضى األجل فتفرَّقنا اثٍت عشر رجبلً  (ص)رسوؿ اهلل 

 [ .(348)]، مع كلّْ واحٍد منهم أناٌس ، اهللُ أعلم كم مع كلّْ رجٍل منهم ، فأكلوا منها أٚتعُت

 
 

 :وُب ىذه القصة دروٌس ، وِعرٌب ، منها 

أػ حرص الصّْدّْيق على تطبيق اآليات القرانية ، واألحاديث النبويَّة اليت ٖتثُّ على إكراـ الضَّيف مثل 
  .[27: الذاريات] {*فَػَقرَّبَُو ِإلَْيِهْم قَاَؿ َأالَ تَْأُكُلوَف }: قولو تعأب 

 [ .(349)]«من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر ؛ فليكـر ضيفو »  : (ص)وقولو 

ب ػ وُب ىذه القصَّة كرامٌة للصدّْيق حيث جعل ال يأكل لقمًة إال َربَا من أسفلها أكثر منها ، فشبعوا 
، وصارت أكثر ٦تّا ىي قبل ذلك ، فنظر إليها أبو بكر وامرأتو فإذا ىي أكثر ٦تّا كانت ، فرفعها إٔب 

ـٌ كثَتوف فأكلوا منها ، وشبعوا (ص)رسوؿ اهلل  وىذه الكرامة حصلت [ . (350)]، وجاء إليو أقوا
ُب ٚتيع أحوالو ، وىي تدؿُّ على مقاـ الوالية للصّْدّْيق ، فأولياء  (ص)بربكة اتّْباع الصّْدّْيق لرسوؿ اهلل 



، فيفعلوف ما أمر بو ، وينتهوف عّما عنو زجر ، ويقتدوف بو فيما بُتَّ ٢تم  (ص)اهلل ىم ا١تقتدوف ٔتحمٍَّد 
أف يتبعوه فيو ، فيؤيدىم ٔتبلئكتو ، وروح منو ، ويقذؼ اهلل ُب قلؤّم من أنواره ، و٢تم الكرامات اليت 

 [ .(351)]يكـر اهلل ّٔا أولياءه ا١تتَّقُت

إفَّ أبا بكٍر ٓب ٭تنث ُب ٯتٍُت قطُّ حىت أنزؿ اهلل كفارة : ج ػ تقوؿ السَّيدة عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 
ال أحلف على ٯتٍُت ، فرأيت غَتىا خَتاً منها إال أتيت الذي ىو خٌَت ، وكفَّرت عن : اليمُت ، فقاؿ 

فكاف إذا حلف على شيٍء ، ورأى غَته خَتاً منو ؛ كفَّر ، وأتى الذي ىو [ . (352)]ٯتيٍت
وُب ىذه القصَّة ما يدؿُّ على ذلك حيث ترؾ ٯتينو األؤب إكراماً لضيوفو ، وأكل [ . (353)]خَت

 [ .(354)]معهم

 !ػ ما ىي بأوَّؿ بركتكم يا اؿ أيب بكرٍ 9

ُب بعض أسفاره ، حىّت إذا كّنا بالبيداء ػ  (ص)خرجنا مع رسوؿ اهلل : قالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 
على التماسو ، وأقاـ الناس معو ، وليس على  (ص)أو بذات اٞتيش ػ انقطع ِعْقٌد ٕب فأقاـ رسوؿ اهلل 

أال ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسوؿ اهلل : ماٍء ، وليس معهم ماٌء ، فأتى الناس أبا بكٍر ، فقالوا 
واضٌع رأسو  (ص)وبالناس معو ، وليسوا على ماٍء ، وليس معهم ماء ، فجاء أبو بكر ورسوؿ اهلل  (ص)

 والناس ، وليسوا على (ص)َحَبْسِت رسوؿ اهلل : على َفِخذي قد ناـ ، فقاؿ 

فعاتبٍت ، وقاؿ ما شاء اهلل أف يقوؿ ، وجعل يطعنٍت بيده ُب خاصرٌب : ماٍء ، وليس معهم ماٌء ، قلت 
، حىّت أصبح  (ص)على فخذي ، فناـ رسوؿ اهلل  (ص)، فبل ٯتنعٍت من التَّحرُّؾ إال مكاف رسوؿ اهلل 

فقاؿ أسيد بن حضَت  . [43: النساء] {فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًّْبا}: على غَت ماٍء ، فأنزؿ اهلل اية التَّيمُّم 
فبعثنا البعَت الذي كنت عليو ، فوجدنا الِعْقَد : فقالت عائشة ! ما ىي بأوَّؿ بركتكم يا اؿ أيب بكر: 

 [ .(355)]ٖتتو

وُب ىذه القصَّة يظهر حرص الصّْدّْيق على التأدُّب مع رسولو ، وحساسيتو الشَّديدة على أف ال يضايقو 
، كعائشة ػ رضي اهلل  (ص)شيٌء ، وال يقبل ذلك ، ولو كاف من أقرب الناس ، وأحبّْهم إٔب رسوؿ اهلل 

، ومع نفسو ، ومع  (ص)عنها ػ فقد كاف رضي اهلل عنو قدوًة للدُّعاة ُب األدب اٞتمّْ مع النيبّْ 
 [ .(356)]ا١تسلمُت

 :ػ انتصار النيبّْ للصّْدّْيق رضي اهلل عنو 10



كاف ينتصر أليب بكٍر ، وينهى الناس  (ص)لقد ثبت من األحاديث الصَّحيحة ما يدؿُّ على أفَّ النيبَّ 
إذ أقبل أبو بكر  (ص)كنت جالساً مع النيبّْ : عن معارضتو ، فعن أيب الدَّرداء ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
، [ (357)]«أّما صاحبكم فقد غامر »  : (ص)اخذاً بطرؼ ثوبو حىت أبدى عن ركبتو ، فقاؿ النيبُّ 

إنَّو كاف بيٍت وبُت ابن ا٠تطاب شيٌء ، فأسرعُت إليو ، ٍبَّ ندمت ، فسألتو ! يارسوؿ اهلل: فسلَّم ، وقاؿ 
ٍبَّ إفَّ عمر ندـ « يغفر اهلل لك يا أبا بكٍر ػ ثبلثاً ػ » : فقاؿ . أف يغفر ٕب ، فأىب عليَّ ، فأقبلت إليك 

فسلَّم عليو ، فجعل وجو  (ص)فأتى النيبَّ . ال : أٍبَّ أبو بكر ؟ قالوا : ، فأتى منزؿ أيب بكٍر ، فسأؿ 
يا رسوؿ : فجثا على ركبتيو ، فقاؿ [(359])، حىّت أشفق أبو بكر[ (358)]يتمعَّر (ص)رسوؿ اهلل 

كذبت : إف اهلل بعثٍت إليكم ، فقلتم » ( : ص)فقاؿ النيبُّ [! (360)]واهلِل أنا كنت أظلم مرَّتُت! اهلل
ػ مرَّتُت ػ « ، فهل أنتم تاركو ٕب صاحيب [ (361)]صدؽ ، وواساين بنفسو ، ومالو: ، وقاؿ أبو بكر 
 [ .(362)]فما أوذي بعدىا

 الطَّبيعة البشريَّة للصَّحابة ، وما ٭تدث بينهم: وُب ىذه القصة دروٌس وعرٌب كثَتٌة ، منها 

من خبلٍؼ ، وسرعة رجوع ا١تخطىء ، وطلب ا١تغفرة ، والصَّفح من أخيو ، وتوادُّ الصَّحابة فيما بينهم 
 .إْب . . ٍبَّ أصحابو  (ص)، ومكانة الصّْدّْيق الرَّفيعة عند رسوؿ اهلل 

 !غفر اهلل لك يا أبا بكر: ػ قل 11

إفَّ رسوؿ : وذكر حديثاً ، ٍبَّ قاؿ  . . . (ص)كنت أخدـ النيبَّ : قاؿ ربيعة األسلمي ػ رضي اهلل عنو ػ 
أعطاين بعد ذلك أرضاً ، وأعطى أبا بكٍر أرضاً ، وجاءت الدنيا ، فاختلفنا ُب عذؽ ٩تلٍة ،  (ص)اهلل 

ىي ُب حدّْي ، فكاف بيٍت وبُت أيب بكر كبلـٌ ، فقاؿ أبو : وقاؿ أبو بكر . ىي ُب حدّْي : فقلت أنا 
ال : قلت : قاؿ . ردَّ عليها مثلها حىت تكوف قصاصاً ! يا ربيعة: بكر كلمًة كرىها ، وندـ ، فقاؿ ٕب 

: قاؿ! ما أنا بفاعل: فقلت  . (ص)لتقولنَّ ، أو ألستعدينَّ عليك رسوؿ اهلل : فقاؿ أبو بكر ! أفعل
، وانطلقت أتلوه ، فجاء (ص)، وانطلق أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب النيبّْ [ (363)]ورفض األرض

وىو قد  (ص)ُب أيّْ شيٍء يستعدي عليك رسوؿ اهلل ! رحم اهلل أبا بكرٍ : ناٌس من أسلم ، فقالوا ٕب 
أتدروف من ىذا ؟ ىذا أبو بكر الصّْدّْيق ، ىذا ثاين اثنُت ، وىذا ذو شيبة : قاؿ لك ما قاؿ ؟ قلت 

فيغضب لغضبو ،  (ص)ا١تسلمُت ، إيّاكم ال يلتفت فَتاكم تنصروين عليو ، فيغضب ، فيأٌب رسوَؿ اهلل 
فانطلق أبو بكٍر : ارجعوا ، قاؿ : ما تأمرنا ؟ قاؿ : قالوا ! فيغضب اهلل عزَّ وجل لغضبهما فيهلك ربيعة

ثو اٟتديث كما كاف  (ص)، فتبعتو وحدي حىّت أتى النيبَّ  (ص)ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب رسوؿ اهلل  ، فحدَّ



كاف كذا ، كاف كذا ، قاؿ ! يارسوؿ اهلل: مالك وللصّْدّْيق ؟ قلت ! يا ربيعة: ، فرفع إٕبَّ رأسو ، فقاؿ 
»  : (ص)قل ٕب كما قلت حىّت يكوف قصاصاً ، فأبيت ، فقاؿ رسوؿ اهلل : ٕب كلمة كرىها ، فقاؿ 

قاؿ ! غفر اهلل لك يا أبا بكر: فقلت « ! غفر اهلل لك يا أبا بكر: أجل فبل تردَّ عليو ، ولكن قل 
 [ .(364)]فَػَؤبَّ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وىو يبكي : (البصريُّ  )اٟتسن 

هلل أي وجداٍف ىذا الوجداف ، وأيُّ نفس تلك النَّفس ، بادرٌة بدرت منها ١تسلٍم ، فلم ترض إال 
اقتصاصو منها ، وصفحو عنها ، تناىياً بالفضيلة ، واستمساكاً باألدب ، وشعوراً ٘تكَّن من اٞتوانح ، 
وأخذ ٔتجامع القلوب ، فكانت عنده زلَّة اللساف ػ ولو صغَتًة ػ أ١تاً يتململ منو الضَّمَت ، فبل يسًتيح 

 [ .(365)]إال بالقصاص منو ، ورضا ذلك ا١تسلم عنو

فإذا أبو بكر يُػَزلَزُؿ من أجلها ، ويأىب إال . . كانت كلمًة ىيّْنة ، ولكنَّها أصابت من ربيعَة َموجعاً 
 ، وىي (ص)القصاص عليها ، مع أنَّو يومئٍذ كاف الرَّجل الثاين ُب اإلسبلـ بعد رسوؿ اهلل 

كلمة ال ٯتكن أف تكوف من ُفحش القوؿ أبداً ؛ ألفَّ أخبلقو ٓب تسمح ّٔذا ، وٓب يؤثر عنو حىّت ُب 
 [ .(366)]اٞتاىلية شيء من ىذا

لقد خشي الصّْدّْيق مغبة تلك الكلمة ، و٢تذا اشتكى لرسوؿ اهلل ، وىذا أمٌر عجيٌب ، فإفَّ أبا بكٍر قد 
نسي أرضو ، ونسي قضيَّة ا٠تبلؼ ، وشغل بالو أمر تلك الكلمة ، ألفَّ حقوؽ العباد ال بدَّ فيها من 

، وُب ىذا درٌس للشُّيوخ ، والعلماء ، واٟتكَّاـ ، والدُّعاة ُب كيفيَّة معاٞتة [ (367)]عفو صاحب اٟتقّْ 
 .األخطاء ، ومراعاة حقوؽ الناس ، وعدـ الدَّوس عليها باألرجل 

، وىو الذي قاؿ ما قاؿ ، وٓب  (ص)وقد استنكر قـو ربيعة أف يذىب أبو بكٍر يشتكي إٔب رسوؿ اهلل 
يعلموا ما علمو أبو بكر من لزـو إهناء قضايا ا٠تصومات ، وإزالة ما قد يعلق ُب القلوب من ا١توجدة ُب 

نيا قبل أف يكتب ذلك ُب الصُّحف ، ويًتتَّب عليو اٟتساب يـو القيامة   .الدُّ

إٔب عدـ الردّْ على أيب بكٍر، فإفَّ أبا بكٍر قد بكى  (ص)وبالرَّغم ٦تّا ظهر من رضا ربيعة، وتوجيو النيبّْ 
 .من خشية اهلل تعأب، وىذا دليٌل على قوَّة إٯتانو، ورسوخ يقينو 

وأخَتاً موقف يذكر لربيعة بن كعب األسلمي ػ رضي اهلل عنو ػ حيث قاـ بإجبلؿ أيب بكٍر ػ رضي اهلل 
عنو ػ وأىب أف يردَّ عليو با١تثل ، وىذا من تقدير أىل الفضل ، والتقدُّـ ، وا١تعرفة ْتقّْهم ، وىو دليٌل على 

 [ .(368)]قوَّة الدّْين ورجاحة العقل
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اتَّصف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ باألخبلؽ اٟتميدة ، والصّْفات الرَّفيعة ، ومسابقتو ُب ا٠تَتات ، حىّت 
صار ُب ا٠تَت قدوًة ، وُب مكاـر األخبلؽ أسوًة ، وكاف حريصاً أشدَّ اٟترص على ا٠تَتات ، فقد أيقن 
أفَّ ما ٯتكن أف يقـو بو ا١ترء اليـو ، قد يكوف غَت ٦تكٍن ُب الغد ، فاليـو عمٌل ، وال حساٌب ، وغداً 

حساٌب وال عمٌل ، ولذلك كاف من ا١تسارعُت ُب ا٠تَتات ، فعن أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ رسوؿ 
فمن تبع منكم اليـو » : قاؿ . أنا : قاؿ أبو بكر . « من أصبح منكم اليـو صائماً ؟ »  : (ص)اهلل 

. أنا : قاؿ أبو بكر . « فمن أطعم منكم اليـو مسكيناً ؟ » : قاؿ . أنا : قاؿ أبو بكر . « جنازًة ؟ 
 .أنا : قاؿ أبو بكر . « فمن عاد منكم اليـو مريضاً ؟ » : قاؿ 

 

 [ .(369)]«ما اجتمعن ُب امرىٍء إال دخل اٞتنة »  : (ص)فقاؿ رسوؿ اهلل 

 :ػ كظمو للغيظ 13

 (ص)جالٌس ، فجعل النيبُّ  (ص)إفَّ رجبلً شتم أبا بكر ، ورسوؿ اهلل : قاؿ أبو ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ 
، وقاـ ،  (ص)يعجب ، ويبتسم ، فلّما أكثر الرَّجل ، ردَّ عليو أبو بكر بعض قولو ، فغضب النيبُّ 

كاف يشتمٍت ، وأنت جالٌس ، فلما أكثر ؛ رددُت عليو بعض ! يارسوؿ اهلل: فلحقو أبو بكر ، وقاؿ 
إنَّو كاف معك ملٌك يردُّ عنك ، فلّما رددت » : فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ !! قولو ، غضبت ، وقمت

ثبلٌث ! يا أبا بكر» : ٍبَّ قاؿ . « عليو بعض قولو ؛ وقع الشيطاف ، فلم أكن ألقعد مع الشيطاف 
ما من عبٍد ظُلم ٔتظلمٍة ، فيغضي عنها هلل عزَّ وجلَّ إالّ أعزَّ اهللُ ّٔا نصره ، وما فتح رجٌل : كلُّهنَّ حقّّ 

باب عطيٍَّة ، يريد ّٔا صلًة إال زاده اهلل ّٔا كثرًة ، وما فتح رجٌل باَب مسألٍة يريُد ّٔا كثرًة إال زاده اهلل 
 [ .(370)]«ّٔا قلًَّة 

أنَّو بو يسكت ىذا الرَّجل ، : إفَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ اتَّصف بكظم الغيظ ، ولكنَّو ردَّ ما ظنَّ 
ُب اٟتلم ، واألناة ، وأرشده إٔب ضرورة ٖتلّْيو بالصَّرب ُب مواطن الغيظ ، فإفَّ اٟتلم ،  (ص)فرغَّبو النيبُّ 

 .وكظم الغيظ ٦تّا يزيد ا١ترء ، و٬تمّْلو ُب أعُت الناس ، ويرفع قدره عند اهلل تعأب 

 (ص)ويتبُتَّ لنا كذلك من ىذا ا١توقف حرص الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ على عدـ إغضاب النيبّْ 
ُـّ الغضب للنَّفس ، والنَّهي عنو ، والتَّحذير منو ، واعتزاؿ األنبياء  وا١تسارعة إٔب إرضائو ، وُب اٟتديث ذ
للمجالس اليت ٭تضرىا الشيطاف ، وبياف الفضل للمظلـو ، الصَّابر ، احملتسب لؤلجر ، والثواب ، وفيو 

 .حثّّ على العطايا ، وصلة األرحاـ ، وذّّ للمسألة ، وأىلها 



وظلَّ الصّْدّْيق متمسكاً باٟتلم ، وكظم الغيظ ، حىّت ُعرؼ باٟتلم ، واألناة ، ولُت اٞتانب ، والرّْفق ، 
ا كاف غضبو هلل تعأب ، فإذا رأى ٤تاـر اهلل قد انتهكت  وىذا ال يعٍت أفَّ أبا بكٍر ٓب يكن يغضب ، وإ٪تَّ

 [ .(371)]؛ غضب لذلك غضباً شديداً 

َوَسارُِعوا ِإَٔب َمْغِفرٍَة ِمْن َربُّْكْم }: متأمّْبلً ، ومتفكّْراً ، وعامبلً بقولو تعأب  (ص)لقد عاش رسوؿ اهلل 
الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف ُب السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ *َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَُت 

َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَُت َعِن النَّاِس َواللَُّو ٭تُِبُّ اْلُمْحِسِنَُت * َواْلَعاِفَُت َعِن النَّاِس َواللَُّو ٭تُِبُّ اْلُمْحِسِنَُت 
  .[134ػ133: ؿ عمراف آ] {*
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كاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ يَػُعوؿ ِمْسَطَح بن أُثَاثَة ، فلّما قاؿ ُب عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ ما قاؿ ػ 
َوالَ يَْأَتِل }: ُب حديث اإلفك ا١تشهور ػ أقسم باهلل أبو بكٍر أال ينفعو أبداً ، فلّما أنزؿ اهلل عزَّ وجلَّ 

أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعِة َأْف يُػْؤتُوا أُوٕب اْلُقْرىَب َواْلَمَساِكَُت َواْلُمَهاِجرِيَن ُب َسِبيِل اللَِّو َوْليَػْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا 
واهلل إينّْ أحب أف : قاؿ أبو بكٍر  . [22: النور] {*َأالَ ٖتُِبُّوَف َأْف يَػْغِفَر اللَُّو َلُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيٌم 

لقد [! (372)]واهلل ال أنزعها منو أبداً : يغفر اهلل ٕب ، فرجع إٔب النفقة اليت كاف ينفق عليو ، وقاؿ 
فهم الصّْدّْيق من اآلية بأفَّ على ا١تؤمن التخلُّق بأخبلؽ اهلل ، فيعفو عن ا٢تفوات ، والزَّالت ، وا١تزالق ، 

َأالَ ٖتُِبُّوَف َأْف يَػْغِفَر }: فإف فعل ؛ فاهلل يعفو عنو ويسًت ذنوبو ، وكما تدين تداف ، واهلل سبحانو قاؿ 
، وكما أفَّ ُب [ (373])كما ٖتبُّوف عفو اهلل عن ذنوبكم ، فكذلك اغفروا ١تن دونكم:  {اللَُّو َلُكمْ 

وقاؿ . َمْن حلف على شيٍء أال يفعلو ، فرأى أفَّ فعلو أؤب من تركو ؛ أتاه ، وكفَّر عن ٯتينو : اآلية 
ىذه أرجى ايٍة ُب كتاب اهلل تعأب ، من حيث لطف اهلل بالقذفة العصاة ّٔذا : بعض العلماء 

 [ .(374)]اللَّفظ

؛ ألفَّ اهلل وصفو بصفاٍت عجيبٍة ُب  (ص)لقد دلَّت ىذه اآلية على أفَّ أبا بكٍر أفضل الناس بعد النيبّْ 
ىذه اآلية ، دالٍة على علوّْ شأنو ُب الدّْين ، أورد الرازي ُب تفسَته أربع عشرة صفًة مستنبطًة من ىذه 

أنَّو وصفو بأنَّو صاحب الفضل على اإلطبلؽ من غَت :  {َوالَ يَْأَتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعةِ }: اآلية 
تقييد لذلك بشخٍص دوف شخٍص ، والفضل يدخل فيو اإلفضاؿ ، وذلك يدؿُّ على أنَّو ػ رضي اهلل 

أنَّو ١تا وصفو تعأب بأنَّو أولو : ومنها . عنو ػ كاف فاضبلً على اإلطبلؽ ، وكاف مفضَّبلً على اإلطبلؽ 



إنَّو : الفضل ، والسَّعة باٞتمع ال بالواحد ، وبالعمـو ال با٠تصوص على سبيل ا١تدح ، وجب أف يقاؿ 
 [ .(375)]كاف خالياً عن ا١تعصية ؛ ألفَّ ا١تمدوح إٔب ىذا اٟتدّْ ال يكوف من أىل النار
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، ما منعُو حبُّو  (ص)خرج أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ للتّْجارة إٔب بصرى بببلد الشاـ ُب عهد النيبّْ 
[ (376)]الصّْدّْيق من ذلك مع شدَّة حبّْو لو (ص)ا١تبلزمة النيبّْ من الذَّىاب للتجارة ، وال منع النيبُّ 

 وُب ىذا أ٫تّْػيَّػُة أف يكوف للمسلم مصدُر رزٍؽ ، يستغٍت بو عن سؤاؿ الناس ، بل ويساىم ّٔذا. 

 .الرّْزؽ ُب إغاثة ا١تلهوؼ ، وفكّْ العاين ، ويسارع ُب أبواب اإلنفاؽ اليت ٭تبُّها اهلل 

 :لزوجو  (ص)ػ غَتة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وتزكية النيبّْ 16

إفَّ نفراً من بٍت ىاشم دخلوا على أٝتاء بنت عميس ، فدخل أبو : قاؿ عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
إفَّ اهلل تعأب قد : بكر الصّْدّْيق ػ وىي ٖتتو يومئٍذ ػ فراىم ، فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسوؿ اهلل ، فقاؿ 

ال يدخل رجل بعد يومي ىذا على مغيبة » : على ا١تنرب فقاؿ  (ص)برَّأىا من ذلك ، ٍب قاـ رسوؿ اهلل 
 [ .(377)]«إال ومعو رجٌل أو اثناف 
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لو » : خطبًة ما ٝتعُت مثلها قطُّ ، فقاؿ  (ص)خطبنا رسوؿ اهلل : عن أنٍس ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
وجوىهم ، و٢تم  (ص)، فغطَّى أصحاب رسوؿ اهلل «تعلموف ما أعلم ؛ لضحكتم قليبلً ، ولبكيتم كثَتاً 

 [ .(378)]خنُت

وقد كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ على جانٍب من ا٠توؼ ، والرَّجاء عظيٍم ، جعلو قدوًة علميًَّة لكلّْ 
، فعن [ (379)]مسلٍم سواٌء حاكماً أو ٤تكوماً ، قائداً أو جنديّاً ، يريد النَّجاح ، والفبلح ُب اآلخرة

: وعن قيس قاؿ . من أيب بكٍر  (ص)ٓب يكن أحٌد أىيب ١تا يعلم بعد النيبّْ : ٤تمد بن سَتين قاؿ 
، وقد قاؿ أبو بكٍر ػ [ (380)]ىذا الذي أوردين ا١توارد: رأيت أبا بكٍر اخذاً بطرؼ لسانو ، ويقوؿ 

أٌب أبو بكٍر : وعن ميموف بن مهراف قاؿ [ . (381)]ابكوا ؛ فإف ٓب تبكوا ؛ فتباكوا: رضي اهلل عنو ػ 
ما صيد من صيد وال عضدت من شجرٍة إال ٔتا ضيعت من : بغراٍب وافر اٞتناحُت ، فقلَّبو ، ٍبَّ قاؿ 

واهلل لوددت أينّْ كنت ىذه الشجرة تؤكل ، : قاؿ أبو بكر : وعن اٟتسن قاؿ [ . (382)]التَّسبيح
، وكاف [ (384])لوددُت أينّْ كنت شعرًة ُب جنب عبٍد مؤمنٍ : وقاؿ أبو بكٍر [! (383)]وتُػْعَضد

 :رضي اهلل عنو يتمثَّل ّٔذا البيت من الشّْعر 

 



من أىم : ثانياً [(385)]ال تزاُؿ تنَعى حبيباً حىّت تكونَو  وقد يرجو الفىت الرَّجا ٯتوُت دونو
 :صفات الصّْدّْيق وشيٌء من فضائلو 

إفَّ شخصيَّة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ تعترب شخصيًَّة قياديًَّة، وقد اتَّصف ػ رضي اهلل عنو ػ بصفات 
 .القائد الرَّباينّْ ، و٧تملها ُب أموٍر ، ونركّْز على بعضها بالتَّفصيل 

سبلمة ا١تعتقد ، والعلم الشرعي ، والثّْقة باهلل ، والقدوة ، والصّْدؽ ، : فمن أىمّْ ىذه الصّْفات 
والكفاءة ، والشَّجاعة ، وا١تروءة ، والزُّىد ، وحبُّ التَّضحية ، وحسن اختياره ١تعاونيو ، والتَّواضع ، 

وقبوؿ التَّضحية ، واٟتلم ، والصرب ، وعلو ا٢تمَّة ، واٟتـز ، واإلرادة القويَّة ، والعدؿ ، والقدرة على حلّْ 
ا١تشكبلت ، والقدرة على التَّعليم وإعداد القادة ، وغَت ذلك من الصّْفات اليت ظهرت للباحث ُب 

 .، وُب العهد ا١تدينّْ ُب غزواتو مع رسوؿ اهلل ، وحياتو ُب آّتمع  (ص)الفًتة ا١تكيَّة ُب صحبتو للنيبّْ 

، فقد استطاع بتوفيق اهلل  (ص)وظهر البعض اآلخر ١تّا تسلم قيادة الدَّولة ، وأصبح خليفة رسوؿ اهلل 
تعأب ، وبسبب ما أودع اهلل فيو من صفات القيادة الرَّبانّية أف ٭تافظ على الدَّولة ، ويقمع حركة الردَّة ، 

وينتقل بفضل اهلل وتوفيقو باألمَّة ٨تو أىدافها ا١ترسومة ٓتطواٍت ثابتٍة ، ومن أىمّْ تلك الصّْفات اليت 
إٯتانو باهلل العظيم ، وعلمو الرَّاسخ ، وكثرة دعائو : ٨تاوؿ تسليط األضواء عليها ُب ىذا ا١تبحث 

 .وتضرعو هلل تعأب 
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كاف إٯتاف الصّْدّْيق باهلل عظيماً ، فقد فهم حقيقة اإلٯتاف ، وتغلغلت كلمة التَّوحيد ُب نفسو ، وقلبو ، 
وانعكست اثارىا على جوارحو ، وعاش بتلك اآلثار ُب حياتو ، فتحلَّى باألخبلؽ الرَّفيعة ، وتطهَّر من 

، وكاف إٯتانو باهلل تعأب  (ص)األخبلؽ الوضيعة ، وحرص على التمسُّك بشرع اهلل ، واالقتداء ّٔديو 
باعثاً لو على اٟتركة ، وا٢تمَّة ، والنشاط ، والسَّعي ، واٞتهد ، وآّاىدة ، واٞتهاد ، والًتبية ، 

واالستعبلء ، والعزَّة ، وكاف ُب قلبو من اليقُت ، واإلٯتاف شيٌء عظيٌم ال يساويو فيو أحٌد من الصَّحابة ، 
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صبلٍة ، وال صياـٍ ، ولكن بشيٍء وقَػَر ُب : قاؿ أبو بكر بن عياش 

لو وزف إٯتاف أيب بكٍر بإٯتاف أىل األرض ؛ لرجح ، كما ُب السُّنن عن : ، و٢تذا قيل [ (386)]قلبو
أنا رأيت كأفَّ ميزاناً : فقاؿ رجٌل . « ىل رأى أحٌد منكم رؤيا ؟ » : قاؿ  (ص)أيب بكرة ، عن النَّيب 

 نزؿ من السماء ، فوزنت أنت ، وأبو



بكٍر ، فرجحت أنت بأيب بكٍر ، ٍبَّ وزف أبو بكٍر ، وعمر فرجح أبو بكر ، ٍبَّ وزف عمر ، وعثماف 
خبلفة نبوٍة ، ٍبَّ يؤٌب اهلل ا١تلك » : ، فقاؿ  (ص)فاستاء ٢تا رسوؿ اهلل . فرجح عمر ، ٍبَّ رفع ا١تيزاف 

 [ .(387)]«َمْن يشاء 

: صبلة الصُّبح ٍبَّ أقبل على الناس ، فقاؿ  (ص)صلَّى رسوؿ اهلل : وعن أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
إينّْ ٓب ُأخلق ٢تذا ، ولكٍتّْ : بينا رجٌل يسوؽ بقرًة لو ، قد ٛتل عليها ، التفتت إليو البقرة ، فقالت » 

 : (ص)تعجباً ، وفزعاً ؛ أبقرٌة تتكلَّم ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل ! سبحاف اهلل: فقاؿ الناس « ُخلقت للحرث 
وبينما رجٌل ُب غنمو إذ »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ أبو ىريرة « فإين اُؤمن بو ، وأبو بكٍر وعمر » 

ىذا استنقذهتا : عدا الذّْئب ، فذىب منها بشاة ، فطلب حىت كأنَّو استنقذىا منو ، فقاؿ لو الذّْئب 
سبحاف اهلل ، ذئب يتكلَّم ؟ قاؿ : فقاؿ الناس « مٍتّْ ، فمن ٢تا يـو السَّبع ، يـو ال راعي ٢تا غَتي ؟ 

ومن شدَّة إٯتانو ، [ . (388)]«فإين اُؤمن بذلك أنا ، وأبو بكٍر ، وعمر ، وما ٫تا ٍَبَّ »  : (ص)
وأصبحت تلك احملبَّة مقدمًة  . (ص)والتزامو بشرع اهلل تعأب ، وصدقو ، وإخبلصو لئلسبلـ أحبَّو النيبُّ 

 .على غَته من الصَّحابة  (ص)عند النيبّْ 

فأتيتو : بعثو على جيش ذات السَّبلسل ، قاؿ  (ص)أفَّ النيبَّ : فعن عمرو بن العاص ػ رضي اهلل عنو ػ 
. « أبوىا » : من الرّْجاؿ ؟ قاؿ : فقلت . « عائشة » : أيُّ الناس أحبُّ إليك ؟ قاؿ : ، فقلت 

 [ .(389)]فعدَّ رجاالً . « عمر بن ا٠تطاب » : ٍبَّ َمْن ؟ قاؿ : قلت 

وبسبب ىذا اإلٯتاف العظيم ، والتزامو بشرع اهلل القوًن ، وٞتهوده اليت بذ٢تا لنصرة دين ربّْ العا١تُت 
فعن أيب موسى األشعري ، أنَّو توضَّأ ُب . استحقَّ بشارة رسوؿ اهلل باٞتنَّة ، وأنَّو يُدعى من ٚتيع أبوأّا 

فجاء ا١تسجد ، : قاؿ . ، وألكوننَّ معو يومي ىذا  (ص)أللزمنَّ رسوؿ اهلل : بيتو ، ٍبَّ خرج ، فقلت 
خرج ، ووجَّو ىا ىنا ، فخرجت على إثره أسأؿ عنو حىت دخل بئر : ، فقالوا  (ص)فسأؿ عن النيبّْ 

حاجتو ، فتوضَّأ ، فقمُت إليو  (ص)أريٍس ، فجلست عند الباب وبأّا من جريٍد حىت قضى رسوؿ اهلل 
، فإذا ىو جالس على بئر أريس ، وتوسط قُػفَّها ، وكشف عن ساقيو ، ودال٫َّتا ُب البئر ، فسلَّمت 

اليـو ، فجاء أبو  (ص)ألكوننَّ بوَّاب رسوؿ اهلل : عليو ، ٍب انصرفت ، فجلست عند الباب ، فقلت 
: على رسلك ، ٍبَّ ذىبت فقلت : فقلت . أبو بكر : من ىذا ؟ فقاؿ : بكٍر ، فدفع الباب ، فقلت 

فأقبلت ؛ حىّت قلت أليب . « ائذف لو ، وبشّْره باٞتنَّة » : ىذا أبو بكٍر يستأذف ، فقاؿ ! يارسوؿ اهلل



معو ُب  (ص)فدخل أبو بكٍر ، فجلس عن ٯتُت رسوؿ اهلل . ادخل ، ورسوؿ اهلل يبشّْرؾ باٞتنَّة : بكٍر 
 القف ، ودٔبَّ رجليو ُب البئر

 [ .(390)]...، وكشف عن ساقيو  (ص)كما صنع النيبُّ 

من أنفق زوجُت من شيٍء من األشياء » : قاؿ  (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : وعن أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ 
ىذا خٌَت ، فمن كاف من أىل الصَّبلة ُدعي ! يا عبد اهلل (أي اٞتنة  )ُب سبيل اهلل ؛ ُدعي من أبواب 

من باب الصَّبلة ، ومن كاف من أىل اٞتهاد ُدعي من باب اٞتهاد ، ومن كاف من أىل الصدقة ُدعي 
فقاؿ أبو بكٍر ػ . « من باب الصَّدقة ، ومن كاف من أىل الصّْياـ ُدعي من باب الصّْياـ ، وباب الرَّيَّاف 

ىل يُدعى أحٌد من : ما على ىذا الذي يُدعى من تلك األبواب من ضرورة ، وقاؿ : رضي اهلل عنو ػ 
 [ .(391)]«! نعم ، وأرجو أف تكوف منهم يا أبا بكرٍ » : تلك األبواب ُكلّْها ؟ قاؿ 

 :ػ علمو رضي اهلل عنو 2

، وقد اتَّفق أىل السُّنَّة على أفَّ أبا بكٍر [ (392)]كاف الصّْدّْيق من أعلم الناس باهلل ، وأخوفهم لو
، وسبب تقدُّمو على كلّْ الصَّحابة ُب [ (393)]أعلم األُمَّة ، وحكى اإلٚتاع على ذلك غَُت واحدٍ 

، فقد كاف أدـو اجتماعاً بو ليبلً وهناراً ، وسفراً وحضراً ، وكاف  (ص)العلم ، والفضل مبلزمُتو للنيبّْ 
بعد العشاء ، يتحدَّث معو ُب أمور ا١تسلمُت ، دوف غَته من الصحابة ، وكاف  (ص)يسمر عند النيبّْ 

ا ٓب يتكلَّم غَته ،  ا تكلَّم غَته ، ورٔتَّ إذا استشار أصحابو أوَّؿ من يتكلَّم أبو بكٍر ُب الشورى ، ورٔتَّ
، وقد استعملو النيبُّ [ (394)]فيعمل برأيو وحده ، فإذا خالفو غَته ؛ اتَّبع رأيو دوف رأي من ٮتالفو

، وعلُم ا١تناسك أدؽُّ ما ُب العبادات ، ولوال سعة  (ص)على أوَّؿ حجٍَّة ُحجَّت من مدينة النيبّْ  (ص)
علمو ؛ ٓب يستعملو ، وكذلك الصَّبلة استخلفو عليها ، ولوال علمو ٓب يستخلفو ، وٓب يستخلف غَته ال 

ُب حجٍّ وال ُب صبلٍة ، وكتاب الصَّدقة اليت فرضها رسوؿ اهلل أخذه أنس من أيب بكٍر، وىو أصحُّ ما 
، وعليو اعتمد الفقهاء ، وغَتىم ، ُب كتابو ما ىو متقدّْـ منسوٌخ ، فدؿَّ على أنَّو [(395)]روى فيها

 .أعلم بالسُّنَّة النَّاسخة ، وٓب ٭ُتفظ لو قوٌؿ ٮتالف فيو نّصاً ، وىذا يدؿُّ على غاية الرباعة ، والعلم 

[ (396)]وُب اٞتملة ال يُػْعَرؼ أليب بكٍر مسألٌة ُب الشَّريعة غلط فيها ، وقد عرؼ لغَته مسائُل كثَتةٌ 
. 

 

، ويقرُّه ، وٓب تكن ىذه ا١ترتبة لغَته ، وقد بيَّنت  (ص)وكاف رضي اهلل عنو يقضي ، ويفيت ، ْتضرة النيبّْ 
 [ .(397)]ذلك ُب سلب أيب قتادة ْتنُت



، فإف األُمَّة ٓب ٗتتلف ُب واليتو ُب  (ص)وقد ظهر فضل علمو ، وتقدُّمو على غَته بعد وفاة الرَّسوؿ 
مسألة إال فصَّلها ىو بعلٍم يبيّْنو ٢تم ، وحجٍَّة يذكرىا ٢تم من الكتاب والسُّنَّة ، وذلك لكماؿ علم 

كما بُتَّ ٢تم موَت . الصّْدّْيق ، وعدلو ، ومعرفتو باألدلَّة اليت تزيل النّْزاع ، وكاف إذا أمرىم ؛ أطاعوه 
، وتثبيتهم على اإلٯتاف ، ٍبَّ بُتَّ ٢تم موضع دفنو ، وبُت ٢تم مَتاثو ، وبُت ٢تم قتاؿ مانعي  (ص)النيبّْ 

أف : أفَّ ا٠تبلفة ُب قريش ، وٕتهيز جيش أسامة ، وبُتَّ ٢تم : الزَّكاة ١تا اسًتاب فيو عمر ، وبُت ٢تم 
نيا واآلخرة ، ىو رسوؿ اهلل  ه اهلل بُت الدُّ ، وسيأٌب تفصيل ذلك ُب موضعو [ (398)](ص)عبداً خَتَّ

 .بإذف اهلل تعأب 

قاؿ رسوؿ اهلل : لو رؤيا تدؿُّ على علمو ، فعن عبد اهلل بن عمر ، قاؿ  (ص)ولقد رأى رسوؿ اهلل 
رأيت كأين أعطيت ُعّساً ٦تلوءاً لبناً ، فشربت منو حىت ٘تؤلُت ، فرأيتها ٕتري ُب عروقي بُت »  : (ص)

يا رسوؿ اهلل ، ىذا علٌم أعطاكو : قالوا . « اٞتلد ، واللَّحم ، ففضلت منها فضلٌة ، فأعطيتها أبا بكٍر 
[ (399)]«قد أصبتم »  : (ص)اهلل حىت إذا ٘تؤلت منو ، فضلت فضلٌة ، فأعطيتها أبا بكر ، فقاؿ 

. 

من : أفَّ الرؤيا حقّّ ، وكاف ٬تيد تأويلها ، وكاف يقوؿ إذا أصبح : وكاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يرى 
ثنا ّٔا ، وكاف يقوؿ  ألف يرى رجٌل مسلٌم ُمْسِبُغ الوضوء رؤيا صاٟتًة أحبُّ إٕبَّ : رأى رؤيا صاٟتًة فليحدّْ

: عن ابن عباٍس ػ رضي اهلل عنهما ػ : من الرُّؤى ما يلي ( ص)و٦تّا عربه [ . (400)]من كذا ، وكذا
إينّْ رأيت الليلة ُب ا١تناـ ظلًَّة تنطف السَّمن ، والعسل ، فأرى الناس : أفَّ رجبلً أتى رسوؿ اهلل ، فقاؿ 

يكفَّفوف منها ، فا١تستكثر ، وا١تستِقلُّ ، وإذا سبٌب واصٌل من األرض إٔب السَّماء ، فأراؾ أخذت بو 
بأيب أنت ، واهلل ! يارسوؿ اهلل: فقاؿ أبو بكٍر . فعلوت ، ٍبَّ أخذ بو رجٌل اخر فانقطع ، ٍبَّ ُوِصَل 

أّما الظُّلَّة فاإلسبلـ ، وأّما الذي ينطف من : قاؿ « اعرُبىا »  : (ص)لََتَدَعٍتّْ فَأْعبُػَر٫تا ، فقاؿ النيبُّ 
العسل ، والسَّمن فالقراف ، حبلوتو تنطف ، فا١تستكثر من القراف ، وا١تستقلُّ ، وأّما السبب الواصل 

من السماء إٔب األرض فاٟتقُّ الذي أنت عليو ، تأخذ بو ، فُيعليك اهلل ، ٍبَّ يأخذ بو رجل اخر فيعلو 
بأيب أنت ، أصبت أـ أخطأت ؟ قاؿ النيبُّ ! بو ، ٍب يأخذ رجل اخر فيعلو بو ، فأخربين يا رسوؿ اهلل

 أصبت بعضاً ،»  : (ص)

ثَػٍتّْ بالذي أخطأت : قاؿ . « وأخطأت بعضاً   [ .(401)]«ال تُقسم » : قاؿ . فواهلل لَُتَحدّْ



ا رأت كأنَّو وقع ُب بيتها ثبلثة أقمار ، فقصتها على أيب بكٍر ػ وكاف : وعن عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ  أهنَّ
فلّما قبض . إف صدقت رؤياؾ لَُيْدفَػَننَّ ُب بيتك من خَت أىل األرض ثبلثٌة : ِمْن أعرب النَّاس ػ فقاؿ 

فقد كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ َأْعبَػَر [ . (402)]«يا عائشة ىذا خَُت أقمارؾ » : قاؿ  (ص)النيبُّ 
 [ .(403)]ىذه األمَّة بعد نبيّْها

فعن إبراىيم النََّخعي . ومع كونو ػ رضي اهلل عنو ػ من أعلم الصَّحابة إال أنَّو من أبعد الناس عن التكلُّف 
كذا ، وكذا ، : ما األبُّ ؟ فقيل : فقيل  [31: عبس] {*َوفَاِكَهًة َوأَبِّا }قرأ أبو بكٍر الصّْدّْيق : قاؿ 

إفَّ ىذا ٢تو التكلُّف ، أيُّ أرٍض تقلٍُّت ، وأي ٝتاٍء ُتظلٍُّت إذا قلت ُب كتاب اهلل ما ال : فقاؿ أبو بكٍر 
 !؟[ (404)]أعلم

 :ػ دعاؤه وشدَّة تضرُّعو 3

إفَّ الدُّعاء باٌب عظيٌم ، فإذا فُِتَح للعبد تتابعت عليو ا٠تَتات ، واهنالت عليو الربكات ، ولذلك حرص 
الصّْدّْيق على حسن الصّْلة باهلل ، وكثرة الدُّعاء ، كما أفَّ الدُّعاء من أعظم وأقوى عوامل النَّصر على 

َوقَاَؿ َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَف َعْن ِعَباَدٌب َسَيْدُخُلوَف }: األعداء ، قاؿ تعأب 
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعٍتّْ فَِإينّْ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة }: وقاؿ تعأب  . [60: غافر ] {*َجَهنََّم َداِخرِيَن 

اِع ِإَذا َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوا ٕب َوْليُػْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوَف    .[186: البقرة ] {*الدَّ

يُق رسوَؿ اهلل  ، ورأى كيف كاف رسوؿ اهلل يستغيث باهلل ، ويستنصره ، ويطلب  (ص)ولقد الـز الصّْدّْ
ا١تدد منو ، وقد حرص الصّْدّْيق على أف يتعلَّم ىذه العبادة من رسوؿ اهلل ، وأف يكوف دعاؤه وتسبيحو 

، ويرتضيها ؛ إذ ليس للمسلم أف يفضّْل على الصّْيغة ا١تأثورة  (ص)على الصّْيغة اليت يأمر ّٔا رسوؿ اهلل 
ُب الدُّعاء والتسبيح والصَّبلة على النيبّْ صيغاً أخرى ، مهما كانت ُب ظاىرىا حسنة اللَّفظ ، جيدة 

ىو معلّْم ا٠تَت ، وا٢تادي إٔب الصراط ا١تستقيم ، وىو أعرؼ باألفضل ،  (ص)ا١تعٌت ؛ ألف رسوؿ اهلل 
يارسوؿ : أفَّ أبا بكٍر الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ : ، وقد جاء ُب الصَّحيحُت [ (405)]واألكمل

 اللهمَّ إينّْ : قل » : قاؿ . علّْمٍت دعاًء أدعو بو ُب صبلٌب ! اهلل

ظلمت نفسي ظلماً كثَتاً ، وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر ٕب مغفرًة من عندؾ ، وارٛتٍت إنَّك أنت 
 [ .(406)]«الغفور الرحيم 



أنَّو ال : ففي ىذا الدُّعاء وصف العبد لنفسو ا١تقتضي حاجتو إٔب ا١تغفرة ، وفيو وصف ربّْو الذي يوجب 
يقدر على ىذا ا١تطلوب غَته ، وفيو التَّصريح بسؤاؿ العبد ١تطلوبو ، وفيو بياف ا١تقتضى لئلجابة ، وىو 

 [ .(407)]وصف الرَّب با١تغفرة ، والرَّٛتة ، و٨توه أكمُل أنواع الطََّلب

علّْمٍت دعاًء أدعو بو إذا أصبحت ، ! يارسوؿ اهلل: وجاء ُب السُّنن عن أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
اللهم فاطر السَّموات واألرض ، عآب الغيب والشهادة ، ربَّ ُكلّْ شيٍء : قل » : وإذا أمسيت ، فقاؿ 

ومليَكو ، أشهد أف ال إلو إال أنَت ، أعوذ بك من شرّْ نفسي ، ومن شر الشَّيطاف ، وِشرِْكو ، وأف 
أقًتَؼ على نفسي سوءاً ، أو أجرَّه إٔب مسلٍم ، قُػْلُو إذا أصبحت ، وإذا أمسيت ، وإذا أخذت 

 [ .(408)]«مضجعك 

أنَّو ليس ألحٍد أف يظنَّ استغناءه عن التَّوبة إٔب اهلل ،  : (ص)فقد تعلم الصّْدّْيق من رسوؿ اهلل 
ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى }: قاؿ تعأب . واالستغفار من الذُّنوب ، بل ُكلُّ أحٍد ٤تتاٌج إٔب ذلك دائماً 

َها َوَٛتََلَها اإِلْنَساُف ِإنَُّو َكاَف ظَُلوًما َجُهوالً  السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْٞتَِباِؿ فَأَبَػُْتَ َأْف ٭َتِْمْلنَػَها َوَأْشَفْقَن ِمنػْ
لِيُػَعذَّْب اللَُّو اْلُمَناِفِقَُت َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشرِِكَُت َواْلُمْشرَِكاِت َويَػُتوَب اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَف *

فاإلنساف ظآبٌ جاىٌل ، وغاية ا١تؤمنُت وا١تؤمنات التَّوبة  [73 ، 72: األحزاب] {*اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما 
 .، وقد أخرب اهلل تعأب ُب كتابو بتوبة عباده الصَّاٟتُت ، ومغفرتو ٢تم 

وال أنَت : قالوا . « لن يدخل اٞتنَّة أحٌد بعملو » : أنَّو قاؿ  (ص)وثبت ُب الصَّحيحُت عن النيبّْ 
: وىذا ال يناُب قولو تعأب [ . (409)]«وال أنا إال أف يتغمََّدين اهللُ برٛتتو » : يارسوؿ اهلل ؟ قاؿ 

  .[24: اٟتاقة] {*ُكُلوا َواْشَربُوا َىِنيًئا ٔتَا َأْسَلْفُتْم ُب األَيَّاـِ ا٠ْتَالَِيِة }

إذا أحبَّ اهلل عبداً : فإف الرسوؿ نفى باء ا١تقابلة ، وا١تعادلة ، والقراف أثبت باء السَّبب ، وقوؿ َمْن قاؿ 
أنَّو إذا أحبَّ عبداً أ٢تمو التوبة ، واالستغفار ، فلم يصرَّ على الذُّنوب ، ومن : معناه . ٓب تضرَّه الذُّنوب 

ظنَّ أف الذُّنوب ال تضرُّ من أصرَّ عليها ؛ فهو ضاؿّّ ٥تالٌف للكتاب ، والسُّنَّة ، وإٚتاع السَّلف ، 
رًا يَػرَُه }. واألئمَّة   . {*َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرِّا يَػرَُه * َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْ

 

كاف أبو بكٍر دائم الذّْكر هلل تعأب ، شديد التَّضرُّع ، كثَت التَّوجُّو هلل ، ال ينفكُّ عن الدُّعاء ُب ُكلّْ 
 :أحيانو ، وقد نقل إلينا بعض أدعيتو ، وتضرعاتو ، ومنها 

أ ػ أسألك ٘تاـ النعمة ُب األشياء كلّْها ، والشُّكر لك عليها حىت ترضى ، وبعد الرّْضا ، وا٠تَتة ُب ٚتيع 
 [! .(410)]ما تكوف إليو ا٠تِيَػرَُة ، ّتميع ميسور األمور كلّْها ، ال ٔتعسورىا يا كرًن



الّلهمَّ إينّْ أسألك الذي ىو خٌَت ٕب ُب عاقبة ا٠تَت ، الّلهمَّ اجعل اخر ما : ب ػ وكاف يقوؿ ُب دعائو 
 [ .(411)]تعطيٍت من ا٠تَت رضوانك والدَّرجات الُعلى من جنات النعيم

الّلهمَّ اجعل خَت عمري اخره ، وخَت عملي خوا٘تو ، وخَت أيامي يـو : ج ػ وكاف يقوؿ ُب دعائو 
 [ .(412)]ألقاؾ

الّلهمَّ أنت أعلم يب من نفسي ، وأنا أعلم بنفسي : د ػ وكاف إذا ٝتع أحداً ٯتدحو من الناس ، يقوؿ 
 [ .(413)]منهم ، الّلهمَّ اجعلٍت خَتاً ٦تّا يظنُّوف ، واغفر ٕب ما ال يعلموف ، وال تؤاخذين ٔتا يقولوف

بية النبويَّة على  ىذه بعض أىمّْ صفاتو ، وشيٌء من فضائلو مررنا عليها باإل٬تاز ، وسوؼ نرى أثر الًتَّ
، وكيف قاـ مقاماً ٓب يقمو غَته بفضل اهلل ، وتوفيقو ، ٍبَّ تربيتو العميقة ،  (ص)الصّْدّْيق بعد وفاِة النيبّْ 

، فقد أحسن اٞتندية ، وقطع  (ص)وإٯتانو العظيم ، وعلمو الرَّاسخ وتتلمذه على يدي رسوؿ اهلل 
مراحلها ، وأشواطها برفقة قائده العظيم ، عليو أفضل الصَّبلة والسبلـ ، فلّما أصبح خليفًة لؤلُمَّة ؛ 

استطاع أف يقود سفينة اإلسبلـ إٔب شاطىء األماف ، رغم العواصف الشَّديدة ، واألمواج ا١تتبلطمة ، 
 .والفنت ا١تظلمة 

 
 

* * * 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاين

 ، وسقيفة بٍت ساعدة ، وجيش أسامة (ص)وفاة الرسوؿ 

 ا١تبحث األوؿ

 وفاة الرسوؿ وسقيفة بٍت ساعدة

  :(ص)وفاة الرسوؿ : أوالً 

إفَّ األرواح الشَّفَّافة الصَّافية لتدرؾ بعض ما يكوف ٥تبوءاً وراء حجب الغيب بقدرة اهلل تعأب ، والقلوب 
الطَّاىرة ا١تطمئنة لتحدّْث صاحبها ٔتا عسى أف ٭تدث لو فيما يستقبل من الزَّماف ، والعقوؿ الذَّكية 



 (ص)ا١تستنَتة بنور اإلٯتاف لتدرؾ ما وراء األلفاظ واألحداث من إشاراٍت ، وتلميحاٍت ، ولنبيّْنا ٤تمد 
 [ .(414)]من ىذه الصفات اٟتظُّ األوفر ، وىو منها باحمللّْ األرفع ؛ الذي ال ُيسامى وال يطاوؿ

، وأنَّو كغَته من البشر ، سوؼ  (ص)ولقد جاءت بعُض اآليات القرانيَّة مؤكّْدًة على حقيقة بشريَّة النيبّْ 
من بعض  (ص)يذوؽ ا١توت ، ويعاين سكراتو ، كما ذاقو من قبل إخوانو من األنبياء ، ولقد فهم 

ُب طائفٍة من األحاديث الصَّحيحة إٔب اقًتاب وفاتو ، منها ما  (ص)اآليات اقًتاب أجلو ، وقد أشار 
ىو صريح الدَّاللة على الوفاة ، ومنها ما ليس كذلك ، حيث ٓب يشعر ذلك منها إال اآلحاد من كبار 

 [ .(415)]الصَّحابة األِجبلَّء ، كأيب بكٍر ، والعّباس ، ومعاٍذ رضي اهلل عنهم

 :وبدء الشَّكوى  (ص)خ مرض رسوؿ اهلل _

من َحجَّة الوداع ُب ذي اٟتجَّة ، فأقاـ با١تدينة بقيتو من العاـ العاشر ، واحملـر ،  (ص)رجع رسوؿ اهلل 
وصفراً ، من العاـ اٟتادي عشر ، فبدأ بتجهيز جيش أسامة ، وأمََّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة ، 
وأمره أف يتوجَّو ٨تو البلقاء ، وفلسطُت ، فتجهَّز الناس وفيهم ا١تهاجروف ، واألنصار ، وكاف أسامة بن 

 زيد ابن ٙتاين عشرة سنة ، وتكلَّم البعض ُب تأخَته ، وىو مؤب ،

[ (416)]طعنهم ُب إمارة أسامة (ص)وصغَت السّْنّْ على كبار ا١تهاجرين واألنصار ، ٓب يقبل الرسوؿ 
إف يطعنوا ُب إمارتو ، فقد طعنوا ُب إمارة أبيو ، واًن اهلل ، إف كاف ٠تليقاً »  : (ص)، فقاؿ النيب 

 [ .(417)]«لئلمارة ، وإف كاف من أحبّْ الناس إٕبَّ ، وأفَّ ابنو ىذا ١تن أحب الناس إٕبَّ بعده 

وقد . شكواه الذي قُبض فيو  (ص)وبينما الناس يستعدُّوف للجهاد ُب جيش أسامة ابتدأ رسوؿ اهلل 
، واستئذانو [ (418)]زيارتو قتلى أحٍد ، وصبلتو عليهم: حدثت حوادث ما بُت مرضو ووفاتو منها 

بإخراج ا١تشركُت من ( ص)، وأوصى [ (419)]أف ٯترَّض ُب بيت عائشة ، وشدَّة ا١ترض الذي نزؿ بو
، وأوصى بإحساف [ (421])، وهنى عن اٗتاذ قربه مسجداً [ (420)]جزيرة العرب ، وإجازة الوفد

، وبُتَّ بأنو ٓب يبَق من [ (423])، وأوصى بالصبلة ، وما ملكت أٯتانكم[ (422)]الظنّْ باهلل
ُب أياـ مرضو ( ص)، وخطب [ (425])، وأوصى باألنصار خَتاً [ (424)]مبشّْرات النبوَّة إال الرُّؤيا

نيا وبُت ما عند اهلل ، فاختار ذلك العبد ما عند اهلل » : فقاؿ  ، فبكى أبو « إف اهلل خيػََّر عبداً بُت الدُّ
عن عبٍد ُخَتّْ ،  (ص)فعجبنا لبكائو أف ٮترب الرَّسوؿ : بكر ، فقاؿ أبو سعيد ا٠تدريُّ ػ رضي اهلل عنو ػ 

َخَتَّ ، وكاف أبو بكٍر أعلمنا ، فقاؿ رسوؿ اهلل  (ص)فكاف رسوؿ اهلل 
ُ
إفَّ أََمنَّ الناس »  : (ص)ىو ا١ت



عليَّ ُب صحبتو ، ومالو أبو بكٍر ، ولو كنُت متَّخذاً خليبلً غََت ريبّْ الٗتذت أبا بكٍر ، ولكن أخوَُّة 
 [ .(426)]«اإلسبلـ ، ومودَّتو ، ال يبقُتَّ ُب ا١تسجد باب إال ُسدَّ إال باب أيب بكٍر 

من قرينة  (ص)وكأفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فهم الرَّمز الذي أشار بو النيبُّ : قاؿ اٟتافظ ابن حجر 
، و١تا اشتدَّ ا١ترض [ (427)]أنَّو أراد نفسو ، فلذلك بكى: ذكره ذلك ُب مرض موتو ، فاستشعر منو 

 :فقيل « مروا أبا بكٍر فَػْلُيَصلّْ » : ، وحضرتو الصبلة ، فأذَّف ببلٌؿ ؛ قاؿ النيبُّ  (ص)بالنيبّْ 

وأعاد ، فأعادوا لو . ، إذا قاـ مقامك ٓب يستطع أف يصلّْي بالناس [ (428)]إفَّ أبا بكٍر رجٌل أسيف
فخرج أبو . « ، مروا أبا بكٍر فليصلّْ [ (429)]إنَّكنَّ صواحُب يوسف» : ، فأعاد الثالثة ، فقاؿ 

ُب نفسو خفَّة ، فخرج يهادى بُت رجلُت ، كأين أنظر إٔب رجليو ٗتطَّاف من  (ص)بكٍر ، فوجد النيبُّ 
أف مكانك ، ٍُبَّ أٌب بو حىت جلس إٔب جنبو ،  (ص)الوجع ، فأراد أبو بكٍر أف يتأخَّر فأومأ إليو النيبُّ 

! يصلّْي وأبو بكٍر يصلّْي بصبلتو ، والنَّاس يصلُّوف بصبلة أيب بكر (ص)فكاف النيبُّ : قيل لؤلعمش 
 [ .(430)]نعم: فقاؿ برأسو 

واستمرَّ أبو بكٍر يصلّْي با١تسلمُت ، حىت إذا كاف يـو اإلثنُت ، وىم صفوؼ ُب صبلة الفجر ، كشف 
م ، ورأى كيف أٙتر غرس دعوتو ،  (ص)النيبُّ  سًت اٟتجرة ، ينظر إٔب ا١تسلمُت ، وىم وقوؼ أماـ رّّْٔ

وجهاده ، وكيف نشأت أمٌَّة ٖتافظ على الصَّبلة ، وتواظب عليها ْتضرة نبيّْها وغيبتو ، وقد قرَّت عينو 
ّٔذا ا١تنظر البهيج ، ؤّذا النَّجاح الذي ٓب يقدر لنيبٍّ ، أو داٍع قبلو ، واطمأفَّ أف صلة ىذه األمَّة ّٔذا 
الدين ، وعبادة اهلل تعأب ، صلٌة دائمٌة ، ال تقطعها وفاة نبيها ، فُملىء من السرور ما اهلل بو عليم ، 

سًت ( ص)كشف النيبُّ : ، يقوؿ الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ [ (431)]واستنار وجهو وىو منَت
حجرة عائشة ينظر إلينا ، وىو قائم ، كأفَّ وجهو ورقة مصحف ، ٍبَّ تبسَّم يضحك ، فهممنا أف نفتنت 

خارٌج إٔب الصبلة ، فأشار إلينا أف أ٘تُّوا صبلتكم ، ودخل اٟتجرة ،  (ص)أفَّ النيب : من الفرح ، وظننَّا 
، وانصرؼ بعض الصَّحابة إٔب أعما٢تم ، ودخل أبو بكر على ابنتو عائشة ، [ (432)]وأرخى السًّْت

ػ [ (433)]ما أرى رسوؿ اهلل إال قد أقلع عنو الوجع ، وىذا يـو بنت خارجة ػ إحدى زوجتيو: وقاؿ 
 [ .(435])، فركب على فرسو ، وذىب إٔب منزلو[ (434)]وكانت تسكن بالسُّْنح

، ودخل عليو أسامة بن زيد ، وقد صمت ، فبل يقدر على  (ص)واشتدَّت سكرات ا١توت بالنيبّْ 
 الكبلـ ، فجعل يرفع يديو إٔب السماء ، ٍب يضعها على أسامة ، فعرؼ أنَّو يدعو لو ،



، و٨ترىا ، فدخل عبد [ (436)]وأخذت السيدة عائشة رسوؿ اهلل ، وأوسدتو إٔب صدرىا بُت سحرىا
اخذه لك ؟ فأشار : الرٛتن بن أيب بكر وبيده سواؾ ، فجعل رسوؿ اهلل ينظر إليو ، فقالت عائشة 

برأسو نعم ، فأخذتو من أخيها ، ٍبَّ مضغتو ، وليَّنتو ، وناولتو إيّاه ، فاستاؾ بو كأحسن ما يكوف 
ّتانبو ( ص)، وكاف [ (437)]«ُب الرَّفيق األعلى » : االستياؾ ، وكلُّ ذلك وىو ال ينفكُّ عن قولو 

، « إفَّ للموت سكرات . . ال إلو إال اهلل » : ركوة ماٍء ، أو علبٌة فيها ماء ، فيمسح ّٔا وجهو ويقوؿ 
، وُب لفٍظ [ (438)]، حىّت قبض ، ومالت يده« ُب الرَّفيق األعلى » : ٍبَّ نصب يده ، فجعل يقوؿ 

 [ .(439)]«! الّلهم أعٍتّْ على سكرات ا١توت» : كاف يقوؿ  (ص)أفَّ النيبَّ : 

» : وأصغت إليو قبل أف ٯتوت ، وىو مسنٌد الظَّهر يقوؿ  (ص)أفَّ عائشة ٝتعت النيبَّ : وُب رواية 
 [.(440)]«اللهم اغفر ٕب ، وارٛتٍت ، وأٟتقٍت بالرفيق األعلى 

ليس على أبيك كرٌب بعد اليـو » : فقاؿ ٢تا ! واكرب أباه: وقد ورد أفَّ فاطمة ػ رضي اهلل عنها ػ قالت 
إٔب جربيل ! ، جنَّة الفردوس مأواه ، يا أبتاه! أجاب ربّاً دعاه ، يا أبتاه! يا أبتاه: ، فلّما مات قالت « 

كيف طابت أنفسكم أف ٖتثوا على رسوؿ اهلل : قالت ألنس  (ص)ننعاه ، فلّما دفن 
اب  [ .(441)]الًتُّ

نيا ، ويفديو أصحابو بنفوسهم ،  نيا وىو ٭تكم جزيرة العرب ، ويرىبو ملوؾ الدُّ فارؽ رسوؿ اهلل الدُّ
وأوالدىم ، وأموا٢تم ، وما ترؾ عند موتو ديناراً ، وال در٫تاً ، وال عبداً ، وال أَمًة ، وال شيئاً ، إال بغلتو 

ودرُعو مرىونٌة عند يهودي بثبلثُت ( ص)وتوُبَّْ [ (442)]البيضاء ، وسبلحو ، وأرضاً جعلها صدقةً 
، وكاف ذلك يـو اإلثنُت ُب الثَّاين عشر ربيع األوؿ سنة إحدى عشرة من [ (443)]صاعاً من شعَت

، وكاف أشدَّ األيّاـ سواداً ، ووحشًة ، [ (445])، ولو ثبلٌث وستُّوف سنة[ (444)]ا٢تجرة بعد الزَّواؿ
 ومصاباً على ا١تسلمُت ، و٤تنًة كربى للبشريَّة ، كما كاف يـو والدتو أسعد

كاف اليـو الذي قدـ فيو رسوؿ اهلل : ، يقوؿ أنس رضي اهلل عنو [ (446)]يوـٍ طلعت فيو الشمس
، [ (447)]ا١تدينة أضاء منها ُكلُّ شيء ، فلّما كاف الذي مات فيو ، أظلم منها ُكلُّ شيء (ص)

ُـّ أٯتن ، فقيل ٢تا  سيموت  (ص)إينّْ قد علمت أف رسوؿ اهلل : ما يبكيك على النيبّْ ؟ قالت : وبكت أ
ا أبكي على الوحي الذي رفع عّنا  [ .(448)]، ولكن إ٪تَّ

 :ىوؿ الفاجعة وموقف أيب بكٍر منها : ثانياً 



اضطرب ا١تسلموف ، فمنهم من ُدىش فخولط ، ومنهم من  (ص)و١تّا توُب رسوؿ اهلل : قاؿ ابن رجب 
أقعد ، فلم يُطق القياـ ، ومنهم من اعُتقل لسانو ، فلم يطق الكبلـ ، ومنهم من أنكر موتو 

 [ .(449)]بالكليَّة

من أعظم ا١تصائب ا١تصيبة ُب الدّْين : قاؿ القرطيبُّ مبيّْناً ِعَظم ىذه ا١تصيبة ، وما ترتب عليها من أمور 
ا أعظم ا١تصائب »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل . .  إذا أصاب أحدكم مصيبٌة ، فليذكر مصابو يب فإهنَّ

، ألفَّ ا١تصيبة بو أعظم من ُكلّْ مصيبٍة يصاب ّٔا ا١تسلم بعده ( ص)، وصدؽ رسوؿ اهلل [ (450)]«
إٔب يـو القيامة ، انقطع الوحي ، وماتت النُّبوَّة ، وكاف أوؿ ظهور الشرّْ بارتداد العرب وغَت ذلك ، 

 [ .(451)]وكاف أوَّؿ انقطاع ا٠تَت وأوؿ نقصانو

عظمت بو مصيبة ا١تسلمُت ، فكانت عائشة فيما بلغٍت  (ص)و١تّا توُب رسوؿ اهلل : وقاؿ ابن إسحاؽ 
اليهوديَّة ، والنَّصرانية ، و٧تم النّْفاؽ ، [ (452)]ارتدَّت العرب ، واشرأبَّت (ص)١تّا توُب النيبُّ : تقوؿ 

 [ .(453)]وصار ا١تسلموف كالغنم ا١تطَتة ُب الليلة الشَّاتية لفقد نبيّْهم

قاصمة الظَّهر ،  (ص)فكاف موت النيبّْ .. واضطربت اٟتاؿ:... وقاؿ القاضي أبو بكر بن العريبّْ 
ومصيبة العمر ، فأّما عليّّ ، فاستخفى ُب بيت فاطمة ، وأّما عثماف ، فسكت ، وأّما عمر ، 

ا واعده ربُّو كما واعد موسى ، ولَتجعنَّ : ، وقاؿ [ (454)]فأىجر  ما مات رسوؿ اهلل وإ٪تَّ

، و١تا ٝتع أبو بكٍر ا٠ترب ؛ أقبل على فرس من [ (455)]رسوؿ اهلل ، فليقطعن أيدي رجاٍؿ ، وأرجلهم
مسكنو بالسُّنح ؛ حىّت نزؿ ، فدخل ا١تسجد ، فلم يكلّْم الّناس ، حىت دخل على عائشة ، فتيمَّم 

وىو ُمغشَّى بثوب حربة ، فكشف عن وجهو ، ٍبَّ أكبَّ عليو ، فقبَّلو ، وبكى ، ٍبَّ  (ص)رسوؿ اهلل 
بأيب أنت وأمي ، واهلل ال ٬تمع اهلل عليك موتتُت ، أّما ا١توتة اليت كتبت عليك فقد : قاؿ 
وىو ماٍض ُب كبلمو ، وُب ! اجلس يا عمر: وخرج أبو بكر وعمر يتكلَّم ، فقاؿ [ . (456)]ُمتَّها

 :ثورة غضبو ، فقاـ أبو بكٍر ُب الناس خطيباً بعد أف ٛتد اهلل ، وأثٌت عليو 

فإفَّ من كاف يعبد ٤تمَّداً فإفَّ ٤تمداً قد مات ، ومن كاف يعبد اهلل فإف اهلل حيّّ ال ٯتوت ، ٍبَّ : أّما بعد 
َوَما ٤ُتَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌؿ َقْد َخَلْت ِمْن قَػْبِلِو الرُُّسُل أَفَِإْف َماَت أَْو قُِتَل انْػَقَلْبُتْم َعَلى }: تبل ىذه اآلية 

َقِلْب َعَلى َعِقبَػْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا َوَسَيْجزِي اللَُّو الشَّاِكرِيَن  : عمراف آؿ ] {*َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَػنػْ
 [ .(457])فنشج الناس يبكوف [144



أفَّ : فواهلل ما إف ٝتعت أبا بكٍر تبلىا ، فهويت إٔب األرض ما ٖتملٍت قدماي ، وعلمُت : قاؿ عمر 
ىذه اآلية أدؿُّ دليل على شجاعة الصّْدّْيق ، وجراءتو ، : قاؿ القرطيبُّ [ . (458)]رسوَؿ اهلل قد مات

فإفَّ الشجاعة ، واٞترأة حد٫ُّتا ثبوت القلب عند حلوؿ ا١تصائب ، وال مصيبة أعظم من موت النيبّْ 
منهم عمر ، وخرس عثماف  (ص)ٓب ٯتت رسوؿ اهلل : ، فظهرت شجاعتو ، وعلمو ، قاؿ الناس  (ص)

، واستخفى عليّّ ، واضطرب األمر ، فكشفو الصّْدّْيق ّٔذه اآلية حُت قدومو من مسكنو 
 [ .(459)]بالسُّنح

ؤّذه الكلمات القبلئل ، واستشهاد الصّْدّْيق بالقراف الكرًن خرج الناس من ذىو٢تم ، وحَتهتم ، 
ورجعوا إٔب الفهم الصَّحيح رجوعاً ٚتيبلً ، فاهلل ىو اٟتيُّ وحده ؛ الذي ال ٯتوت ، وأنَّو وحده الذي 

، كما جاء ُب روايٍة من قوؿ [ (460)](ص)يستحقُّ العبادة ، وأفَّ اإلسبلـ باٍؽ بعد موت ٤تمٍَّد 
إفَّ دين اهلل قائٌم ، وإفَّ كلمة اهلل تامٌَّة ، وإفَّ اهلل ناصر َمْن نصره ، ومعزُّ دينو ، وإفَّ كتاب : الصدّْيق 

وفيو حبلؿ اهلل وحرامو ، واهلل ال  (ص)اهلل بُت أظهرنا ، وىو النُّور ، والشّْفاء ، بو ىدى اهلل ٤تمَّداً 
 إفَّ سيوؼ اهلل ١تسلولٌة ما وضعناىا! نبإب من أجلب علينا من خلق اهلل

 [ .(461)]بعد ، ولنجاىدفَّ َمْن خالفنا كما جاىدنا مع رسوؿ اهلل ، فبل يبغُتَّ أحٌد إال على نفسو

مصيبًة عظيمًة ، وابتبلًء شديداً ، ومن خبل٢تا ، وبعدىا ظهرت شخصيَّة  (ص)كاف موت ٤تمٍَّد 
، فقد أشرؽ اليقُت ُب قلبو ، وٕتلَّى ذلك [ (462)]الصدّْيق كقائٍد لؤلُمَّة فذٍّ ، ال نظَت لو ، وال مثيل

ُب رسوخ اٟتقائق فيو ، فعرؼ حقيقة العبودية ، والنُّبوَّة ، وا١توت ، وُب ذلك ا١توقف العصيب ظهرت 
وما زاؿ  (من كاف يعبد اهلل فإف اهلل حيّّ ال ٯتوت  )حكمتو ػ رضي اهلل عنو ػ فا٨تاز بالناس إٔب التَّوحيد 

[ . (463)]التَّوحيد ُب قلؤّم غّضاً طريّاً ، فما أف ٝتعوا تذكَت الصّْدّْيق ٢تم ؛ حىت رجعوا إٔب اٟتق
أفَّ اهلل أنزؿ ىذه اآلية حىت : فواهلل لكأفَّ الناس ٓب يكونوا يعلموف : تقوؿ عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ 

 [ .(464)]تبلىا أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فتلّقاىا منو الناُس ، فما ُيسمع بشٌر إال يتلوىا

 :سقيفة بٍت ساعدة : ثالثاً 

اجتمع األنصار ُب سقيفة بٍت ساعدة ُب  (ص)١تّا علم الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ بوفاة رسوؿ اهلل 
اليـو نفسو ، وىو يـو اإلثنُت الثاين عشر من شهر ربيع األوؿ من السَّنة اٟتادية عشرة للهجرة ، 

 [ .(465)]وتداولوا األمر بينهم ُب اختيار َمْن يلي ا٠تبلفة من بعده



والتفَّ األنصار حوؿ زعيم ا٠تزرج سعد بن عبادة ػ رضي اهلل عنو ػ و١تا بلغ خرب اجتماع األنصار ُب 
سقيفة بٍت ساعدة إٔب ا١تهاجرين ، وىم ٣تتمعوف مع أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ لًتشيح َمْن 

انطلقوا بنا إٔب إخواننا من األنصار ، فإفَّ ٢تم ُب : ، قاؿ ا١تهاجروف لبعضهم [ (466)]يتؤبَّ ا٠تبلفة
فانطلقنا نريدىم ، فلّما دنونا منهم لقينا منهم : ، قاؿ عمر ػ رضي اهلل عنو ػ[ (467)]ىذا اٟتقّْ نصيباً 

نريد : قلنا ! أين تريدوف يا معشر ا١تهاجرين ؟: رجبلف صاٟتاف ، فذكر ما ٘تاأل عليو القـو ، فقاال 
واهلل : فقلت . ال عليكم أال تقربوىم ، اقضوا أمركم : إخواننا ىؤالء من األنصار ، فقاال 

 ، فانطلقنا حىّت أتيناىم ُب سقيفة بٍت ساعدة ، فإذا رجٌل مزمَّلٌ [ (468)]لنأتينَّهم

. يُوَعك : ما لو ؟ قالوا : ىذا سعد بن عبادة ، فقلت : من ىذا ؟ فقالوا : بُت ظهرانيهم ، فقلت 
أّما بعد فنحن أنصار اهلل ، : فلّما جلسنا قليبلً تشهَّد خطيبهم فأثٌت على اهلل ٔتا ىو أىلو ، ٍبَّ قاؿ 

، فإذا ىم [ (469)]وكتيبة اإلسبلـ ، وأنتم ػ معشر ا١تهاجرين ػ رىٌط ، وقد دفَّت دافٌَّة من قومكم
 [ .(470)]يريدوف أف ٮتتزلونا من أصلنا ، وأف ٭تضنونا من األمر

فلّما سكت أردت أف أتكلَّم ػ وكنت قد زوَّرُت مقالة أعجبتٍت أريد أف أقدّْمها بُت يدي أيب بكٍر ػ 
على رسلك ، فكرىت أف أغضبو : وكنت أداري منو بعض اٟتدّْ ، فلّما أردت أف أتكلَّم قاؿ أبو بكر 

، فتكلَّم أبو بكر ، فكاف ىو أحلَم مٍتّْ ، وأوقر ، واهلل ما ترؾ من كلمٍة أعجبتٍت ُب تزويري إالّ قاؿ ُب 
ما ذكرًب فيكم من خٍَت فأنتم لو أىٌل ، ولن يُعرؼ : بديهتو مثلها ؛ أو أفضل منها حىّت سكت ، فقاؿ 

ىذا األمر إال ٢تذا اٟتيّْ من قريٍش ، ىم أوسط العرب نسباً ، وداراً ، وقد رضيت لكم أحد ىذين 
الرَّجلُت فبايعوا أيَّهما شئتم ػ فأخذ بيدي ، ويد أيب ُعبيدة بن اٞتراح ؛ وىو جالٌس بيننا ػ فلم أكره ٦تّا 
قاؿ غَتىا ، واهلل أف أقدَّـ فتضرب عنقي ال يُقربٍت ذلك من إٍب أحبُّ إٕبَّ من أف أتأمَّر على قوـٍ فيهم 

 .اللهمَّ إال أف ُتَسوَّْؿ إٕب نفسي عند ا١توت شيئاً ال أجده اآلف ! أبو بكر

، مّنا أمٌَت ، ومنكم أمَت [ (471)]أنا ُجذيلها احملكَّك ، وُعذيُقها ا١ترجَّب: فقاؿ قائل من األنصار 
ابسط يدؾ يا : فكثر اللَّغط وارتفعِت األصوات ، حىّت َفرِْقُت من االختبلؼ ، فقلت ! يا معشر قريش

 [ .(472)]فبسط يده ، فبايعتو ، وبايعو ا١تهاجروف ، ٍبَّ بايعتو األنصار! أبا بكر

فتكلَّم أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فلم يًتؾ شيئاً أنزؿ ُب األنصار ، وال ذكره : . . . وُب رواية أٛتد 
لو سلك » : قاؿ  (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : ولقد علمتم : من شأهنم إال وذكره ، وقاؿ  (ص)رسوؿ اهلل 

أفَّ [! (473)]، ولقد علمت يا سعد« الناس وادياً ، وسلكِت األنصار وادياً سلكت وادي األنصار 



قريٌش والة ىذا األمر فَػبَػرُّ الناس تبع لِبَػرّْىم ، وفاجر الناس تبٌع » : قاؿ وأنت قاعد  (ص)رسوؿ اهلل 
 [ .(474)]صدقت ، ٨تن الوزراء ، وأنتم األمراء: فقاؿ لو سعد : ، قاؿ « لفاجرىم 

 

 :أىمُّ الدروس ، والعرب ، والفوائد ُب ىذه اٟتادثة : رابعاً 

 :ػ الصّْدّْيق وتعاملو مع النُّفوس ، وقدرتو على اإلقناع 1

من رواية اإلماـ أٛتد يتَّضح لنا كيف استطاع الصّْدّْيق أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ أف يدخل إٔب نفوس 
األنصار ، فيقنعهم ٔتا راه ىو اٟتقُّ ، من غَت أف يُعرّْض ا١تسلمُت للفتنة ، فأثٌت على األنصار ببياف ما 
جاء ُب فضلهم من الكتاب والسُّنَّة ، والثناء على ا١تخالف منهٌج إسبلميّّ يقصد منو إنصاؼ ا١تخالف 
، وامتصاص غضبو ، وانتزاع بواعث األثرة ، واألنانيَّة ُب نفسو ، ليكوف مهيَّأً لقبوؿ اٟتق إذا تبُتَّ لو ، 

ٍبَّ توصَّل أبو بكٍر من ذلك إٔب . الكثَت من األمثلة اليت تدؿُّ على ذلك  (ص)وقد كاف ُب ىدي النيبّْ 
قد نصَّ على أفَّ ا١تهاجرين من  (ص)أفَّ فضلهم وإف كاف كبَتاً ال يعٍت أحقيَّتهم ُب ا٠تبلفة ؛ ألفَّ النيبَّ 

َقدَّموف ُب ىذا األمر
ُ
 [ .(475)]قريٍش ىم ا١ت

 (ص)أفَّ أبا بكٍر استدؿَّ على أفَّ أمر ا٠تبلفة ُب قريٍش بوصية رسوؿ اهلل : وقد ذكر ابن العريبّْ ا١تالكيُّ 
احتجَّ بو أبو بكٍر على « باألنصار خَتاً ، وأف يقبلوا من ٤تسنهم ، ويتجاوزوا عن مسيئهم » : 

لِْلُفَقرَاِء }: إشارة إٔب قولو تعأب  (ا١تفلحُت  )وٝتَّاكم  (الصَّادقُت  )إفَّ اهللَ ٝتَّانا : األنصار قولو 
اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم َوأَْمَوا٢تِِْم يَػْبتَػُغوَف َفْضبلً ِمَن اللَِّو َوِرْضَواناً َويَػْنُصُروَف اللََّو َوَرُسوَلُو 

اَر َواإِلٯتَاَف ِمْن قَػْبِلِهْم ٭تُِبُّوَف َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوالَ ٬تَُِدوَف ُب *أُولَِئَك ُىُم الصَّاِدقُوَف  َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّءوا الدَّ
ُصُدورِِىْم َحاَجًة ٦تَّا أُوتُوا َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنْػُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِِّْٔم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَأُولَِئَك ُىُم 

يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا }: ، وقد أمركم أف تكونوا معنا حيثما كّنا ، فقاؿ  [9 ، 8: اٟتشر] {*اْلُمْفِلُحوَف 
  .[119: التوبة] {*اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقَُت 

، [ (476)]إٔب غَت ذلك من األقواؿ ا١تصيبة ، واألدلَّة القوية ، فتذكرت األنصار ذلك ، وانقادت إليو
وبُتَّ الصّْدّْيق ُب خطابو أفَّ ِمْن مؤىّْبلت القـو الذين يرشَّحوف للخبلفة أف يكونوا ٦تَّن يدين ٢تم العرب 

أفَّ العرب ال : بالسّْيادة ، وتستقرُّ ّٔم األمور ، حىّت ال ٖتدث الفنت فيما إذا تؤبَّ غَتىم ، وأباف 
منهم ، و١تا استقرَّ ُب أذىاف العرب من  (ص)يعًتفوف بالسّْيادة إال للمسلمُت من قريٍش ؛ لكوف النيبّْ 

 .تعظيمهم ، واحًتامهم 



ؤّذه الكلمات النػَّيػّْرَة اليت قا٢تا الصّْدّْيق اقتنع األنصار بأف يكونوا وزراء ُمعينُت وجنوداً ٥تلصُت ، كما 
 [ .(477)]، وبذلك توحَّد صفُّ ا١تسلمُت (ص)كانوا ُب عهد النيبّْ 

 

 :ػ زىد عمر ، وأيب بكٍر ػ رضي اهلل عنهما ػ ُب ا٠تبلفة ، وحرص اٞتميع على وحدة األمَّة 2

بعد أف أًبَّ أبو بكٍر حديثو ُب السَّقيفة قدَّـ عمر ، وأبا عبيدة للخبلفة ، ولكن عمر كره ذلك ، وقاؿ 
فلم أكره ٦تّا قاؿ غَتىا ، كاف واهلل أف أقدَّـ فتضرب عنقي ال يُػَقرّْبٍت ذلك من إٍٍب أحبَّ إٕبَّ : فيما بعد 

 [ .(478)]من أف أتأمَّر على قوـٍ فيهم أبو بكرٍ 

: فبسط يده ، قاؿ ! ابسط يدؾ يا أبا بكر: ؤّذه القناعة من عمر بأحقيَّة أيب بكٍر با٠تبلفة قاؿ لو 
ألستم ! يا معشر األنصار: . . . قاؿ عمر : وجاء ُب رواية . فبايعتو ، وبايعو ا١تهاجروف ، واألنصار 

أفَّ رسوؿ اهلل قد أمر أبا بكر أف يَػُؤَـّ الناس ، فأيكم تطيب نفسو أف يتقدَّـ أبا بكٍر ػ رضي : تعلموف 
 [ .(479)]نعوذ باهلل أف نتقدَّـ أبا بكر: اهلل عنو ػ ؟ فقالت األنصار 

ُب مرض موتو ، فأصرَّ  (ص)وىذا ملحٌظ مهمّّ ُوفَّْق إليو عمر ػ رضي اهلل عنو ػ وقد اىتمَّ بذلك النيبُّ 
على إمامة أيب بكٍر ، وىو من باب اإلشارة بأنَّو أحقُّ من غَته با٠تبلفة ، وكبلـ عمر ُب غاية األدب ، 
والتَّواضع ، والتَّجرُّد من حظّْ النفس ، ولقد ظهر زىد أيب بكٍر ُب اإلمارة ُب خطبتو اليت اعتذر فيها من 

واهلل ما كنت حريصاً على اإلمارة يوماً ، وال ليلًة قطُّ ، وال كنت فيها راغباً ، : قبوؿ ا٠تبلفة حيث قاؿ 
وال سألتها اهلل عزَّ وجلَّ ُب سرٍّ ، وعبلنيٍة ، ولكٍتّْ أشفقت من الفتنة ، وما ٕب ُب اإلمارة من راحٍة ، 

ولكن قُػلّْدت أمراً عظيماً ما ٕب بو من طاقة ، وال يد إال بتقوية اهلل عزَّ وجل ، ولوددت أف أقوى الناس 
 [ .(480)]عليها مكاين

وددت أينّْ يـو سقيفة بٍت ساعدة كنت قذفت األمر ُب عنق أحد الرَّجلُت ، أيب : أنَّو قاؿ : وقد ثبت 
وقد تكرَّرت خطب أيب بكٍر ُب [ . (481)]عبيدة ، أو عمر فكاف أمَت ا١تؤمنُت ، وكنت وزيراً 

ىذا أمركم إليكم تولوا ! أيُّها الناس: . . . االعتذار عن توٕبّْ ا٠تبلفة ، وطلبو بالتنحّْي عنها ، فقد قاؿ 
رضينا بك قسماً وحظاً ، وأنت ثاين اثنُت : فأجابو الناس . من أحببتم على ذلك ، وأكوف كأحدكم 

، وقد قاـ باسترباء نفوس ا١تسلمُت من أيّْ معارضٍة ٠تبلفتو ، [ (482)](ص)مع رسوؿ اهلل 
ا رجٍل ندـ على بيعيت ١تّا قاـ على رجليو ، ! أيها الناس: واستحلفهم على ذلك ، فقاؿ  أذكر اهلل أٯتُّ

 فقاؿ عليُّ بن أيب طالب ، ومعو السَّيف ، فدنا منو حىت وضع رِجبلً 



واهلل ال نقيلك ، وال نستقيلك ، قدَّمك رسوؿ اهلل ، : على عتبة ا١تنرب ، واألخرى على اٟتصى ، وقاؿ 
ا روح [ (483)]فمن ذا يؤخّْرؾ ؟ وٓب يكن أبو بكر وحده الزَّاىد ُب أمر ا٠تبلفة وا١تسؤوليَّة بل إهنَّ

 .العصر 

إفَّ اٟتوار الذي دار ُب سقيفة بٍت ساعدة ال ٮترج عن : ومن ىذه النُّصوص اليت ًبَّ ذكرىا ٯتكن القوؿ 
اه ، بل يؤكّْد حرص األنصار على مستقبل الدَّعوة اإلسبلميَّة ، واستعدادىم ا١تستمر للتَّضحية  ىذا االٕتّْ

ُب سبيلها ، فما اطمأنُّوا على ذلك حىّت استجابوا سراعاً لبيعة أيب بكر ؛ الذي قبل البيعة ٢تذه 
األسباب ، وإال فإف نظرة الصَّحابة ٥تالفٌة لرؤية الكثَت ٦تَّن جاء بعدىم ٦تَّن خالفوا ا١تنهج العلميَّ ، 

والدراسة ا١توضوعية ، بل كانت دراستهم متناقضًة مع روح ذلك العصر ، واماؿ ، وتطلُّعات أصحاب 
من األنصار ، وغَتىم ، وإذا كاف اجتماع السَّقيفة أدَّى إٔب انشقاٍؽ بُت ا١تهاجرين  (ص)رسوؿ اهلل 

يار ، وأىل [ (484)]واألنصار كما زعمو بعضهم ، فكيف قبل األنصار بتلك النتيجة ، وىم أىل الدّْ
العدد والعدَّة ؟ وكيف انقادوا ٠تبلفة أيب بكٍر ، ونفروا ُب جيوش ا٠تبلفة شرقاً ، وغرباً ٣تاىدين لتثبيت 

 [ .(485)]أركاهنا ؟ لو ٓب يكونوا متحمّْسُت لنصرهتا

فالصَّواب اتَّضح من حرص األنصار على تنفيذ سياسة ا٠تبلفة ، واالندفاع ١تواجهة ا١ترتدّْين ، وأنَّو ٓب 
يتخلَّف أحٌد من األنصار عن بيعة أيب بكٍر فضبلً عن غَتىم من ا١تسلمُت ، وأفَّ أخوَّة ا١تهاجرين ، 

 .ا١تغرضة [ (486)]واألنصار أكرب من ٗتيُّبلت الذين سطَّروا ا٠تبلؼ بينهم ُب رواياهتم

 : ػ سعد بن عبادة ػ رضي اهلل عنو ػ وموقفو من خبلفة الصّْدّْيق 3

إفَّ سعد بن عبادة ػ رضي اهلل عنو ػ قد بايع أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ با٠تبلفة ُب أعقاب النّْقاش ، الذي 
دار ُب سقيفة بٍت ساعدة ؛ إذ أنَّو نزؿ عن مقامو األوَّؿ ُب دعوى اإلمارة ، وأذعن للصّْدّْيق با٠تبلفة ، 
وكاف ابن عمو بشَت بن سعد األنصاري أوَّؿ من بايع الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنهم ػ ُب اجتماع السَّقيفة ، 
وٓب يثبت النَّقل الصحيح أيَّة أزماٍت ، ال بسيطًة ، وال خطَتًة ، وٓب يثبت أيَّ انقساـٍ ، أو ِفَرٍؽ ، لكلٍّ 

منها مرشٌح يطمع ُب ا٠تبلفة ، كما زعم بعض كتَّاب التَّاريخ ، ولكنَّ األخوَّة اإلسبلميَّة ظلَّت كما ىي 
 ، بل ازدادت توثُّقاً كما يثبت ذلك النَّقل الصحيح ،وٓب يثبت

النَّقل الصحيح تامراً حدث بُت أيب بكٍر وعمَر ، وأيب عبيدة الحتكار اٟتكم بعد وفاة رسوؿ اهلل 
 .، فهم كانوا أخشى هلل ، وأتقى من أف يفعلوا ذلك [ (487)](ص)



وقد حاوؿ بعض الُكتَّاب من ا١تؤرخُت أصحاب األىواء أف ٬تعلوا من سعد بن عبادة ػ رضي اهلل عنو ػ 
منافساً للمهاجرين يسعى للخبلفة بشرٍه ، ويدبّْر ٢تا ا١تؤامرات ، ويستعمل ُب الوصوؿ إليها كلَّ أساليب 

 (ص)التَّفرقة بُت ا١تسلمُت ، ىذا الرَّجل ، إذا راجعنا تارٮتو وتتبَّعنا مسلكو ؛ وجدنا مواقفو مع الرَّسوؿ 
نيا أكرَب ٫تّْهم ، وال مبلغ علمهم ، فهو النَّقيب ُب بيعة  ٕتعلو من الصَّفوة األخيار ، الذين ٓب تكن الدُّ

العقبة الثانية ، حىت ٞتأت قريش إٔب تعقُّبو قرب مكَّة ، وربطوا يديو إٔب عنقو ، وأدخلوه مكَّة أسَتاً 
حىّت أنقذه منهم جبَت بن مطعم بن عدّي ، حيث كاف ٬تَتىم ُب ا١تدينة ، وىو من الذين شهدوا 

وحظي ٔتقاـ أىل بدٍر ، ومنزلتهم عند اهلل ، وكاف من بيت جوٍد ، وكرـٍ ، وشهد لو [ (488)]بدراً 
  .(ص)بذلك رسوؿ اهلل 

يعتمد عليو ػ بعد اهلل ػ وعلى سعد بن معاذ كما ُب غزوة ا٠تندؽ ، عندما  (ص)وكاف رسوؿ اهلل 
استشارىم ُب إعطاء ثلث ٙتار ا١تدينة لعيينة بن حصن الفزاري ، فكاف رد السَّْعَدْيِن يدؿُّ على عمق 

، فمواقف سعٍد مشهورة ، ومعلومٌة ، فهذا الصَّحايب اٞتليل [ (489)]اإلٯتاف ، وكماؿ التَّضحية
صاحب ا١تاضي آّيد ُب خدمة اإلسبلـ والصُّحبة الصَّادقة لرسوؿ اهلل ال يعقل ، وٓب يثبت أنَّو كاف يريد 

أف ٭ُتيَي العصبية اٞتاىلية ُب مؤ٘تر السَّقيفة ؛ لكي ٭تصل ُب غمار ىذه الفرقة على منصب ا٠تبلفة ، 
أنَّو ٓب يثبت ، وٓب يصحَّ ما ورد ُب بعض ا١تراجع من أنَّو ػ بعد بيعة أيب بكٍر ػ كاف ال يصلّْي : كما 

ا انفصل سعد بن عبادة ػ رضي اهلل عنو ػ عن [ (490)]بصبلهتم ، وال يفيض ُب اٟتجّْ بإفاضتهم ، كأ٪تَّ
، فهذا باطٌل ، و٤تض افًتاٍء ، فقد ثبت من خبلؿ الرّْوايات الصَّحيحة ، [ (491)]ٚتاعة ا١تسلمُت

ولقد : أفَّ سعداً بايع أبا بكر ، فعندما تكلَّم أبو بكٍر يـو السَّقيفة ، فذكر فضل األنصار ، وقاؿ 
لو سلك الناس وادياً ، وسلكت األنصار وادياً ، وشعباً ؛ لسلكُت » : أفَّ رسوؿ اهلل قاؿ : علمتم 

، ٍب ذكر سعد بن عبادة بقوؿ فصٍل ، وحجٍَّة ال تردُّ [ (492)]«وادي األنصار ، أو شعَب األنصار 
 :قاؿ وأنت قاعٌد  (ص)أفَّ رسوؿ اهلل ! ولقد علمت يا سعد: ، فقاؿ 

صدقت ٨تن : قاؿ سعد « قريٌش والة ىذا األمر ، فرب الناس تبع لربىم ، وفاجرىم تبع لفاجرىم » 
 [ .(494])، فتتابع القـو على البيعة ، وبايع سعد[ (493)]الوزراء ، وأنتم األمراء

ؤّذا تثبت بيعة سعد بن عبادة ، ؤّا يتحقَّق إٚتاع األنصار على بيعة ا٠تليفة أيب بكر ، وال يعود أيُّ 
اماً خطَتاً ، أف ينسب لسيّْد األنصار  معٌت للًتويج لروايٍة باطلٍة ، بل سيكوف ذلك مناقضاً للواقع ، واهتّْ
العمل على شقّْ عصا ا١تسلمُت ، والتنكُّر لكلّْ ما قدَّمو من نصرٍة ، وجهاٍد وإيثاٍر للمهاجرين ، والطَّعن 



ال أبايعكم حىت أرميكم ٔتا ُب كنانيت ، وأخضّْب سناف : بإسبلمو من خبلؿ ما ينسب إليو من قوؿ 
ر٤تي ، وأضرب بسيفي ، فكاف ال يصلّْي بصبلهتم ، وال ٬تمّْع ّتماعتهم ، وال يقضي بقضائهم ، وال 

 .ُب اٟتجّْ : أي [(495)]يفيض بإفاضتهم

إفَّ ىذه الرّْوايَة اليت اسُتِغلَّت للطَّعن بوحدة ا١تهاجرين ، واألنصار ، وصدؽ أخوَّهتم ، ما ىي إال روايٌة 
 :باطلٌة لؤلسباب التالية 

وال سيَّما ُب ا١تسائل ا٠تبلفيَّة [(496)](إخباريّّ تالٌف ، ال يوثق بو  )أفَّ الراوي صاحب ىوًى ، وىو 
. 

ُب غاية الضَّعف ، أّما متنها ؛ : ، أي [ (497)]وإسنادىا كما ترى: قاؿ الذَّىيبُّ عن ىذه الرّْواية 
فهو يناقض سَتة سعد بن عبادة وما ُب عنقو من بيعٍة على السَّمع ، والطَّاعة ، و١تا روي عنو من 

 [ .(498)]فضائل

 :ػ ما يروى من خبلٍؼ بُت عمَر ، واٟتباب بن ا١تنذر 4

أّما ما يروى عن تنازٍع ُب السَّقيفة بُت عمر ، واٟتباب بن ا١تنذر السَّلميّْ األنصاريّْ ، فالرَّاجُح أنَّو غَت 
، فقد روي عن عمر ، قاؿ  (ص)صحيٍح ، وأفَّ عمر ٓب يُغضب اٟتباب بن ا١تنذر منذ عهد رسوؿ اهلل 

 فلّما كاف اٟتباب بن ا١تنذر ىو الذي ٬تيبٍت ٓب يكن ٕب معو كبلـٌ؛ ألنَّو: 

فنهاين عنو فحلفت أال أكلّْمو كلمًة تسوُءُه  (ص)كاف بيٍت وبينو منازعٌة ُب حياة رسوؿ اهلل 
 [ .(499)]أبداً 

كما أفَّ ما يروى عن اٟتباب ُب ىذه ا١تنازعة ٥تالٌف ١تا ُعهد عنو من حكمٍة ، ومن حسن تأتّْيو لؤلمور 
؛ وذلك لقبوؿ مشورتو ُب بدٍر ( ص)ُب عهد رسوؿ اهلل [ (500)](بذي الرأي  ): ؛ إذ كاف يلقب 

منا أمٌَت ، ومنكم أمٌَت ، فقد سوغ ذلك ، وأوضح : ، وأّما قوؿ اٟتباب بن ا١تنذر [ (501)]، وخيرب
فإنَّا واهلل ما ننفس عليكم ىذا األمر ، ولكّنا ٩تاؼ : أنَّو ال يقصد بذلك الوصوؿ إٔب اإلمارة ، فقاؿ 

م [ (502)]أف يليو أقواـ قتلنا اباءىم ، وإخواهنم ، فقبل ا١تهاجروف قولو ، وأقرُّوا عذره ، وال سيَّما أهنَّ
 [ .(503)]شركاء ُب دماء من قُِتل من ا١تشركُت

 :ػ حديث األئمَّة من قريٍش ، وموقف األنصار منو 5

ُب الصَّحيحُت ، وكتِب اٟتديِث األخرى بألفاٍظ متعدّْدة ، ففي « األئمَّة من قريٍش » ورد حديث 
إفَّ ىذا األمر ُب قريٍش ، ال يعاديهم »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل : عن معاوية ، قاؿ : صحيح البخاريّْ 



ال يزاؿ » : وُب صحيح مسلٍم [ . (504)]«أحٌد إال أكبَّو اهلل ُب النَّار على وجهو ما أقاموا الدّْين 
( ص)قاؿ رسوؿ اهلل : وعن عبد اهلل بن عمر قاؿ [ . (505)]«اإلسبلـ عزيزاً ٓتلفاء كلُّهم من قريٍش 

النَّاس » ( : ص)وقاؿ رسوؿ اهلل [ . (506)]«ال يزاؿ ىذا األمر ُب قريٍش ما بقي منهم اثناف » : 
 [ .(507)]«تبٌع لقريش ُب ىذا الشأف مسلمهم ١تسلمهم ، وكافرىم لكافرىم 

ثو كلَّ : قاؿ ٕب أنس بن مالك األنصاري : وعن بكَت بن وىب اٞتزري ، قاؿ  أحدّْثك حديثاً ما أحدّْ
، [ (508)]حىت وقف فأخذ بعضادٌب الباب (ص)أحٍد ، كنَّا ُب بيٍت من األنصار ، فجاء النَّيبُّ 

 األئمة من قريش إفَّ ٢تم عليكم حّقاً ، ولكم عليهم حّقاً مثل ذلك ، ما إف» : فقاؿ 

 [ .(509)]«اسًتٛتوا ؛ فرٛتوا ، وإف عاىدوا ، أوفوا ، وإف حكموا عدلوا 

األمراء من قريش ، أسندىا إٔب كتب : أورد ابن حجر أحاديث كثَتًة ٖتت باب « فتح الباري » وُب 
، فاألحاديث ُب ىذا الباب كثَتٌة ال يكاد ٮتلو منها كتاب [ (510)]السنن ، وا١تسانيد ، وا١تصنَّفات

من كتب اٟتديث ، وقد رويت بألفاظ متعددٍة ، إال أهنا متقاربٌة ، تؤكّْد ٚتيعها أفَّ اإلمرة ا١تشروعة ُب 
، [ (511)]قريٍش ، ويقصد باإلمرة ا٠تبلفة فقط ، أما ما سوى ذلك فتساوى فيو ٚتيع ا١تسلمُت

ا حذَّرت من االنقياد  ؤتثل ما أوضحت األحاديث النَّبوية الشَّريفة أفَّ أمر ا٠تبلفة ُب قريٍش ، فإهنَّ
األعمى ٢تم ، وأفَّ ىذا األمر فيهم ما أقاموا الدّْين كما سلف ُب حديث معاوية ، وكما جاء ُب حديث 

إف اسًتٛتوا ، فرٛتوا ، وإف عاىدوا ؛ أوفوا ، وإف حكموا ؛ عدلوا ، فمن ٓب يفعل ذلك منهم : أنٍس 
 [ .(512)]فعليو لعنة اهلل ، وا١تبلئكة ، والناس أٚتعُت

ؤّذا حذَّرت األحاديث من اتّْباع قريش إف زاغوا عن اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل ، فإف ٓب ٯتتثلوا ، ويطبّْقوا مثل 
م سيصبحوف خطراً على األمَّة ، وحذرت األحاديث الشريفة من اتباعهم على غَت  ىذه الشُّروط ، فإهنَّ

ما أنزؿ اهلل ، ودعت إٔب اجتنأّم ، والبعد عنهم ، واعتزا٢تم ؛ ١تا سيًتتَّب على مؤازرهتم انذاؾ من 
إفَّ ىبلؾ أميت ، أو فساد أميت رؤوس أغيلمة سفهاء من »  : (ص)٥تاطر على مصَت األمة ، قاؿ 

لو أفَّ الناس اعتزلوىم » ( : ص)فما تأمرنا ؟ قاؿ ( : ص)وعندما سئل [ . (513)]«قريش 
»[(514). ] 

ومن ىذه النُّصوص تتَّضح الصُّورة ١تسألة األئمَّة من قريٍش ، وأفَّ األنصار انقادوا لقريٍش ضمن ىذه 
على السَّمع ، والطاعة ، » : الضَّوابط ، وعلى ىذه األسس ، وىذا ما أكَّدوه ُب بيعاهتم لرسوؿ اهلل 



والصَّرب على األثرة ، وأال ينازعوا األمر أىلو ، إال أف يروا كفراً بواحاً عندىم من اهلل فيو برىاف 
»[(515). ] 

ا ٓب تكن ٣تهولًة عندىم ، وأفَّ حديث  ّّ عن مسألة ا٠تبلفة ، وأهنَّ األئمَّة » : فقد كاف لؤلنصار تصوٌُّر تا
 كاف يرويو كثٌَت منهم ، وأفَّ الذين ال يعلمونو سكتوا عندما رواه ٢تم« من قريش 

أبو بكٍر الصّْدّْيق ، و٢تذا ٓب يراجعو أحٌد من األنصار عندما استشهد بو ، فأمر ا٠تبلفة ًبَّ بالتَّشاور ، 
واالحتكاـ إٔب النُّصوص الشَّرعيَّة ، والعقليَّة ؛ اليت أثبتت أحقّْية قريٍش ّٔا ، وٓب ُيسمع عن أحٍد من 

األنصار بعد بيعة السَّقيفة أنَّو دعا نفسو با٠تبلفة ، ٦تَّا يؤكّْد اقتناع األنصار ، وتصديقهم ١تا ًبَّ التوصُّل 
إفَّ حديث األئمَّة من قريش شعاٌر : ، ؤّذا يتهافت ، ويسقط قوُؿ َمْن قاؿ [ (516)]إليو من نتائج

رأٌي أليب بكٍر ، وليس حديثاً رواه عن الرَّسوؿ ، : رفعتو قريٌش الستبلب ا٠تبلفة من األنصار ، أو أنَّو 
ا كاف فكراً سياسياً قرشّياً ، كاف شائعاً ُب ذلك العصر ، يعكس ثقل قريٍش ُب آّتمع العريبّْ ُب  وإ٪تَّ

ا شعاٌر لقريش ما ىي إال صورٌة  ذلك اٟتُت ، وعلى ىذا فإفَّ نسبة ىذه األحاديث إٔب أيب بكٍر ، وأهنَّ
من صور التَّشويو اليت يتعرَّض ٢تا تاريخ العصر الراشديّْ ، وصدر اإلسبلـ ، الذي قاـ أساساً على 

جهود ا١تهاجرين ، واألنصار ، ومن تبعهم بإحساٍف ، وعلى روابط األخوَّة ا١تتينة بُت ا١تهاجرين 
 :٨تن واألنصار ، كما قاؿ القائل : واألنصار ، حىّت قاؿ فيهم أبو بكر 

ػ األحاديث اليت 6[ (517)]أبَػْوا أف ٯتلُّونا ولو أفَّ أمَّنا  تبلقي الذي يلقوف مّنا ١تلَّتِ 
 :أشارت إٔب خبلفة أيب بكٍر رضي اهلل عنو 

األحاديث النبويَّة اليت جاء التنبيو فيها على خبلفة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ كثَتٌة شهَتٌة متواترٌة ظاىرُة 
الدَّاللة ، إّما على وجو التَّصريح ، أو اإلشارة ، والشتهارىا ، وتواترىا صارت معلومًة من الدّْين 

 :، ومن تلك األحاديث [ (518)]بالضرورة ْتيث ال يسع أىل البدعة إنكارىا

أرأيت إف : فأمرىا أف ترجع إليو ، قالت  (ص)أتت امرأة النيبَّ : عن جبَت بن مطعٍم ، قاؿ  (أ  )
 [ .(519)]«إف ٓب ٕتديٍت فاْئيت أبا بكٍر »  : (ص)جئت وٓب أجدؾ ػ كأهنا تقوؿ ا١توت ػ قاؿ 

كانت على من يتؤب ا٠تبلفة بعده تنجيزىا ،  (ص)أفَّ مواعيد النَّيبّْ : وُب اٟتديث : قاؿ ابن حجر 
 [ .(520)]وفيو ردّّ على الشّْيعة ُب زعمهم أنَّو نصّّ على استخبلؼ عليٍّ ، والعّباس



إينّْ ال أدري ما قدر بقائي فيكم ، » : جلوساً فقاؿ  (ص)كّنا عند النيبّْ : عن حذيفة قاؿ  (ب  )
فاقتدوا باللََّذْين من بعدي ػ وأشار إٔب أيب بكٍر وعمر ػ و٘تسَّكوا بعهد عّمار ، وما حدَّثكم ابن مسعود 

قوه   [ .(521)]«فصدّْ

 

با٠تليفتُت اللََّذين يقوماف من بعدي ، و٫تا أبو بكٍر : أي « اقتدوا باللََّذْين من بعدي »  : (ص)فقولو 
وُب اٟتديث إشارٌة ألمر . ، وعمر ، وحثَّ على االقتداء ّٔما ٟتسن سَتهتما ، وصدؽ سريرهتما 

 [ .(522)]ا٠تبلفة

بينما أنا نائٌم أريت أينّْ أنزع على » : قاؿ  (ص)عن أيب ىريرة ػ رضي اهلل عنو ػ عن رسوؿ اهلل  (ج  )
لوين ، وُب نزعو  لو من يدي لَتوحٍت ، فنزع الدَّ حوضي أسقي الناس ، فجاءين أبو بكر فأخذ الدَّ

ضعٌف ، واهلل يغفر لو ، فجاء ابن ا٠تطاب ، فأخذ منو ، فلم أر نزع رجٍل قطُّ أقوى منو حىّت تؤب 
 [ .(523)]«الناس ، واٟتوض مآلف يتفجَّر 

تو ، وعجلة موتو ، : وُب نزعو ضعٌف : رؤيا األنبياء وحٌي ، وقولو : قاؿ الشافعي ػ رٛتو اهلل ػ  قصر مدَّ
تو  [ .(524)]وشغلو باٟترب ألىل الرّْدَّة عن االفتتاح ، والتزيُّد الذي بلغو عمر ُب طوؿ مدَّ

ادعي ٕب أبا بكٍر ، وأخاؾ حىت أكتب » : ُب مرضو  (ص)قاؿ ٕب رسوؿ اهلل : قالت عائشة  (د  )
ويأىب اهلل ، وا١تؤمنوف إال أبا بكر . أنا أؤب : كتاباً ، فإين أخاؼ أف يتمٌّت متمنٍّ ، ويقوؿ قائل 

»[(525). ] 

ٔتا سيقع ُب  (ص)دؿَّ ىذا اٟتديث داللًة واضحًة على فضل الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ حيث أخرب النيبُّ 
ا١تستقبل بعد التحاقو بالرَّفيق األعلى ، وأفَّ ا١تسلمُت يأبوف عقد ا٠تبلفة لغَته ػ رضي اهلل عنو ػ وُب 

أنو سيحصل نزاٌع ، ووقع كلُّ ذلك كما أخرب عليو الصبلة والسبلـ ، ٍب اجتمعوا على : اٟتديث إشارٌة 
 [ .(526)]أيب بكٍر رضي اهلل عنو

ثيٍت عن مرض : دخلت على عائشة ، فقلت ٢تا : عن عبيد اهلل بن عبد اهلل ، قاؿ  (ىػ  ) أال ٖتدّْ
ال ، وىم : قلنا . « أصلَّى الناس ؟ » : فقاؿ  (ص)بلى ، ثُقل النيبُّ : ؟ قالت  (ص)رسوؿ اهلل 

ففعلنا ، فاغتسل ، ٍبَّ [ . (527)]«ضعوا ٕب ماًء ُب ا١تِْخَضب » : قاؿ ! . ينتظرونك يارسوؿ اهلل
 ال، وىم: قلنا. « أصلَّى الناُس ؟ » : ، فأغمي عليو ، ٍبَّ أفاؽ ، فقاؿ [ (528)]ذىب لينوء

فاغتسل ، ٍبَّ ذىب لينوء ، . ففعلنا . « ضعوا ٕب ماًء ُب ا١تِْخَضب » : فقاؿ ! ينتظرونك يا رسوؿ اهلل
: قالت ! ال ، وىم ينتظرونك يارسوؿ اهلل: قلنا . « أصلَّى الناس ؟ » : فأغمي عليو ، ٍبَّ أفاؽ ، فقاؿ 



فأرسل رسوؿ اهلل : لصبلة العشاء اآلخرة ، قالت  (ص)والناس عكوٌؼ ُب ا١تسجد ينتظروف رسوؿ اهلل 
يأمرؾ أف تصلّْي  (ص)إفَّ رسوؿ اهلل : إٔب أيب بكٍر أف ُيصلّْي بالناس ، فأتاه الرسوؿ ، فقاؿ  (ص)

أنت أحقُّ بذلك ، : فقاؿ عمر : قاؿ . صلّْ بالناس! يا عمر: بالناس، فقاؿ أبو بكٍر، وكاف رجبلً رقيقاً 
 .فصلَّى ّٔم أبو بكر تلك األياـ : قالت 

وجد من نفسو خفًَّة ، فخرج بُت رجلُت أحد٫تا العّباس لصبلة الظُّهر ، وأبو  (ص)ٍبَّ إفَّ رسوؿ اهلل 
: أال يتأخَّر ، وقاؿ ٢تما  (ص)بكٍر يصلّْي بالناس ، فلّما راه أبو بكٍر ؛ ذىب ليتأخَّر ، فأومأ إليو النيبُّ 

فأجلساه إٔب جنب أيب بكٍر ، وكاف أبو بكر يصلّْي وىو قائٌم بصبلة النيبّْ . « أجلساين إٔب جنبو » 
فدخلت على عبد اهلل بن : قاؿ عبيد اهلل . قاعٌد  (ص)والناُس يصلُّوف بصبلة أيب بكٍر ، والنيبُّ  (ص)

ىاِت ، : ، فقاؿ  (ص)أال أعرض عليك ما حدثتٍت عائشة من مرض رسوؿ اهلل : عباس ، فقلت لو 
أٝتَّت لك الرَّجل الذي كاف مع العباس ؟ : فعرضت حديثها عليو ، فما أنكر منو شيئاً ، غَت أنَّو قاؿ 

 [ .(529)]ىو عليّّ : ال ، قاؿ : قلت 

فضيلة أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وترجيحو : ىذا اٟتديث اشتمل على فوائد عظيمة ، منها 
 (ص)على ٚتيع الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم أٚتعُت ػ وتفضيلو ، وتنبيو على أنَّو أحقُّ ٓتبلفة رسوؿ اهلل 

أفَّ اإلماـ إذا عرض لو عذٌر عن حضور اٞتماعة استخلف من يصلي ّٔم ، وأنَّو ال : من غَته ، ومنها 
فضيلة عمر بعد أيب بكر ػ رضي اهلل عنو ػ ألفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو : يستخلف إال أفضلهم ، ومنها 

 [ .(530)]ػ ٓب يعدؿ إٔب غَته

مّنا أمٌَت ، : قالت األنصار  (ص)١تا قبض رسوؿ اهلل : قاؿ عبد اهلل بن مسعوٍد ػ رضي اهلل عنو ػ  (و)
أفَّ : يا معشر األنصار ، ألستم تعلموف : فأتاىم عمُر ػ رضي اهلل عنو ػ فقاؿ : ومنكم أمٌَت ، قاؿ 

قد أمر أبا بكٍر أف يؤَـّ الناس ، فأيُّكم تطيب نفسو أف يتقدَّـ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو  (ص)رسوؿ اهلل 
 [ .(531)]نعوذ باهلل أف نتقدَّـ أبا بكرٍ : فقالت األنصار ! ػ؟

نظرنا ُب أمرنا فوجدنا  (ص)١تّا قبض النيبُّ : قاؿ عليّّ : روى ابن سعٍد بإسناده إٔب اٟتسن ، قاؿ  (ز)
لديننا ، فقدَّمنا أبا  (ص)قد قدَّـ أبا بكٍر ُب الصَّبلة ، فرضينا لدنيانا من رضي رسوؿ اهلل  (ص)النيبَّ 
 [ .(532)]بكرٍ 

 

وتقدٯتو لو : أليب بكٍر ُب الصبلة ، فقاؿ  (ص)وقد علَّق أبو اٟتسن األشعريُّ على تقدًن رسوؿ اهلل 
وتقدٯتو لو دليٌل على أنَّو أعلم الصَّحابة ، وأقرؤىم ١تا : قاؿ . أمٌر معلوـٌ بالضَّرورة من دين اإلسبلـ 



يؤُـّ القـو أقرؤىم لكتاب » : قاؿ  (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : ثبت ُب ا٠ترب ا١تتَّفق على صحَّتو بُت العلماء 
اهلل ، فإف كانوا ُب القراءة سواًء ؛ فأعلمهم بالسُّنَّة ، فإف كانوا ُب السُّنَّة سواًء ؛ فأكربىم سّناً ، فإف 

ػ قاؿ ابن كثَت ػ وىذا من كبلـ األشعري ػ رٛتو اهلل ػ ٦تّا ينبغي . « كانوا ُب السّْنّْ سواًء فأقدمهم إسبلماً 
أف يكتب ٔتاء الذَّىب ، ٍبَّ قد اجتمعت ىذه الصّْفات ُكلُّها ُب الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ، 

 [ .(533)]وأرضاه

من حيث اإلشارة إليو بالنَّصّْ ا٠تفيّْ ، أو : ىذا وألىل السُّنَّة قوالف ُب إمامة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
إفَّ إمامة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ثابتٌة بالنَّصّْ ا٠تفيّْ ، واإلشارة ، وىذا : اٞتليّْ ، فمنهم من قاؿ 

، وىو رواية عن [ (534)]القوؿ ينسب إٔب اٟتسن البصري ػ رٛتو اهلل تعأب ػ وٚتاعٍة من أىل اٟتديث
لو ( ص)ػ رٛتة اهلل عليو ػ ، واستدؿَّ أصحاب ىذا القوؿ بتقدًن النيبّْ [ (535)]اإلماـ أٛتد بن حنبل
إفَّ خبلفة أيب بكٍر ػ رضي : ومنهم من قاؿ . بسد األبواب إال باب أيب بكٍر  (ص)ُب الصبلة ، وبأمره 

، وبو قاؿ أبو ٤تمَّد بن [ (536)]اهلل عنو ػ ثابتٌة بالنصّْ اٞتليّْ ، وىذا قوؿ طائفٍة من أىل اٟتديث
إف ٓب ٕتديٍت فائيت أبا » : ، واستدؿَّ ىذا الفريق ْتديث ا١ترأة اليت قاؿ ٢تا [ (537)]حـز الظَّاىري

ادعي ٕب أبا بكٍر وأخاؾ حىّت أكتب كتاباً » : وبقولو لعائشة ػ رضي اهلل عنها ػ [. (538)]« بكٍر 
[. (539)]« أنا أؤب ، ويأىب اهلل وا١تؤمنوف إال أبا بكٍر : فإينّْ أخاؼ أف يتمٌتَّ متمنٍّ ، ويقوؿ قائل 

لو من يده  (ص)وحديث رؤياه  أنَّو على حوٍض يسقي الناس ، فجاء أبو بكٍر ، فنزع الدَّ
 [ .(540)]لَتوّْحو

ٓب يأمر ا١تسلمُت بأف يكوف  (ص)أفَّ ا١تصطفى : والذي أميل إليو ، ويظهر ٕب من خبلؿ البحث 
ا د٢تَّم عليها إلعبلـ اهلل سبحانو وتعأب لو بأف  ا٠تليفة عليهم ِمْن بعده أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وإ٪تَّ

 ا١تسلمُت سيختارونو ١تا لو من الفضائل العالية ؛ اليت ورد ّٔا القراف ، والسُّنَّة ، وفاؽ ّٔا

 [ .(541)]غَته من ٚتيع األمَّة احملمَّدية ، رضي اهلل عنو ، وأرضاه

دؿَّ ا١تسلمُت على استخبلؼ أيب بكٍر ، وأرشدىم  (ص)أفَّ النيب : والتَّحقيق : قاؿ ابن تيميَّة رٛتو اهلل 
َدٍة من أقوالو ، وأفعالو ، وأخرب ٓتبلفتو إخبار رضيٍّ بذلك ، حامٍد لو ، وعـز على أف  إليو بأموٍر متعدّْ

 .أفَّ ا١تسلمُت ٬تتمعوف عليو ، فًتؾ الكتاب اكتفاًء بذلك : يكتب بذلك عهداً ، ٍبَّ علم 

بياناً قاطعاً للعذر ، ولكن ١تا د٢تَّم دالالٍت  (ص)فلو كاف التَّعيُت ٦تّا يشتبو على األمَّة ؛ لبيَّنو رسوؿ اهلل 
متعددًة على أفَّ أبا بكٍر ىو ا١تتعُتّْ ، وفهموا ذلك حصل ا١تقصود ، و٢تذا قاؿ عمر بن ا٠تطاب ُب 



وليس فيكم من تقطع إليو األعناؽ مثل أيب : خطبتو اليت خطبها ٔتحضٍر من ا١تهاجرين ، واألنصار 
 .بكر 

فخبلفة أيب بكٍر الصّْدّْيق دلَّت النُّصوص الصحيحة على صحَّتها ، وثبوهتا ، ورضا اهلل : إٔب أف قاؿ 
لو ّٔا ، وانعقدت ٔتبايعة ا١تسلمُت لو ، واختيارىم إياه اختياراً استندوا فيو إٔب ما علموه  (ص)ورسولو 

من تفضيل اهلل ورسولو ، فصارت ثابتًة بالنصّْ ، واإلٚتاع ٚتيعاً ، لكنَّ النصَّ دؿَّ على رضا اهلل ورسولو 
ا حقّّ ، وأفَّ اهلل أمر ّٔا ، وقدَّرىا ، وأفَّ ا١تؤمنُت ٮتتاروهنا ، وكاف ىذا أبلغ من ٣ترد العهد ّٔا  ّٔا ، وأهنَّ

؛ ألنَّو حينئٍذ كاف يكوف طريق ثبوهتا ٣ترد العهد ، وأّما إذا كاف ا١تسلموف قد اختاروه من غَت عهٍد 
ودلَّت النُّصوص على صوأّم فيما فعلوه ورضا اهلل ورسولو بذلك ؛ كاف ذلك دليبلً على أفَّ الصّْدّْيق 

أنَّو أحقُّهم با٠تبلفة ، فإفَّ ذلك ال : كاف فيو من الفضائل اليت باف ّٔا عن غَته ما علم ا١تسلموف بو 
 [ .(542)]٭تتاج فيو إٔب عهٍد خاصٍّ 

 :ػ انعقاد اإلٚتاع على خبلفة الصّْدّْيق رضي اهلل عنو 7

أبو بكٍر الصّْدّْيق  (ص)أٚتع أىل السُّنَّة واٞتماعة سلفاً ، وخلفاً على أفَّ أحقَّ الناس با٠تبلفة بعد النيبّْ 
إيّاه ُب الصلوات على ٚتيع الصَّحابة ، وقد  (ص)ػ رضي اهلل عنو ػ لفضلو ، وسابقتو ، ولتقدًن النيبّْ 

مراد ا١تصطفى ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ من تقدٯتو ُب الصبلة ، فأٚتعوا على  (ص)فهم أصحاب النيبّْ 
تقدٯتو ُب ا٠تبلفة ، ومتابعتو ، وٓب يتخلَّف منهم أحٌد ، وٓب يكن الرَّبُّ ػ جلَّ وعبل ػ ليجمعهم على 

، فعندما ُسئل [ (543)]ضبللٍة، فبايعوه طائعُت، وكانوا ألوامره ٦تتثلُت، وٓب يعارض أحٌد ُب تقدٯتو
 (ص)يـو مات رسوؿ اهلل : مىت بويع أبو بكر ؟ قاؿ : سعيد بن زيد 

، وقد نقل ٚتاعٌة من أىل العلم ا١تعتربين إٚتاع [ (544)]كرىوا أف يبقوا بعض يوـٍ ، وليسوا ُب ٚتاعة
الصَّحابة ، وَمْن جاء بعدىم من أىل السُّنَّة واٞتماعة على أفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ أؤب با٠تبلفة 

 :وىذه بعض أقواؿ أىل العلم [ . (545)]من كلّْ أحدٍ 

: أٚتع ا١تهاجروف ، واألنصار على خبلفة أيب بكٍر ، قالوا لو : قاؿ ا٠تطيب البغدادي ػ رٛتو اهلل ػ  (أ  )
عن ثبلثُت ألف مسلٍم  (ص)إنَّو قبض النيبُّ : وٓب يسمَّ أحد بعده خليفًة ، وقيل ! يا خليفة رسوؿ اهلل
 [ .(546)]ورضوا بو من بعده رضي اهلل عنهم! يا خليفة رسوؿ اهلل: كلّّ قاؿ أليب بكر 

أثٌت اهلل ػ عزَّ وجل ػ على ا١تهاجرين واألنصار ، والسابقُت إٔب : وقاؿ أبو اٟتسن األشعريُّ  (ب  )
اإلسبلـ ، ونطق القراف ٔتدح ا١تهاجرين ، واألنصار ُب مواضع كثَتٍة ، وأثٌت على أىل بيعة الرّْضواف ، 



قد أٚتع  . [18: الفتح] {َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنَُت ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك َٖتَْت الشََّجرَةِ }: فقاؿ عز وجل 
خليفة : ىؤالء الذين أثٌت اهلل عليهم ، ومدحهمْء على إمامة أيب بكر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وٝتَّوه 

رسوؿ اهلل ، وبايعوه ، وانقادوا لو ، وأقرُّوا لو بالفضل ، وكاف أفضل اٞتماعة ُب ٚتيع ا٠تصاؿ اليت 
 [ .(547)]يستحقُّ ّٔا اإلمامة من العلم ، والزُّىد ، وقوَّة الرأي ، وسياسة األمَّة ، وغَت ذلك

م : وقاؿ عبد ا١تلك اٞتويٍت  (جػ  ) أمَّا إمامة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فقد ثبتت بإٚتاع الصحابة ، فإهنَّ
وما ٗترص بو اإلمامية من إبداء عليٍّ . . . أطبقوا على بذؿ الطَّاعة ، واالنقياد ٟتكمو 

ُب عقد البيعة لو كذٌب صريٌح ، نعم ٓب يكن رضي اهلل عنو ُب [ (549])، ومشاساً [ (548)]شراساً 
، ٍبَّ دخل فيما دخل الناس فيو  (ص)السَّقيفة ، وكاف مستخلياً بنفسو قد استفزَّه اٟتزف على رسوؿ اهلل 

 [ .(550)]، وبايع أبا بكر على مؤل من األشهاد

وكاف : وقاؿ أبو بكر الباقبلينُّ ُب معرض ذكره لئلٚتاع على خبلفة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ  (د  )
رضي اهلل عنو مفروض الطَّاعة إلٚتاع ا١تسلمُت على طاعتو ، وإمامتو وانقيادىم لو ، حىت قاؿ أمَت 

 أقيلوين ، فلست: ا١تؤمنُت عليّّ ػ عليو السبلـ ػ ٣تيباً لقولو رضي اهلل عنو ١تا قاؿ 

لديننا ، أال نرضاؾ لدنيانا ػ يعٍت  (ص)ال نقيلك ، وال نستقيلك ، قدَّمك رسوؿ اهلل : ٓتَتكم ، فقاؿ 
وكاف رضي . بذلك حُت قدَّمو لئلمامة ُب الصبلة مع حضوره ، واستنابتو ُب إمارة اٟتجّْ ػ فأمَّرؾ علينا 

 [ .(551)]اهلل عنو أفضل األمَّة ، وأرجحهم إٯتاناً ، وأكملهم فهماً ، وأوفرىم علماً 

 : ػ منصب ا٠تبلفة وا٠تليفة 8

ا٠تبلفة اإلسبلميَّة ىي ا١تنهج الذي اختارتو األمة اإلسبلميَّة ، وأٚتعت عليو طريقًة ، وأسلوباً للحكم ، 
تنظّْم من خبللو أمورىا ، وترعى مصاٟتها ، وقد ارتبطت نشأة ا٠تبلفة ْتاجة األمَّة ٢تا ، واقتناعها ّٔا ، 

إفَّ : يقوؿ اإلماـ أبو اٟتسن ا١تاوردي  . (ص)ومن ٍبَّ كاف إسراع ا١تسلمُت ُب اختيار خليفٍة لرسوؿ اهلل 
اهلل ػ جلَّت قدرتو ػ ندب لؤلمَّة زعيماً خلف بو النبوَّة ، وحاط بو ا١تلَّة ، وفوَّض إليو السياسة ؛ ليصدر 

التَّدبَت عن ديٍن مشروع ، وٕتتمع الكلمة على رأي متبوٍع ، فكانت اإلمامة أصبلً عليو استقرَّت قواعد 
ا١تلَّة ، وانتظمت بو مصاّب العامَّة حىت استثبتت بو األمور العامَّة ، وصدرت عنو الواليات 

 [ .(552)]ا٠تاصَّة



إٔب الرَّفيق  (ص)لقد كاف على األمَّة اإلسبلميَّة أف تواجو ا١توقف الصَّعب الذي نشأ عن انتقاؿ الرَّسوؿ 
األعلى ، وأف ٖتسم أمورىا بسرعٍة ، وحكمٍة ، وأال تدع ٣تاالً النقساـ قد يتسرَّب منو الشَّكُّ إٔب 

 [ .(553)](ص)نفوس أفرادىا ، أو للضَّعف أف يتسلَّل إٔب أركاف البناء الذي شيَّده رسوؿ اهلل 

و١تا كانت ا٠تبلفة ىي نظاـ حكم ا١تسلمُت ، فقد استمدَّت أصو٢تا من دستور ا١تسلمُت ، من القراف 
، وقد ٖتدَّث الفقهاء عن أسس ا٠تبلفة اإلسبلميَّة ، فقالوا [ (554)](ص)الكرًن ، ومن سنَّة النيبّْ 

، ومنصب ا٠تبلفة أحياناً [ (555)]بالشُّورى ، والبيعة ، و٫تا ػ أصبلً ػ قد أشَت إليهما ُب القراف الكرًن
يطلق عليو لفظ اإلمامة ، أو اإلمارة ، وقد أٚتع ا١تسلموف على وجوب ا٠تبلفة ، وأفَّ تعيُت ا٠تليفة 

فرٌض على ا١تسلمُت يرعى شؤوف األمَّة ، ويقيم اٟتدود ، ويعمل على نشر الدَّعوة اإلسبلمية ، وعلى 
 ٛتاية الدّْين ، واألمَّة باٞتهاد ، وعلى تطبيق الشريعة

وىذا ثابٌت بالقراف ، والسُّنَّة . وٛتاية حقوؽ الناس ، ورفع ا١تظآب ، وتوفَت اٟتاجات الضرورية لكل فرٍد 
 [ .(556)]، واإلٚتاع

  .[59: النساء] {يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُوٕب اأَلْمِر ِمْنُكمْ }: وقد قاؿ تعأب 

يَاَداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة ُب اأَلْرِض فَاْحُكْم بَػُْتَ النَّاِس بِاٟتَْقّْ َوالَ تَػتَِّبِع ا٢ْتََوى فَػُيِضلََّك }: وقاؿ تعأب 
 [26: ص] {*َعْن َسِبيِل اللَِّو ِإفَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو ٢َتُْم َعَذاٌب َشِديٌد ٔتَا َنُسوا يَػْوـَ اٟتَِْساِب 

. 

، ومن مات ، [ (557)]من خلع يداً من طاعة لقي اهلل يـو القيامة ال حجَّة لو»  : (ص)وقاؿ 
 [.(558)]« وليس ُب عنقو بيعٌة ، مات ميتًة جاىليَّة 

، وتوافدوا لبلتفاؽ  (ص)وأّما اإلٚتاع ، فالصَّحابة ػ رضواف اهلل عليهم ػ ٓب ينتظروا حىت يتمَّ دفن الرسوؿ 
من عدـ : على إماـٍ ، أو خليفٍة ، وعلَّل أبو بكٍر قبوؿ ىذه األمانة ، وىو خوفو أف تكوف فتنًة ، أي 

: ما دار ُب قلبو ، وال ُب قلب أحٍد : قاؿ الشَّهرستاينُّ ُب ذلك [ . (559)]تعيُت خليفٍة للمسلمُت
أنَّو ٬توز خلو األرض من إماـٍ ، فدؿَّ ذلك كلُّو على أفَّ الصَّحابة ػ وىم الصدر األوَّؿ ػ كانوا عن بكرة 

أبيهم متَّفقُت على أنَّو البدَّ من إماـٍ ، فذلك اإلٚتاع على ىذا الوجو دليٌل قاطٌع على وجوب 
 [ .(560)]اإلماـ

أفَّ الطمع ُب الرئاسة سبَّب االنشغاؿ با٠تبلفة عن دفن النيبّْ : ىذا وليس صحيحاً ما يروجو اٟتاقدوف 
 [ .(561)](ص)



ىي ٛتل الكافة على مقتضى النَّظر الشرعيّْ ُب مصاٟتهم : ىذا وقد عرَّؼ ابن خلدوف ا٠تبلفة 
نيا ترجع كلُّها عند الشارع إٔب اعتبارىا ٔتصاّب اآلخرة  نيويَّة الراجعة إليها ؛ إذ أحواؿ الدُّ األخرويَّة ، والدُّ

نيا بو  [ .(562)]، فهي ُب اٟتقيقة خبلفٌة عن صاحب الشرع ُب حراسة ىذا الدّْين ، وسياسة الدُّ

وقد ٖتدَّث العبلمة أبو اٟتسن النَّدويُّ عن شروط خبلفة النيبّْ ، ومتطلَّباهتا ، وقد أثبت باألدلَّة ، 
 واٟتجج من خبلؿ سَتة الصّْدّْيق بأفَّ أبا بكٍر كانت شروط خبلفة النيبّْ متحقّْقًة فيو ،

ونذكر ىذه الشروط بإ٬تاز وبدوف ذكر الشواىد اليت ذكرىا النَّدويُّ ، وقد بيَّنتها ُب ىذا الكتاب متناثرًة 
 :، فأىمُّ ىذه الشروط 

بو ، وشهادتو لو ،  (ص)ٯتتاز بأنَّو ظلَّ طواؿ حياتو بعد اإلسبلـ متمتّْعاً بثقة رسوؿ اهلل  (أ  )
واستخبلفو إيّاه ُب القياـ ببعض أركاف الدّْين األساسيَّة ، وُب مهمات األمور ، والصُّحبة ُب مناسباٍت 

 .خطرٍة دقيقٍة ، ال يستصحب فيها اإلنساف إال من يثق بو كلَّ الثّْقة ، ويعتمد عليو كلَّ االعتماد 

ٯتتاز ىذا الفرد بالتَّماسك ، والصُّمود ُب وجو األعاصَت ، والعواصف اليت تكاد تعصف ّتوىر  (ب  )
الدّْين ، ولبّْو ، وٖتبط مساعي صاحب رسالتو ، وتنخلع ٢تا قلوب كثٍَت ٦تَّن قوي إٯتاهنم ، وطالت 

صحبُتهم ، ولكن يثبت ىذا الفرد ُب وجهها ثبوت اٞتباؿ الراسيات ، وٯتثّْل دور خلفاء األنبياء 
الصَّادقُت الرَّاسخُت ، ويكشف الغطاء عن العيوف ، وينفض الغبار عن جوىر الدّْين ، وعقيدتو 

 .الصَّحيحة 

قيق لئلسبلـ ، ومعايشتو لو ُب حياة النيبّْ  (ج  ) على اختبلؼ  (ص)ٯتتاز ىذا الفرد ُب فهمو الدَّ
ٍة ، ورخاء   .أطواره ، وألوانو من سلم ، وحرٍب ، وخوٍؼ ، وأمٍن ، وَوْحَدٍة ، واجتماٍع ، وشدَّ

ٯتتاز بشدَّة غَتتو على أصالة ىذا الدّْين ، وبقائو على ما كاف عليو ُب عهد نبيّْو ، غَتًة أشدَّ من  (د  )
غَتة الرّْجاؿ على األعراض ، والكرامات ، واألزواج ، واألمهات ، والبنُت ، والبنات ، ال ٭تولو عن 

 .ذلك خوٌؼ ، أو طمٌع ، أو تأويٌل ، أو عدـ موافقٍة من أقرب الناس ، وأحبّْهم إليو 

قة ، وحريصاً أشدَّ اٟترص ُب تنفيذ رغبات الرسوؿ ؛ الذي ٮتلفو ُب أمَّتو بعد  (ىػ  ) يكوف دقيقاً كلَّ الدّْ
 .وفاتو ، ال ٭تيد عن ذلك قيد شعرٍة ، وال يساـو فيو أحداً ، وال ٮتاؼ لومة الئم 

نيا ، والتمتُّع بو ، زىداً ال يُتصوَّر فوقو إال عند إمامو ، وىاديو سيّْد  (و  ) ٯتتاز بالزُّىد ُب متاع الدُّ
األنبياء ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ وأال ٮتطر ببالو تأسيس ا١تلك والدَّولة ، وتوسيعهما لصاّب عشَتتو ، 



وورثَتو ، كما اعتادت ذلك األسر ا١تلوكيَّة اٟتاكمة ُب أقرب الدُّوؿ ، واٟتكومات من جزيرة العرب ، 
 [ .(563)]كالرُّـو والفرس

وقد اجتمعت ىذه الصفات والشروط كلُّها ُب سيدنا أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ كما ٘تثَّلت ُب حياتو ، 
 قبل ا٠تبلفة ، وبعد ا٠تبلفة إٔب أف توفّاه اهلل تعأب ، ْتيث (ص)وسَتتو ُب حياة الرسوؿ 

ال يسع منكراً أف ينكره ، أو ُمشكّْكاً يشكّْك ُب صحَّتو ، فقد ٖتقَّق بطريق البداىة ، 
 [ .(564)]والتَّواتر

ىذا وقد قاـ أىل اٟتلّْ ، والعقد ُب سقيفة بٍت ساعدة ببيعة الصّْدّْيق بيعًة خاصًَّة ، ٍبَّ رشَّحوه للناس 
 [ .(565)]ُب اليـو الثاين ، وبايعتو األمَّة ُب ا١تسجد البيعة العامَّة

أفَّ قيادة األمَّة ال تقاـ إال : منها : وقد أفرز ما دار ُب سقيفة بٍت ساعدة ٣تموعًة من ا١تبادىء 
باالختيار ، وأفَّ البيعة ىي أصٌل من أصوؿ االختيار ، وشرعية القيادة ، وأفَّ ا٠تبلفة ال يتوالىا إال 

األصلب ديناً ، واألكفأ إدارًة ، فاختيار ا٠تليفة يكوف وفق مقوماٍت إسبلمّيٍة ، وشخصيٍَّة ، وأخبلقيَّة ، 
ُب سقيفة بٍت ساعدة  (قريش  )وأفَّ ا٠تبلفة ال تدخل ضمن مبدأ الوراثة النَّسبيَّة ، أو القَبليَّة ، وأفَّ إثارة 

باعتباره واقعاً ٬تب أخذه ُب اٟتسباف ، و٬تب اعتبار أي شيٍء مشابٍو ما ٓب يكن متعارضاً مع أصوؿ 
اإلسبلـ ، وأفَّ اٟتوار الذي دار ُب سقيفة بٍت ساعدة قاـ على قاعدة األمن النَّفسي السائد بُت 

ا١تسلمُت حيث ال ىرج ، وال مرج ، وال تكذيب ، وال مؤامرات ، وال نقض لبلتفاؽ ، ولكن تسليم 
 [ .(566)]للنُّصوص ؛ اليت ٖتكمهم حيث ا١ترجعيَّة ُب اٟتوار إٔب النُّصوص الشرعيَّة

وقد استدؿَّ الدكتور توفيق الشَّاوي على بعض األمثلة اليت صدرت بالشورى اٞتماعيَّة ُب عهد الراشدين 
 :من حادثة السَّقيفة ، حيث قاؿ 

يقرَّر بالشورى اٟترَّة ، تطبيقاً  (نظاـ اٟتكم ودستور الدولة  )أوَّؿ ما قرره اجتماع يـو السقيفة ىو أفَّ * 
١تبدأ الشورى ؛ الذي نصَّ عليو القراف ، ولذلك كاف ىذا ا١تبدأ ٤تلَّ إٚتاٍع ، وسند ىذا اإلٚتاع 

النُّصوص القرانيَّة اليت فرضت الشورى ، أي أفَّ ىذا اإلٚتاع كشف ، وَأكَّد أوَّؿ أصٍل شرعيٍّ لنظاـ 
اٟتكم ُب اإلسبلـ ، وىو الشورى ا١تلزمة ، وىذا أوؿ مبدأٍ دستوريٍّ تقرَّر باإلٚتاع بعد وفاة رسولنا 

، ٍبَّ إفَّ ىذا اإلٚتاع ٓب يكن إال تأييداً ، وتطبيقاً لنصوص الكتاب ، والسُّنَّة اليت أوجبت الشورى  (ص)
. 



أفَّ اختيار رئيس الدَّولة ، أو اٟتكومة اإلسبلميَّة ، وٖتديد سلطاتو ٬تب : خ تقرر يـو السقيفة أيضاً _
بالبيعة اٟترَّة اليت ٘تنحو تفويضاً ليتؤبَّ الوالية بالشروط ، والقيود اليت يتضمَّنها : أف يتمَّ بالشورى ، أي 

عقد البيعة االختيارية اٟترَّة ػ الدُّستور ُب النظم ا١تعاصرة ػ ، وكاف ىذا ثاين ا١تبادىء الدُّستوريَّة اليت أقرَّىا 
 .اإلٚتاع ، وكاف قراراً إٚتاعياً كالقرار السابق 

 

خ تطبيقاً للمبدأين السابقُت ، قرَّر اجتماع السقيفة اختيار أيب بكٍر ، ليكوف ا٠تليفة األوَّؿ للدَّولة _
 [ .(567)]اإلسبلميَّة

موافقة ٚتهور ا١تسلمُت ُب : ٍبَّ إفَّ ىذا الًتشيح ٓب يصحَّ هنائّياً إال بعد أف ٘تَّت لو البيعة العامَّة ، أي 
، [ (568)]، ٍبَّ قبولو ٢تا بالشروط اليت ذكرىا ُب خطابو الذي ألقاه (ص)اليـو التإب ٔتسجد الرسوؿ 

 .وسنأٌب على ذلك بالتفصيل بإذف اهلل تعأب 

 
 
 

* * * 

 
 
 

 ا١تبحث الثاين

 البيعة العامَّة ، وإدارة الشؤوف الدَّاخلية

 :البيعة العامَّة : أوالً 

بعد أف ٘تَّت بيعة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ البيعة ا٠تاصَّة ُب سقيفة بٍت ساعدة ، كاف لعمر ػ رضي اهلل 
عنو ػ ُب اليـو التإب موقف ُب تأييد أيب بكٍر ، وذلك ُب اليـو التإب حينما اجتمع ا١تسلموف 

١تّا بويع أبو بكر ُب السَّقيفة ، وكاف الغد ؛ جلس أبو : قاؿ أنس بن مالك . العامَّة [ (569)]للبيعة
أيها : بكٍر على ا١تنرب ، فقاـ عمر فتكلَّم قبل أيب بكٍر ، فحمد اهلل ، وأثٌت عليو ٔتا ىو أىلو ، ٍبَّ قاؿ 

إين كنت قلت لكم باألمس مقالًة ما كانت ، وما وجدهتا ُب كتاب اهلل ، وال كانت عهداً ! الناس
يكوف : سيدبر أمرنا ػ يقوؿ  (ص)، ولكٍتّْ قد كنت أرى أفَّ رسوؿ اهلل  (ص)عهده إٕبَّ رسوؿ اهلل 

، فإف اعتصمتم بو ، ىداكم اهلل  (ص)اخرنا ػ وإفَّ اهلل قد أبقى فيكم كتابو الذي بو ىدى اهلل ورسولو 



، وثاين اثنُت إذ ٫تا  (ص)١تا كاف ىداه لو ، وإف اهلل قد ٚتع أمركم على خَتكم ؛ صاحب رسوؿ اهلل 
 .ُب الغار ، فقوموا فبايعوه ، فبايع الناس أبا بكٍر بعد بيعة السقيفة 

فإينّْ قد ولّْيت ! أما بعد أيُّها الناس: ٍب تكلَّم أبو بكٍر فحمد اهلل ، وأثٌت عليو بالذي ىو أىلو ، ٍبَّ قاؿ 
عليكم ولسُت ٓتَتكم ، فإف أحسنت ؛ فأعينوين ، وإف أسأُت ؛ فقوّْموين ، الصّْدؽ أمانٌة ، والكذب 
خيانٌة ، والضعيُف فيكم قويّّ عندي حىّت أُرجع عليو حقَّو إف شاء اهلل ، والقويُّ فيكم ضعيٌف عندي 

حىّت اخذ اٟتقَّ منو إف شاء اهلل ، ال يدُع قوـٌ اٞتهاد ُب سبيل اهلل إال خذ٢تم اهلل بالذُّؿّْ ، وال تشيع 
الفاحشة ُب قوـٍ إال عمَّهم اهلل بالببلء ، أطيعوين ما أطعُت اهلل ، ورسولو ، فإذا عصيُت اهلل ورسولو ، 

 [ .(570)]فبل طاعة ٕب عليكم ، قوموا إٔب صبلتكم يرٛتكم اهلل

[ (571)]اصعد ا١تنرب ، فلم يزؿ بو حىّت صعد ا١تنرب ، فبايعو الناس عامَّة: وقاؿ عمر أليب بكٍر يومئٍذ 
. 

 وتعترب ىذه ا٠تطبة الرَّائعة من عيوف ا٠تطب اإلسبلميَّة على إ٬تازىا ، وقد قرَّر الصّْدّْيق فيها

قواعد العدؿ ، والرٛتة ُب التعامل بُت اٟتاكم واحملكـو ، وركَّز على أفَّ طاعة وٕب األمر مًتتبٌة على طاعة 
اهلل ورسولو ، ونص على اٞتهاد ُب سبيل اهلل أل٫تيتو ُب إعزاز األمَّة ، وعلى اجتناب الفاحشة أل٫تيَّة 

ومن خبلؿ ا٠تطبة واألحداث اليت ٘تَّت بعد [ . (572)]ذلك ُب ٛتاية آّتمع من االهنيار والفساد
وفاة الرَّسوؿ ٯتكن للباحث أف يستنبط بعض مبلمح نظاـ اٟتكم ُب بداية عهد ا٠تبلفة الراشدة ، واليت 

 :من أ٫تها 

 :ػ مفهـو البيعة 1

العهد على الطاعة لوٕب : عرَّؼ العلماُء البيعَة بتعاريف عدٍة ، منها تعريف ابن خلدوف 
، وُعرّْفت [ (574])البيعة على التعاقد على اإلسبلـ: ، وعرفها بعضهم بقولو [ (573)]األمر

ا أخذ العهد ، وا١تيثاؽ ، وا١تعاقدة على إحياء ما أحياه الكتاب والسُّنَّة ، وإقامة ما  كذلك بأهنَّ
، وكاف ا١تسلموف إذا بايعوا األمَت ؛ جعلوا أيديهم ُب يده ، تأكيداً للعهد والوالء ، [ (575)]أقامو

 [ .(576)]فأشبو ذلك الفعل البائع ، وا١تشًتي ، فسمّْي ىذا الفعل بيعة

ونتعلَّم من مبايعة األمَّة للصّْدّْيق بأفَّ اٟتاكم ُب الدَّولة اإلسبلميَّة إذا وصل إٔب اٟتكم عن طريق أىل 
اٟتل والعقد ، بايعتو األمَّة بعد أف توفَّرت فيو الشروط ا١تعتربة ، فيجب على ا١تسلمُت ٚتيعاً مبايعتو 



واالجتماع عليو ، ونصرتو على َمْن ٮترج عليو ، حفاظاً على وحدة األمَّة ، و٘تاسك بنياهنا أماـ األعداء 
 [ .(577)]ُب داخل الدَّولة اإلسبلمية ، وخارجها

، فهذا اٟتديث فيو [(578)]« من مات وليس ُب عنقو بيعٌة ؛ مات ميتًة جاىليًة »  : (ص)قاؿ 
حثّّ على وجوب إعطاء البيعة ، والتوعُّد على تركها ، فمن مات ، وٓب يبايع ؛ عاش على الضبلؿ ، 

 [ .(579)]ومات على الضبلؿ

ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده ، وٙترة قلبو ؛ فَػْلُيِطْعو ما استطاع ، فإف »  : (ص)وقاؿ رسوؿ اهلل 
 [.(580)]« جاء اخر ينازعو ؛ فاضربوا عنق اآلخر 

 

فالشارع اٟتكيم قد رتَّب القتل ، وأمر بو نتيجة ا٠تروج على اإلماـ ، ٦تّا يدؿُّ على حرمة ىذا الفعل ؛ 
 [ .(581)]ألنَّو يطلب بيعًة أخرى بالبيعة األؤب ؛ اليت ىي فرٌض على ا١تسلمُت

والذي يأخذ البيعة ُب حاضرة الدَّولة ىو ا٠تليفة ، وأّما ُب األقاليم فقد يأخذىا اإلماـ ، وقد يأخذىا 
نّواب اإلماـ ، كما حدث ُب بيعة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فبيعة أىل مكَّة ، والطائف أخذىا نّواب 

 .ا٠تليفة 

والذي ٕتب بيعتهم لئلماـ ىم أىل اٟتّل ، والعقد ، وأىل االختيار من علماء األمَّة وقادهتا ، وأىل 
الشورى ، وأمراء األمصار ، وأّما سائر الناس ، وعامَّتهم ، فيكفيهم دخو٢تم ٖتت بيعة ىؤالء ، وال ٯتنع 

البدَّ من البيعة : ، وىناؾ من العلماء َمْن قاؿ [ (582)]العامَّة من البيعة بعد بيعة أىل اٟتلّْ ، والعقد
العامَّة ؛ ألفَّ الصّْدّْيق ٓب يباشر مهامو كخليفة للمسلمُت إال بعد البيعة العامَّة لو من 

 [ .(583)]ا١تسلمُت

والبيعة ّٔذا ا١تعٌت ا٠تاصّْ الذي ًب للصّْدّْيق ال تعطى إال لئلماـ األعظم ُب الدَّولة اإلسبلميَّة ، وال تعطى 
لغَته من األشخاص سواٌء ُب ظلّْ الدولة اإلسبلميَّة ، أو عند فقدىا ، ١تا يًتتب على ىذه البيعة من 

إفَّ البيعة ٔتعناىا ا٠تاصّْ ىي إعطاء الوالء ، والسَّمع والطاعة : وخبلصة القوؿ [ . (584)]أحكاـ
ا ُب جوىرىا ، وأصلها عقٌد ، وميثاٌؽ بُت طرفُت  اإلماـ : للخليفة مقابل اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل تعأب ، وأهنَّ

من جهٍة ، وىو الطرؼ األوَّؿ ، واألمَّة من جهٍة ثانيٍة ، وىي الطَّرؼ الثاين ، فاإلماـ يبايع على اٟتكم 
ْـّ للشريعة اإلسبلميَّة عقيدًة ، وشريعًة ، ونظاـ حياٍة ، واألمَّة تبايع على  بالكتاب والسُّنَّة ، وا٠تضوع التا

 .ا٠تضوع ، والسَّمع ، والطاعة لئلماـ ُب حدود الشَّريعة 



فالبيعة خصّْيصٌة من خصائص نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ ، تفرَّد بو عن غَته من النُّظم األخرى ُب القدًن 
، واٟتديث ، ومفهومو أفَّ اٟتاكم ، واألمَّة كليهما مقيٌَّد ٔتا جاء بو اإلسبلـ من األحكاـ الشرعيَّة ، وال 

٭تقُّ ألحد٫تا سواٌء كاف اٟتاكم ، أو األمَّة ٦تثلًة بأىل اٟتلّْ والعقد ا٠تروج على أحكاـ الشريعة ، أو 
تشريع األحكاـ اليت تصادـ الكتاب والسُّنَّة ، أو القواعد العامَّة ُب الشريعة ، ويعدُّ فعل مثل ذلك 

ْـّ   خروجاً على اإلسبلـ ، بل إعبلف اٟترب على النّْظاـ العا

، قاؿ [ (585)]للدَّولة اإلسبلمية ، بل أبعد من ىذا ٧تد أفَّ القراف الكرًن نفى عنهم صفة اإلٯتاف
نَػُهْم ٍُبَّ الَ ٬تَُِدوا ُب أَنْػُفِسِهْم َحَرًجا ٦تَّا }: تعأب  َفبلَ َوَربَّْك الَ يُػْؤِمُنوَف َحىتَّ ٭ُتَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

  .[65: النساء] {*َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليًما 

 .فهذا مفهـو البيعة من خبلؿ عصر أيب بكر الصدّْيق رضي اهلل عنو 

 :ػ مصدر التَّشريع ُب دولة الصّْديق 2

أطيعوين ما أطعُت اهلل ورسولو ، فإف عصيُت اهللَ ورسولو ؛ فبل طاعة ٕب : قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
 :، فمصدر التَّشريع عند الصّْدّْيق [ (586)]عليكم

 :أػ القراف الكرًن 

ِإنَّا أَنْػَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاٟتَْقّْ لَِتْحُكَم بَػُْتَ النَّاِس ٔتَا أَرَاَؾ اللَُّو َوالَ َتُكْن لِْلَخائِِنَُت َخِصيًما }: قاؿ تعأب 
  .[105: النساء ] {*

فهو ا١تصدر األوَّؿ الذي يشتمل على ٚتيع األحكاـ الشرعيَّة ، اليت تتعلَّق بشؤوف اٟتياة ، كما يتضمَّن 
مبادىء أساسيَّة ، وأحكاماً قاطعًة إلصبلح كلّْ شعبٍة من شعب اٟتياة ، كما بُتَّ القراف الكرًن 

 .للمسلمُت كلَّ ما ٭تتاجوف إليو من أسٍس تقـو عليها دولُتهم 

 :ب ػ السنَّة ا١تطهَّرة 

ىي ا١تصدر الثاين الذي يستمدُّ منو الدُّستور اإلسبلميُّ أصولو ، ومن خبل٢تا ٯتكن معرفة الصّْيغ 
 [ .(587)]التنفيذيَّة ، والتطبيقيَّة ألحكاـ القراف

إفَّ دولة الصّْدّْيق خضعت للشريعة ، وأصبحت سيادة الشريعة اإلسبلميَّة فيها فوؽ كلّْ تشريٍع ، وفوؽ 
كلّْ قانوٍف ، وأعطت لنا صورًة مضيئًة مشرقًة على أفَّ الدَّولة اإلسبلميَّة دولة شريعة ، خاضعة بكلّْ 

[ (588)]أجهزهتا ألحكاـ ىذه الشريعة ، واٟتاكم فيها مقيد بأحكامها ، ال يتقدَّـ ، وال يتأخر عنها
. 



ففي دولة الصّْدّْيق ، وُب ٣تتمع الصَّحابة الشَّريعة فوؽ اٞتميع ، ٮتضع ٢تا اٟتاكم ، واحملكػـو ، و٢تذا 
يػق طاعتػو اليت طلبهػا من األمَّػة بطاعػة اهلل ورسػولو ؛ ألفَّ رسوؿ اهلل  ال طاعة » : قاؿ  (ص)قيَّػد الصّْدّْ

ا الطاعُة ُب ا١تعروؼ   [.(589)]« ُب ا١تعصية ، إ٪تَّ

 

 :ػ حقُّ األمَّة ُب مراقبة اٟتاكم ، و٤تاسبتو 3

 [.(590)]فإف أحسنت فأعينوين ، وإف أسأت فقوّْموين: قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 

فهذا الصّْدّْيق يقرُّ ْتقّْ األمَّة وأفرادىا ُب الرَّقابة على أعمالو ، و٤تاسبتو عليها ، بل وُب مقاومتو ١تنع كلّْ 
، وقد أقرَّ الصّْدّْيق ُب [ (591)]منكٍر يرتكبو ، وإلزامو ٔتا يعتربونو الطَّريق الصَّحيح ، والسُّلوؾ الشَّرعيَّ 

أف كل حاكم معرٌَّض للخطأ ، واحملاسبة ، وأنَّو ال يستمدُّ سلطتو من أيّْ امتياٍز : بداية خطابو لؤلمَّة 
شخصيٍّ ٬تعل لو أفضليًَّة على غَته ؛ ألفَّ عهد الرّْساالت ، والرسل ا١تعصومُت قد انتهى ، وأفَّ اخر 

رسوؿ كاف يتلقَّى الوحي انتقل إٔب جوار ربّْو ، وقد كانت لو سلطٌة دينيٌَّة مستمدٌَّة من عصمتو كنيبٍّ ، 
، وبعد  (ص)ومن صفتو كرسوٍؿ يتلقَّى التَّوجيو من السماء ، ولكن ىذه العصمة قد انتهت بوفاتو 

ًة من عقد البيعة ، وتفويض األمَّة لو (ص)وفاتو   [ .(592)]أصبح اٟتكم ، والسُّلطة مستمدَّ

إفَّ األمَّة ُب فقو أيب بكٍر ٢تا إدارٌة حيٌَّة واعيٌة ، ٢تا القدرة على ا١تناصرة ، وا١تناصحة ، وا١تتابعة ، والتَّقوًن 
، فالواجب على الرَّعيَّة ُنصرة اإلماـ اٟتاكم ٔتا أنزؿ اهلل ، ومعاضدتو ، ومناصرتو ُب أمور الدّْين ، 
واٞتهاد ، ومن نصرة اإلماـ أال يُهاف ، ومن معاضدتو أف ٭ُتًـت ، وأف ُيكـر ، فقوامتو على األمَّة ، 

وقيادتُو ٢تا إلعبلء كلمة اهلل تستوجب إجبللو ، وإكرامو ، وتبجيلو ، إجبلالً ، وإكراماً لشرع اهلل الذي 
إكراـ ذي الشيبة ا١تسلم : إفَّ من إجبلؿ اهلل تعأب »  : (ص)قاؿ رسوؿ اهلل . ينافح عنو ، ويدافع عنو 

، واألمَّة [(593)]« ، وحامل القراف غَت ا١تغإب فيو ، واٞتاُب عنو ، وإكراـ ذي السُّلطاف ا١تقسط 
١تن : ػ ثبلثاً ػ قاؿ الصَّحابة « الدّْين النصيحة »  : (ص)قاؿ . واجٌب عليها أف تُناصح والة أمرىا 

 [.(594)]« هلل ػ عزَّ وجلَّ ػ ولكتابو ، ولرسولو ، وألئمَّة ا١تسلمُت ، وعامتهم » : يارسوؿ اهلل ؟ قاؿ 

ولقد استقرَّ ُب مفهـو الصَّحابة أفَّ بقاء األمَّة على االستقامة رىٌن باستقامة ُوالهتا ، ولذلك كاف من 
واجبات الرَّعية ٕتاه حكَّامهم نصحهم ، وتقوٯتهم ، ولقد أخذت الدَّولة اٟتديثة تلك السّْياسة الرائدة 

للصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ وترٚتت ذلك إٔب ٞتاف متخصّْصة و٣تالس شوريَّة ، ٘تد اٟتاكم با٠تطط ، 
 وتزوّْده با١تعلومات ، وتشَت عليو ٔتا ٭تسن أف يقرّْره ، والشيء احملزف



أف كثَتاً من الدوؿ اإلسبلميَّة تعرض عن ىذا النّْظاـ اٟتكيم ، َفِعَظُم مصيبتها ُب تسلُّط اٟتكاـ 
 (ودكتاتورية  )وجربوهتم ، والتخلُّف الذي يعمُّ معظم ديار ا١تسلمُت ما ىو إال نتيجة لتسلُّط بغيض ، 

لعينٍة أماتت ُب األمَّة روح التَّناصح ، والشَّجاعة ، وبذرت فيها وزرعت ّٔا اٞتنب ، والفزع إال من رحم 
ريبّْ ، وأّما األمَّة اليت تقـو بدورىا ُب مراقبة اٟتاكم ، ومناصحتو ، وتأخذ بأسباب القوَّة ، والتَّمكُت ُب 

نيا تبلّْغ دعوة اهلل  [ .(595)]األرض ؛ فتنطلق إٔب افاؽ الدُّ

 :ػ إقرار مبدأ العدؿ وا١تساواة بُت الناس 4

الضعيف فيكم قويّّ عندي حىت أُرجع عليو حقَّو إف شاء اهلل ، والقويُّ : قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
 [ .(596)]فيكم ضعيٌف حىت اخذ اٟتقَّ منو إف شاء اهلل

إفَّ من أىداؼ اٟتكم اإلسبلمي اٟترص على إقامة قواعد النظاـ اإلسبلميّْ اليت تساىم ُب إقامة آّتمع 
الشورى ، والعدؿ ، وا١تساواة ، واٟتريات ، ففي خطاب الصّْدّْيق : ا١تسلم ، ومن أىم ىذه القواعد 

لؤلمَّة أقرَّ ىذه ا١تبادىء ، فالشورى تظهر ُب طريقة اختياره ، وبيعتو ، وُب خطبتو ُب ا١تسجد اٞتامع ، 
أفَّ العدؿ ُب فكر أيب : ٔتحضٍر من ٚتهور ا١تسلمُت ، وأّما عدالُتو ؛ فتظهر ُب نصّْ خطابو ، وال شكَّ 

بكٍر ىو عدؿ اإلسبلـ ، الذي ىو الدّْعامُة الرئيسيَّة ُب إقامة آّتمع اإلسبلميّْ ، واٟتكم اإلسبلميّْ ، 
 .فبل وجود لئلسبلـ ُب ٣تتمٍع يسوده الظلُم ، وال يعرؼ العدَؿ 

إفَّ إقامة العدؿ بُت الناس أفراداً ، وٚتاعاٍت ، ودوالً ، ليست من األمور التطوُّعيَّة اليت ُتًتؾ ١تزاج 
اٟتاكم ، أو األمَت ، وىواه ، بل إفَّ إقامة العدؿ بُت الناس ُب الدّْين اإلسبلمي تعدُّ من أقدس 

: قاؿ الفخر الرازي ػ رٛتو اهلل ػ [ . (597)]الواجبات ، وأ٫تّْها ، وقد أٚتعت األمَّة على وجوب العدؿ
 [ .(598)]أٚتعوا على أفَّ من كاف حاكماً ، وجب عليو أف ٭تكم بالعدؿ

إفَّ من أىداؼ دولة اإلسبلـ إقامة آّتمع . وىذا اٟتكم تؤيّْده النصوص القرانيَّة ، والسُّنَُّة النبويَّة 
اإلسبلميّْ ؛ الذي تسود فيو قيم العدؿ ، وا١تساواة ، ورفع الظلم ، و٤تاربتو ، ّتميع أشكالو ، وأنواعو ، 

وعليها أف تفسح آّاؿ ، وتيسّْر السُّبل أماـ ُكلّْ إنساف يطلب حقَّو أف يصل إليو بأيسر السُّبل ، 
وأسرعها ، دوف أف يكلّْفو ذلك جهداً ، أو ماالً ، وعليها أف ٘تنع أي وسيلٍة من الوسائل من شأهنا أف 

 .تعيق صاحب اٟتقّْ من الوصوؿ إٔب حقّْو 

 

لقد أوجب اإلسبلـ على اٟتّكاـ أف يقيموا العدؿ بُت الناس دوف النَّظر إٔب لغاهتم ، أو أوطاهنم ، أو 
أحوا٢تم االجتماعيَّة ، فهو يعدؿ بُت ا١تتخاصمُت ، و٭تكم باٟتقّْ ، وال يهمُّو أف يكوف احملكـو ٢تم 



يَاأَيػَُّها الَِّذيَن }: ، قاؿ تعأب [ (599)]أصدقاء أو أعداء ، أغنياء أو فقراء ، عماالً أو أصحاب عمل
آَمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِمَُت لِلَِّو ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوالَ ٬َتْرَِمنَُّكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدلُوا اْعِدلُوا ُىَو أَقْػَرُب لِلتػَّْقَوى 

  .[8: ا١تائدة] {*َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو َخِبٌَت ٔتَا تَػْعَمُلوَف 

لقد كاف الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قدوًة ُب عدلو ، يأسر القلوب ، ويبهر األلباب ، فالعدؿ ُب نظره 
دعوٌة عمليَّة لئلسبلـ ، فيو تفتح قلوب الناس لئلٯتاف ، لقد عدؿ بُت الناس ُب العطاء ، وطلب منهم 

أف يكونوا عوناً لو ُب ىذا العدؿ ، وعرض القصاص من نفسو ُب واقعٍة تدؿُّ على العدؿ ، وا٠توؼ من 
أفَّ أبا بكٍر الصّْدّْيق ػ : ، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ػ رضي اهلل عنو ػ [ (600)]اهلل سبحانو

إذا كّنا بالغداة ؛ فأحضروا صدقات اإلبل نقسمها ، وال يدخل : رضي اهلل عنو ػ قاـ يـو ٚتعة ، فقاؿ 
خذ ىذا ا٠تطاـ لعلَّ اهلل يرزقنا ٚتبلً ، فأتى الرَّجل فوجد : علينا أحٌد إال بإذٍف ، فقالت امرأة لزوجها 

ما : أبا بكٍر ، وعمر ػ رضي اهلل عنهما ػ قد دخبل إٔب اإلبل فدخل معهما ، فالتفت أبو بكٍر ، فقاؿ 
أدخلك علينا ؟ ٍبَّ أخذ منو ا٠تطاـ فضربو، فلّما فرغ أبو بكٍر من قسم اإلبل دعا الرَّجل فأعطاه 

فمن ٕب من اهلل : قاؿ أبو بكر . وال ٕتعلها ُسنًَّة ! واهلل ال يستقد: فقاؿ عمر .. استقد: ا٠تطاـ، وقاؿ
أَْرِضِو ، فأمر أبو بكر غبلمو أف يأتيو براحلٍة ، ورحلها ، وقطيفة ، وٜتسة : يـو القيامة ؟ قاؿ عمر 

 [ .(601)]دنانَت ، فأرضاه ّٔا

وأّما مبدأ ا١تساواة الذي أقرَّه الصّْدّْيق ُب بيانو الذي ألقاه على األمَّة فيُػَعدُّ أحد ا١تبادىء العامَّة اليت 
أقرَّىا اإلسبلـ ، وىي من ا١تبادىء اليت تساىم ُب بناء آّتمع ا١تسلم ، وسبق بو تشريعات وقوانُت 

يَاأَيػَُّها النَّاُس ِإنَّا }: العصر اٟتاضر ، و٦تّا ورد ُب القراف الكرًن تأكيداً ١تبدأ ا١تساواة قوؿ اهلل تعأب 
َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْػَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرفُوا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْػَقاُكْم ِإفَّ اللََّو َعِليٌم 

  .[13: اٟتجرات] {*َخِبٌَت 

إفَّ الناس ٚتيعاً ُب نظر اإلسبلـ سواسيٌة ، اٟتاكم واحملكـو ، الرجاؿ والنساء ، العرب والعجم ، 
األبيض واألسود ، لقد ألغى اإلسبلـ الفوارؽ بُت الناس بسبب اٞتنس ، أو اللوف ، أو النَّسب ، أو 

 ، وجاءت ٦تارسة[ (602)]الطَّبقة ، واٟتكاـ واحملكوموف كلُّهم ُب نظر الشرع سواءٌ 

ولّْيت عليكم ، ولسُت ٓتَتكم ، فإف : حيث يقوؿ . الصّْدّْيق ٢تذا ا١تبدأ خَت شاىٍد على ذلك 
أحسنت فأعينوين ، وإف أسأُت فقوّْموين ، القويُّ فيكم ضعيٌف عندي حىت اخذ اٟتقَّ منو ، والضعيُف 

 [ .(603)]فيكم قويُّ عندي حىت اخذ لو حقَّو



وكاف رضي اهلل عنو ينفق من بيت ماؿ ا١تسلمُت ، فيعطي كلَّ ما فيو سواسيًة بُت الناس ، فقد روى ابن 
أفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ كاف لو بيت ماؿ بالسُّْنح معروٌؼ ، ليس ٭ترسو أحٌد ، : سعد ، وغَته 

عليو : وٓب ؟ قاؿ : ال ٮتاؼ عليو ، قيل لو : أال ٕتعل على بيت ا١تاؿ َمْن ٭ترسو ؟ فقاؿ : فقيل لو 
وكاف يعطي ما فيو حىت ال يُبقي فيو شيئاً ، فلّما ٖتوَّؿ إٔب ا١تدينة حوَّلو معو ، فجعلو ُب الدار اليت ! قفل

كاف فيها ، وقدـ عليو ماٌؿ من معدف من معادف ُجهينة ، فكاف كثَتاً ، وانفتح معدف بٍت ُسليٍم ُب 
خبلفتو ، فقدـ عليو منو بصدقٍة ، فكاف يضع ذلك ُب بيت ا١تاؿ ، فيقسمو بُت الناس سويّاً ، بُت اٟترّْ 

فأعطى أوؿ : قالت عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ . والعبد ، والذكر واألنثى ، والصغَت والكبَت على السَّواء 
عاـ اٟترَّ عشرة ، وا١تملوؾ عشرًة ، وأعطى ا١ترأة عشرًة ، وأمتها عشرًة ، ٍبَّ قسم ُب العاـ الثاين ، 

إنَّك قسمت ىذا ! يا خليفة رسوؿ اهلل: فأعطاىم عشرين عشرين ، فجاء ناٌس من ا١تسلمُت ، فقالوا 
ا١تاؿ ، فسوَّيت بُت الناس ، ومن الناس أناٌس ٢تم فضٌل ، وسوابُق ، وقدـٌ ، فلم فضَّلت أىل السَّوابق ، 

ا : فقاؿ . والقدـ ، والفضل  أما ما ذكرًب من السَّوابق ، والقدـ ، والفضل ، فما أعرفٍت بذلك ، وإ٪تَّ
 [ .(604)]ذلك شيٌء ثوابو على اهلل جلَّ ثناؤه ، وىذا معاٌش ، فاألسوة فيو خٌَت من األثَرة

فقد كاف توزيع العطاء ُب خبلفتو على التَّسوية بُت الناس ، وقد ناظر الفاروؽ عمر أبا بكر ُب ذلك ، 
أتسوي بُت من ىاجر ا٢تجرتُت ، وصلَّى إٔب القبلتُت ، وبُت من أسلم عاـ الفتح ؟ فقاؿ أبو : فقاؿ 
نيا ببلٌغ للرَّاكب : بكر  ا الدُّ ا أجورىم على اهلل ، وإ٪تَّ ا عملوا هلل ، وإ٪تَّ  .إ٪تَّ

ورغم أفَّ عمر رضي اهلل عنو غَتَّ ُب طريقة التوزيع ، فجعل التَّفضيل بالسابقة إٔب اإلسبلـ واٞتهاد ، إال 
لو استقبلُت من أمري ما استدبرت ، لرجعت إٔب طريقة أيب بكٍر ، فسوَّيُت : أنو ُب هناية خبلفتو قاؿ 

 [ .(605)]بُت الناس

: القطيفة  )وكاف يشًتي اإلبل ، وا٠تيل ، والسّْبلح ، فيحمل ُب سبيل اهلل ، واشًتى عاماً قطائف 
 أتى ّٔا من البادية ، ففرَّقها ُب أرامل أىل ا١تدينة ُب الشتاء ، وقد بلغ (كساء ٥تمل 

 [ .(606)]ا١تاؿ الذي ورد على أيب بكٍر ُب خبلفتو مئيت ألٍف ُوزّْعت ُب أبواب ا٠تَت

لقد اتَّبع أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ا١تنهج الربَّاين ُب إقرار العدؿ ، وٖتقيق ا١تساواة بُت الناس ، وراعى 
حقوؽ الضُّعفاء ، فرأى أف يضع نفسو ُب كفة ىؤالء الواىنة أصواهتم ، فيتبعهم بسمٍع مرىٍف ، وبصٍر 

إنَّو اإلسبلـ ُب فقو رجِل . . حادٍّ ، وإرادة واعيٍة ، ال تستذ٢تا عوامل القوَّة األرضيَّة ، فتملي كلمتها 



دولتو ، النَّابو الذي قاـ يضع القهر ٖتت أقداـ قومو ، ويرفع بالعدؿ رؤوسهم ، فيؤمّْن بو كياف دولتو ، 
 [ .(607)]و٭تفظ ٢تا دورىا ُب حراسة ا١تلَّة ، واألمَّة

لقد قاـ الصّْدّْيق منذ أوؿ ٟتظة بتطبيق ىذه ا١تبادىء السامية ، فقد كاف يدرؾ أفَّ العدؿ عزّّ للحاكم 
ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر }: واحملكـو ، و٢تذا وضع الصّْدّْيق سياستو تلك موضع التنفيذ ، وىو يردّْد قولو تعأب 

 {*بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف 
  .[90: النحل]

كاف أبو بكر يريد أف يطمئن ا١تسلموف إٔب دينهم ، وحرّْيَّة الدَّعوة إليو ، وإ٪تا تتمُّ الطمأنينة للمسلمُت 
 .ما قاـ اٟتاكم فيهم على أساٍس من العدؿ آّرَّد عن ا٢توى

واٟتكم على ىذا األساس يقتضي اٟتاكم أف يسمو فوؽ كل اعتباٍر شخصيٍّ ، وأف يكوف العدؿ 
والرَّٛتة ٣تتمعُت ، وقد كانت نظرية أيب بكٍر ُب توٕبّْ أمور الدولة قائمة على إنكار الذَّات ، والتَّجرُِّد هلل 
ٕترُّداً مطلقاً ، جعلو يشعر بضعف الضعيف ، وحاجة آّتمع ، ويسمو بعدلو على كلّْ ىوًى ، وينسى 

ُب سبيل ذلك نفسو ، وأبناءه ، وأىلو ، ٍبَّ يتتبَّع أمور الدَّولة جليلها ، ودقيقها بكلّْ ما اتاه اهللُ من 
 [ .(608)]يقظٍة ، وحذر

وبناء على ما سبق يرفع العدؿ لواءه بُت الناس ، فالضعيف امٌن على حقّْو ، وكلُّو يقٌُت أفَّ ضعفو يزوؿ 
حينما ٭تكم العدؿ ، فهو بو قويّّ ال ٯتنع حقو ، وال يضيع ، والقويُّ حُت َيظلم يردعو اٟتقُّ ، 

وينتصف منو للمظلـو ، فبل ٭تتمي ّتاٍه ، أو سلطاٍف ، أو قرابٍة لذي سطوٍة ، أو مكانٍة ، وذلك ىو 
 [ .(609)]العزُّ الشَّامخ ، والتَّمكُت الكامُل ُب األرض

 إفَّ اهلل ينصر الدَّولة العادلة ؛ وإف كانت كافرًة ،: وما أٚتل ما قالو ابن تيميَّة ػ رٛتو اهلل ػ 

بالعدؿ ُتستصلح الرّْجاؿ ، وُتستغزر ... وال ينصر الدَّولة الظا١تة ، ولو كانت مسلمًة ، 
 [ .(610)]األمواؿ

 :ػ الصّْدؽ أساُس التَّعامل بُت اٟتاكم واحملكـو 5

أعلن الصّْدّْيق ػ رضي اهلل [ . (611)]الصدُؽ أمانٌة ، والكذب خيانةٌ : قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
أفَّ الصدَؽ بُت اٟتاكم واألمَّة ، ىو أساس : عنو ػ مبدأً أساسّياً تقـو عليو خطَّتو ُب قيادة األمَّة وىو 

ُـّ ُب قوَّة األمَّة ، حيث ترسيخ جسور الثّْقة بينها وبُت  التعامل ، وىذا ا١تبدأ السياسيُّ اٟتكيم لو األثُر ا٢تا
يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا }: حكمها ، إنَّو خلٌق سياسيّّ منطلٌق من دعوة اإلسبلـ إٔب الصدؽ ، قاؿ تعأب 



ثبلثة » (: ص)ومن التَّحذير منو، قوؿ رسوؿ اهلل  [119: التوبة] {*اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقَُت 
شيٌخ زاٍف ، ومِلٌك كذَّاب : ال يكلّْمهم اهلل يـو القيامة وال يزكّْيهم ، وال ينظر إليهم ، و٢تم عذاٌب أليٌم 

 [.(612)]« ، وعاِئٌل مستكرب 

اكتست با١تعاين ، فكأف ٢تا روحاً تروح ّٔا ، وتغدو بُت الناس ،  (الصّْدؽ أمانٌة  ): فهذه الكلمات 
وىكذا يأىب أبو بكٍر إال أف ٯتسَّ ا١تعاين ، فيسمّْي  (والكذب خيانٌة  )تلهب اٟتماس ، وتصنع األمل ، 

األشياء بأٝتائها ، فاٟتاكم الكذَّاب ىو ذلك الوكيل ا٠تائن الذي يأكل خبز األمَّة ٍبَّ ٮتدعها ، فما 
أتعس حاكماً يتعاطى الكذب ، فيسميو بغَت اٝتو ، لقد نعتو الصّْدّْيق با٠تيانة ، وأنَّو عدو أمَّتو األوَّؿ ، 

نيا من موقفو ىذا ، فَتفع أقواماً ،  وىل بعد ا٠تيانة من عداوة ؟ حّقاً ما زاؿ الصدّْيق يطلُّ على الدُّ
وتظلُّ صناعة الرّْجاؿ أرقى فنوف اٟتكم إذ ىم عدَّة األمَّة ، ورصيدىا ؛ الذي تدفع ! . . ويسقط اخرين

أف من تأمَّل كلمات أيب بكٍر تلك أصدقو ا٠ترب بأف الرَّجل : بو عن نفسها ملمات األيّاـ ، وال شكَّ 
 [ .(613)]كاف رائداً ُب ىذا الفنّْ الرفيع ، لقد كاف يسَت على النَّهج النبويّْ الكرًن

إف شعوب العآب اليـو ٖتتاج إٔب ىذا ا١تنهج الربَّاين ُب التَّعامل بُت اٟتاكم واحملكـو ، لكي تقاـو 
امات باطلة ١تن  أساليب تزوير االنتخابات ، وتلفيق التُّهم ، واستخداـ اإلعبلـ وسيلة لًتويج اهتّْ

يعارضوف اٟتكَّاـ ، أو ينتقدوهنم ، وال بدَّ من إشراؼ األمَّة على التزاـ اٟتكَّاـ بالصّْدؽ واألمانة من 
 خبلؿ مؤسَّساهتا اليت تساعدىا على تقوًن ، و٤تاسبة اٟتكاـ إذا

 .، فتمنعهم من سرقة إرادهتم ، وشرفها ، وحرّْيتها ، وأموا٢تا [ (614)]ا٨ترفوا

 :ػ إعبلف التمسُّك باٞتهاد ، وإعداد األمَّة لذلك 6

لقد [ . (615)]وما ترؾ قوـٌ اٞتهاد ُب سبيل اهلل إالّ خذ٢تم اهلل بالذُّؿّْ : قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
، تلقَّاىا تربيًة حيًَّة ُب ميادين  (ص)تلقى أبو بكر تربيتو اٞتهاديَّة مباشرًة من نبيّْو ، وقائده العظيم 

الصّْراع بُت الشّْرؾ واإلٯتاف ، والضَّبلؿ وا٢تدى ، والشَّرّْ وا٠تَت ، ولقد ذكرت مواقف الصّْدّْيق ُب غزوات 
إذا تبايعتم بالعينة »  : (ص)، ولقد فهم الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ من حديث رسوؿ اهلل  (ص)الرَّسوؿ 

، وأخذًب أذناب البقر ، ورضيتم بالزَّرع ، وتركتم اٞتهاد سلط اهلل عليكم ُذالِّ ال ينزعو حىت ترجعوا إٔب 
إف األمَّة تصاب بالذُّؿّْ ؛ إذا تركت اٞتهاد ، فلذلك جعل الصدّْيق اٞتهاد [. (616)]« دينكم 

، ولذلك حشد طاقات األُمَّة من أجل اٞتهاد ، لكي يرفع [ (617)]إحدى حقائق اٟتكم ُب دولتو



الظلم عن ا١تظلومُت ، ويزيل الغشاوة عن أعُت ا١تقهورين ، ويعيد اٟترّْيَّة للمحرومُت ، وينطلق بدعوة اهلل 
 .ُب افاؽ األرض يزيل كلَّ عائٍق ضدَّىا 

 :ػ إعبلف اٟترب على الفواحش 7

، والصّْدّْيق [ (618)]وال تشيع الفاحشة ُب قوـٍ إال عمَّهم اهلل بالببلء: قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
ٓب تظهر الفاحشة ُب قـو قطُّ حىت يُعلنوا ّٔا ، إال فشا فيهم »  : (ص)ىنا يذكّْر األمَّة بقوؿ النيبّْ 

إف الفاحشة ىي [ (619)]« ... الطَّاعوف ، واألوجاع اليت ٓب تكن مضت ُب أسبلفهم الذين مضوا 
داء آّتمع العضاؿ الذي ال دواء لو ، وىي سبيل ٖتلُّلو ، وضعفو حيث ال قداسة لشيٍء ، فآّتمع 

نيَّة ، ويرضاىا ، إنَّو ٣تتمع الضَّعف ، والعار ، واألوجاع ، واألسقاـ ، وحاؿ  الفاحش ال يغار ، ويقرُّ الدَّ
، فقد حرص ُب سياستو [ (620)]لقد وقف أبو بكٍر ٭تفظ قيم األمة ، وأخبلقها. الناس أدؿُّ شاىٍد 

على طُهر األمة ، ونقائها ، وبعدىا عن الفواحش ما ظهر منها ، وما بطن ، وىو ػ رضي اهلل عنو ػ يريد 
بذلك أمًَّة قويًَّة ، ال تشغلها شهواهتا ، وال يضلُّها شيطاهنا ، لتعيش أمًَّة منتجًة ، تعطي ا٠تَت ، وتقدّْـ 

 .الفضل لكلّْ الناس 

 

إفَّ عبلقة األخبلؽ بقياـ الدوؿ ، وظهور اٟتضارة عبلقٌة ظاىرة ، فإف فسدت األخبلؽ ، وخربت 
الذّْمم ؛ ضاعت األمم ، وعمَّها الفساد ، والدَّمار ، والدَّارس ٟتياة األمم السابقة ، واٟتضارات السَّالفة 

بعُت البصَتة يدرؾ كيف قامت حضاراٌت على األخبلؽ الكرٯتة ، والدّْين الصحيح ، كاٟتضارة اليت 
قامت ُب زمن داود ، وسليماف ػ عليهما السبلـ ػ واليت قامت ُب زمن ذي القرنُت ، وكثٍَت من األمم اليت 

التزمت بالقيم ، واألخبلؽ ، فظلَّت قويًَّة طا١تا حافظت عليها ، فلّما دب سوس الفواحش إليها ؛ 
استسلمت للشياطُت ، وبدَّلت نعمة اهلل كفراً ، وأحلَّت قومها دار البوار ، فزالت قوَّهتا ، وتبلشت 

إفَّ الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ استوعب سنن اهلل ُب آّتمعات ، وبناء الدُّوؿ ، [ . (621)]حضارهتا
ؼ ، والفساد ، واالنغماس ُب الفواحش ، وا١توبقات ، قاؿ  وزوا٢تا ، وفهم أفَّ زواؿ الدُّوؿ يكوف بالًتَّ

َها اْلَقْوُؿ َفَدمَّْرنَاَىا َتْدِمَتًا }: تعأب  َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليػْ  {*َوِإَذا أََرْدنَا َأْف نُػْهِلَك قَػْريًَة أََمْرنَا ُمتػْ
أمرناىم باألمر الشرعي من فعل الطاعات ، وترؾ ا١تعاصي ، فعصوا ، وفسقوا : أي  . [16: اإلسراء]

َوِإَذا أََرْدنَا َأْف نُػْهِلَك قَػْريًَة أََمْرنَا }: وُب قراءة . فحقَّ عليهم العذاب والتَّدمَت جزاء فسقهم ، وعصياهنم 
َها اْلَقْوُؿ َفَدمَّْرنَاَىا َتْدِمَتًا  َرِفيَها فَػَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليػْ أمرناىم باألمر : أي  . [16 اإلسراء]: {*ُمتػْ

الشرعي من فعل الطاعات ، وترؾ ا١تعاصي ، فعصوا ، وفسقوا فحقَّ عليهم العذاب والتَّدمَت جزاء 



ؼ وإف . جعلناىم أمراء : بالتشديد ؛ أي [(622)]{أَْمرِنَا}: وُب قراءة . فسقهم ، وعصياهنم  والًتَّ
كاف كثرة ا١تاؿ ، والسلطاف من أسبابو إال أنَّو حالٌة نفسيٌَّة ترفض االستقامة على منهج اهلل ، وليس كلُّ 

 [ .(623)]ثراٍء تَػَرفاً 

إفَّ سياسة الصّْدّْيق ُب حربو للفواحش حريّّ ْتكَّاـ ا١تسلمُت أف يقتدوا بو ، فاٟتاكم التَّقيُّ الذَّكيُّ 
العادؿ ىو الذي يريب أمَّتو على األخبلؽ القوٯتة ؛ ألنَّو حينئٍذ سيقود شعباً أحسَّ طعم اآلدميَّة ، وجرى 

وأّما إف ُسلب اٟتاكم الذَّكاء ، وصار من األغبياء ؛ أشاع الفاحشة ُب قومو . . ُب عروقو دـ اإلنسانيَّة 
، وعمل على ٛتايتها بالقوَّة ، والقانوف ، وحارب القيم ، واألخبلؽ اٟتميدة ، ودفع بقومو إٔب 

مستنقعات الرَّذيلة ؛ ليصبحوا كاٟتيوانات الضَّالَّة ، والقطعاف ا٢تائمة ، ال ىمَّ ٢تا إال ا١تتاع ، والزّْينة 
، ويصدؽ فيهم قوؿ [ (624)]ا٠تادعة ، فيصبحوا بعد ذلك أقزاماً ، قد ودَّعوا الرُّجولة ، والشَّهامة

َوَضَرَب اللَُّو َمَثبلً قَػْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقُػَها َرَغًدا ِمْن ُكلّْ َمَكاٍف َفَكَفْرْت بِأَنْػُعِم }: اهلل تعأب 
  .[112: النحل] {*اللَِّو فََأَذاقَػَها اللَُّو لَِباَس اْٞتُوِع َوا٠ْتَْوِؼ ٔتَا َكانُوا َيْصنَػُعوَف 

ىذه بعض التَّعليقات اليت فتح اهلل ّٔا ٔتا ترى على البياف الذي ألقاه الصّْدّْيق لؤلمَّة ، والذي رسم فيو 
 سياسة الدَّولة ، فحدَّد مسؤولية اٟتاكم ومدى العبلقة بينو وبُت احملكومُت ، وغَت

د  ذلك من القواعد ا١تهمَّة ُب بناء الدَّولة ، وتربية الشُّعوب ، وىكذا قامت ا٠تبلفة اإلسبلميَّة ، وٖتدَّ
مفهـو اٟتكم ٖتديداً عملّياً ، وكاف حرص األمَّة على منصب ا٠تبلفة ، واختيار ا٠تليفة على ىذه 

م كانوا يسلّْموف بأفَّ النظاـ الذي أنشأه النيبُّ ػ  الصُّورة ، ومسارعة الناس إٔب الرّْضا بذلك دليبلً على أهنَّ
وإف مات ؛ فإنَّو خلَّف فيهم ديناً ، وكتاباً  (ص)عليو الصبلة والسبلـ ػ واجب البقاء ، وأفَّ النيبَّ 

يسَتوف على ىديو ، فرضاء الناس يومئٍذ يعرب عن إرادة االستمرار ُب ظلّْ النّْظاـ الذي أنشأه النيبُّ 
 [ .(625)](ص)

إفَّ حكومة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ٘تتَّع ّٔا ا١تسلموف زمناً ليس بكثَت ، وعُتَّ أبو بكٍر حدَّ السلطة 
العليا فيها ، بتلك ا٠تطبة الرَّاقية على مستوى أنظمة اٟتكم ُب ذلك العصر وُب ىذا الزَّمن ، فهي 

، [ (626)]حكومٌة شوريٌَّة قل أف ٬تد طبلب اٟتريَّة والعدؿ ُب كل عصٍر أحسن لسياسة األمم منها
أبو بكٍر رضي اهلل  (ص)قادىا التلميذ األ٧تب ، واألذكى ، واألعلم ، واألعظم إٯتاناً للحبيب ا١تصطفى 

 .عنو 



؛ يقصد با١تضامُت [ (627)]وقد بُتَّ اإلماـ مالك بأنَّو ال يكوف أحٌد إماماً أبداً إال على ىذا الشرط
 .العظيمة اليت ألقاىا الصّْدّْيق ُب بيانو السياسيّْ األوَّؿ 

 :إدارة الشؤوف الداخليَّة : ثانياً 

ذ من الصَّحابة الكراـ أعواناً  أراد الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ أف ينفَّْذ السياسة اليت رٝتها لدولتو ، واٗتَّ
فأسند إليو شؤوف  (وزير ا١تاليَّة  )يساعدونو على ذلك ، فجعل أبا عبيدة بن اٞتراح أمُت ىذه األمَّة 

، وباشر الصّْدّْيق القضاء بنفسو أيضاً ،  (وزارة العدؿ  )بيت ا١تاؿ ، وتؤبَّ عمر بن ا٠تطاب القضاء 
وأحياناً يكتب لو َمْن يكوف حاضراً [ (628)](وزير الربيد وا١تواصبلت  )وتؤبَّ زيد بن ثابت الكتابة 

من الصَّحابة كعليّْ بن أيب طالب ، أو عثماف بن عفَّاف ػ رضي اهلل عنهم ػ وأطلق ا١تسلموف على 
 .الصّْدّْيق لقب خليفة رسوؿ اهلل 

ورأى الصَّحابة ضرورة تفريغ الصدّْيق للخبلفة ، فقد كاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ رجبلً تاجراً يغدو 
كلَّ يوـٍ إٔب السوؽ ، فيبيع ، ويبتاع ، فلّما اسُتخلف أصبح غادياً إٔب السوؽ وعلى رقبتو أثواٌب يتَّجر 

تصنع : قاال . السوؽ : قاؿ ! أين تريد يا خليفة رسوؿ اهلل ؟: ّٔا ، فلقيو عمر ، وأبو عبيدة ، فقاال 
 :فمن أين أطعم عيإب ؟ فقاال : ماذا وقد ولّْيت أمور ا١تسلمُت ؟ قاؿ 

، وجاء [ (629)]فانطلق معهما ، ففرضوا لو كل يوـٍ شطر شاةٍ . انطلق معنا حىت نفرض لك شيئاً 
أفَّ رزقو الذي فرضوه لو ٜتسوف ومئتا ديناٍر ُب السَّنة ، وشاٌة يؤخذ من بطنها : « الرياض النَّضرة » ُب 

وقد كاف قد ألقى كلَّ ديناٍر ودرىم : فلم يكن يكفيو ذلك ، وال عيالو ، قالوا . ، ورأسها ، وأكارِعها 
، فجاء عمر ػ رضي اهلل عنو ػ فإذا  (بايع  )عنده ُب بيت ماؿ ا١تسلمُت ، فخرج إٔب البقيع ، فتصافق 

يقضي بيننا ، فانطلق  (ص)نريد خليفة رسوؿ اهلل : ما شأنكنَّ ؟ قلن : ىو بنسوٍة جلوس ، فقاؿ 
، [ (630)]ال حاجة ٕب ُب إمارتكم: فقاؿ . تعاؿ ىا ىنا : فوجده ُب السُّوؽ ، فأخذه بيده ، فقاؿ 

قاؿ . ثبلٙتئة دينار والشاة كّلها : قاؿ أبو بكر . فإنَّا نزيدؾ : قاؿ . رزقتموين ما ال يكفيٍت ، وال عيإب 
: أكملها لو ، قاؿ : أّما ىذا فبل ، فجاء عليّّ رضي اهلل عنو ، و٫تا على حا٢تما تلك ، قاؿ : عمر 

 [ .(631)]قد فعلنا: نعم ، قاؿ : قاؿ . ترى ذلك ؟ 

أيُّها الناس إفَّ رزقي كاف : وانطلق أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فصعد ا١تنرب ، واجتمع إليو الناس ، فقاؿ 
ٜتسُت ومئيت ديناٍر ، وشاًة يؤخذ من بطنها ، ورأسها ، وأكارِعها ، وإفَّ عمر وعلّياً كمَّبل ٕب ثبلٙتئة 

 [ .(632)]اللهمَّ نعم قد رضينا: ديناٍر والشاة ، أفرضيتم ؟ قاؿ ا١تهاجروف 



وىكذا وقف الصَّحابة ُب فهمهم الرَّاقي لوالية الدّْين ، وأمانة اٟتكم ، يفرضوف إلمامهم رزقاً يغتٍت بو 
ومن ٍبَّ يقرّْروف معًٌت . . عن التجارة ، بعد أف صار عامبلً لؤلمَّة ٘تلك منو الوقت ، واٞتهد ، والفكر 

 .ُب اإلسبلـ بديعاً يفصل الذّْمَّة ا١تالية لؤلمَّة عن ذمَِّة اٟتاكم 

ما لقيصر لقيصر مشرعًة خفاقًة : ىذا ا١تعٌت الذي ٓب يعرفو الغرب إال ُب عهوده القريبة ؛ إذ ظلَّت راية 
يقاتل الناس دوهنا أزماناً طويلًة ، إفَّ أصدؽ تعبٍَت نقف بو على دخوؿ الذّْمَّة ا١تاليَّة للدَّولة بأسرىا ُب 

لقد كاف لويس تاجر غبلٍؿ . أنا الدَّولة ، والدَّولة أنا : ذمة اٟتاكم ٢تو مقالة لويس ا٠تامس عشر 
أليس ىو . . معروفاً يتَّجر ُب قوت أمَّتو وىي تتضوَّر جوعاً ، ٍبَّ ال يرى أحٌد ُب ذلك شيئاً من العار 

 !؟[ (633)]األصل ، واألمَّة فرٌع عنو

أين البشريَّة اليـو من أولئك الصَّحابة ػ رضواف اهلل عليهم ػ ؟ فإفَّ ا٠تزينة قد أضحت بعدىم بيد 
أشخاص ينفقوف كيف يشاؤوف ، ويتصرَّفوف كما يريدوف ، كما أصبحت ٢تم نفقاٌت مستورٌة ال حصر 
٢تا ، وفوؽ ىذا فقد تكدَّست ٢تم األمواؿ ُب ا١تصارؼ خارج الببلد ، حىت غدت دوٌؿ أجنبيٌة تعيش 

 على ىذه األمواؿ لكثرهتا ، وأكثرىا يعود إٔب اٟتكَّاـ ، وأمراء الشُّعوب

ا ال تكفي : ا١تستضعفة ، مع أنَّو قد ظهر  أفَّ ىذه األمواؿ مهما بلغت ، والعقارات مهما كثرت ، فإهنَّ
شيئاً ، وال تغٍت صاحبها شيئاً ، فإفَّ شاه إيراف مع ضخامة ما ٯتلك ٓب ٬تد أرضاً تقبلو ليأوي إليها ، 

نيا ، وأمَّا ُب اآلخرة فاألمر أشدُّ ، واٟتساب عظيم  [ .(634)]ىذا ُب الدُّ

 (ص)فعلى حكاـ ا١تسلمُت أف يقتدوا ّٔذا الصَّحايبّْ اٞتليل الذي أدار دولة اإلسبلـ بعد وفاة الرَّسوؿ 
لقد علم قومي أفَّ حرفيت ٓب تكن تعجز عن مؤونة أىلي ، وُشغلت : ، فما أٚتل قولو ػ رضي اهلل عنو ػ 

 [ .(635)]بأمر ا١تسلمُت ، فسيأكل اؿ أيب بكٍر من ىذا ا١تاؿ ، و٭تًتؼ للمسلمُت فيو

إفَّ الصّْدّْيق يؤكّْد معاين بديعًة ، فوالية الدّْين ليست ُب حدّْ ذاهتا مغنماً ، أّما ما يفرض ٢تا من رزٍؽ ؛ 
 [ .(636)]فَِلَما تفضي إليو من اشتغاؿ عامل األمَّة عن أمِر نفسو

لقد سطَّر الصّْدّْيق ، والصَّحابة الكراـ صفحاٍت رائعًة ُب جبُت الزَّمن ، حىت إفَّ البشريَّة تسعى ُب سلم 
 [ .(637)]التَّطوُّر ، وتسعى ، ٍبَّ إذا ىي قابعٌة عند أقدامهم

سار الصدّْيق ُب بناء دولة اإلسبلـ ّتدٍّ ، ونشاٍط ، واىتمَّ بالبناء الداخليّْ ، وٓب يًتؾ أيَّ ثغرٍة ٯتكن أف 
، فاىتمَّ بالرَّعيَّة ، ولو مواقف مشرّْفٌة ُب ىذا  (ص)تؤثر ُب ذلك البناء الشَّامخ ؛ الذي تركو رسوؿ اهلل 



الباب ، وأعطى للقضاء اىتماماً خاّصاً ، وتابع أمر الوالة ، وسار على ا١تنهج النبويّْ الكرًن ُب كلّْ 
 .خطواتو ، وإليك شيٌء من التفصيل عن تلك السياسة الرَّشيدة 

 :ػ الصّْدّْيق ُب آّتمع 1

، فكاف ال يًتؾ فرصًة ٘ترُّ إال  (ص)عاش الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ بُت ا١تسلمُت كخليفٍة لرسوؿ اهلل 
علَّم الناس ، وأمر با١تعروؼ ، وهنى عن ا١تنكر ، فكانت مواقفو تشعُّ على َمْن حولو من الرَّعيَّة با٢تدى 

 :، واإلٯتاف ، واألخبلؽ ، فمن ىذه ا١تواقف 

 :أ ػ حلبو لؤلغناـ ، والعجوز العمياء ، وزيارة أـ أٯتن 

اآلف ال ٭تلب : كاف قبل ا٠تبلفة ٭تلب للحيّْ أغنامهم ، فلّما بويع لو با٠تبلفة ، قالت جاريٌة من اٟتيّْ 
ين ما : دارنا ، فسمعها أبو بكٍر ، فقاؿ  (أغناـ  )لنا  لعمري ألحلبنَّها لكم ، وإينّْ ألرجو أال يغَتّْ

 :دخلت فيو عن ُخُلٍق كنت عليو ، فكاف ٭تلب ٢تنَّ ، وكنَّ إذا أتينو بأغنامهنَّ يقوؿ 

البد ؛ : انضح ؛ باعد اإلناء من الّضرع حىت تشتّد الرغوة ، وإف قالت : أَْنَضُح أـ ألبد ؟ فإف قالت 
 [ .(638)]أدناه منو حىت ال تكوف لو رغوة ، فمكث كذلك بالسُّنح ستة أشهر ، ٍبَّ نزؿ إٔب ا١تدينة

ففي ىذا ا٠ترب بياف شيٍء من أخبلؽ أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فهذا تواضٌع كبٌَت من رجٍل كبٍَت 
، كبٍَت ُب سنّْو ، وكبٍَت ُب منزلتو ، وجاىو ، حيث كاف خليفة ا١تسلمُت ، وكاف حريصاً على أال تغَتّْ 

ا٠تبلفة شيئاً من معاملتو للناس ، وإف كاف ذلك سيأخذ عليو وقتاً ىو ْتاجة إليو ، كما أفَّ ىذا العمل 
يدلُّنا على مقدار تقدير الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ ألعماؿ الربّْ ، واإلحساف ، وإف كلَّفتهم اٞتهد ، 

 [ .(639)]والوقت

ىذا أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ غلب بعزٯتتو الصادقة ، وثباتو العجيب اٞتزيرة العربيَّة ، وأخضعها لدين 
أبو بكٍر . اهلل ، ٍبَّ بعث ّٔا ، فقاتلت ٖتت ألويتو الدَّولتُت الكبَتتُت على وجو األرض ، وغلبت عليها 

ين ما دخلت فيو : ٭تلب ٞتواري اٟتيّْ أغنامهنَّ ، ويقوؿ . .  وليس الذي دخل فيو . أرجو أال يغَتّْ
باألمر ا٢تُتّْ ، بل ىو خبلفة رسوؿ اهلل ، وسيادة العرب ، قيادة اٞتيوش اليت ذىبت لتقلع من األرض 

اٞتربوت الفارسي ، والعظمة الرُّومانية ، وتنشىء مكاهنما صرح العدؿ ، والعلم واٟتضارة ، ٍبَّ يرجو أال 
ه ىذا كلُّو ، وال ٯتنعو من حلب أغناـ اٟتيّْ   [ .(640)]يغَتّْ

إفَّ من ٙتار اإلٯتاف باهلل تعأب أخبلقاً ٛتيدًة ، منها خلق التَّواضع الذي ٕتسد ُب شخصية الصّْدّْيق ُب 
لو : ىذا ا١توقف ، وُب غَته من ا١تواقف ، وكاف عندما يسقط خطاـ ناقتو ينزؿ ليأخذه ، فيقاؿ لو 



، لقد ترؾ لنا [ (641)]أال نسأؿ الناس شيئاً  (ص)أمرنا رسوؿ اهلل : أمرتنا أف نناولكو ، فيقوؿ 
فََأَخْذنَاُه َوُجُنوَدُه فَػَنَبْذنَاُىْم }: الصّْدّْيق مثاالً حّياً ُب فهم وتطبيق خلق التواضع ا١تستمدّْ من قولو تعأب 

ما نقصت صدقة » ( : ص)ومن قولو  [40: القصص] {*ُب اْلَيمّْ فَاْنظُْر َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الظَّاِلِمَُت 
 [.(642)]« من ماٍؿ ، وما زاد اهلل عبداً بعفٍو إال عزّاً ، وما تواضع أحٌد هلل إال رفعو اهلل 

 ولقد دفعو ىذا ا٠تلق إٔب خدمة ا١تسلمُت ، وٓتاصة أىل اٟتاجة منهم ، والضُّعفاء ، فعن

أيب صاٍّب الغفاريّْ أف عمر بن ا٠تطاب كاف يتعهَّد عجوزاً كبَتًة عمياء ُب بعض حواشي ا١تدينة من 
اللَّيل ، فيسقي ٢تا ، ويقـو بأمرىا ، فكاف إذا جاءىا وجد غَته قد سبقو إليها ، فأصلح ما أرادت ، 

فجاءىا غَت مرَّة كيبل يسبق إليها فرصده عمر ، فإذا ىو أبو بكٍر الذي يأتيها ، وىو يومئٍذ 
 [ .(643)]خليفة

 (ص)قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ بعد وفاة رسوؿ اهلل : وعن أنس بن مالٍك ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
ْـّ أٯتن نزورىا كما كاف رسوؿ اهلل : لعمر  يزورىا ، فلّما انتهيا إليها ، بكت ، فقاال  (ص)انطلق بنا إٔب أ

ما أبكي أال أكوف أعلم أفَّ ما عند اهلل : ، فقالت  (ص)ما يبكيك ؟ ما عند اهلل خٌَت لرسولو : ٢تا 
فهيَّجتهما على البكاء ، فجعبل . أفَّ الوحي قد انقطع من السماء : ، ولكن أبكي  (ص)خٌَت لرسولو 
 [ .(644)]يبكياف معها

 :ب ػ نصحو المرأٍة نذرت أال ٖتدّْث أحداً 

كاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ينهى عن أعماؿ اٞتاىليَّة ، واالبتداع ُب الدّْين ، ويدعو إٔب أعماؿ 
دخل أبو بكٍر على امرأة من : ، فعن قيس بن أيب حاـز [ (645)]اإلسبلـ ، والتمسُّك بالسُّنَّة

نوت : ما ٢تا ال تتكلَّم ؟ قالوا : زينب ، فراىا ال تتكلَّم ، فقاؿ أبو بكٍر : ، يقاؿ ٢تا [ (646)]أٛتس
. ، ىذا من عمل اٞتاىليَّة [ (648])تكلَّمي ، فإفَّ ىذا ال ٭تلُّ : فقاؿ ٢تا [ . (647)]حجَّة مصمتةً 

: أيُّ ا١تهاجرين ؟ قاؿ : قالت . أنا امرؤ من ا١تهاجرين : من أنت ؟ قاؿ : فتكلَّمت ، فقالت : قاؿ 
يا خليفة رسوؿ : قالت . إنَّك لسؤوٌؿ ، أنا أبو بكٍر : من أيّْ قريش أنت ؟ قاؿ : قالت . من قريش 

بقاؤكم عليو ما استقامت : ما بقاؤنا على ىذا األمر الصَّاّب الذي جاء اهلل بو بعد اٞتاىليَّة ؟ فقاؿ ! اهلل
أما كاف لقومك رؤوٌس ، وأشراٌؼ يأمروهنم ، فيطيعوهنم ؟ : وما األئمَّة ؟ قاؿ : قالت . بو أئمَّتكم 

 [ .(649)]فهم أولئك على الناس: قاؿ ! بلى: قالت 



كاف من نسك اٞتاىلية الصَّمت ، فكاف أحدىم يعتكف اليـو ، والليلة ، : قاؿ ا٠تطايبُّ ػ رٛتو اهلل ػ 
ويصمت ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا بالنُّطق با٠تَت ، وقد استدؿَّ بقوؿ أيب بكٍر ىذا َمْن قاؿ بأفَّ من 

 حلف أال يتكلَّم استحبَّ لو أف يتكلَّم ، وال كفارة عليو؛ ألفَّ أبا بكٍر ٓب يأمرىا

أفَّ ذلك ال ٭تلُّ ، وأنَّو : أفَّ من نذر أال يتكلَّم ٓب ينعقد نذره ؛ ألفَّ أبا بكٍر أطلق : بالكّفارة، وقياسو
، فيكوف  (ص)من فعل اٞتاىلية ، وأفَّ اإلسبلـ ىدـ ذلك، وال يقوؿ مثل ىذا إال عن علٍم من النيبّْ 

 [.(650)]من حكم ا١ترفوع

وأّما األحاديث الواردة ُب الصَّمت ، وفضلو ، فبل يعارض الختبلؼ ا١تقاصد ُب : وقاؿ ابن حجر 
ترؾ الكبلـ بالباطل ، وكذا ا١تباح إْف جرَّ إٔب شيٍء من ذلك ، : ذلك ، فالصَّمت ا١ترغَّب فيو 

واهلل . والصَّمت ا١تنهيُّ عنو ترؾ الكبلـ ُب اٟتقّْ ١تن يستطيعو ، وكذا ا١تباح ا١تستوي الطَّرفُت 
 [ .(651)]أعلم

 :ج ػ اىتمامو باألمر با١تعروؼ والنَّهي عن ا١تنكر 

كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ يأمر با١تعروؼ وينهى عن ا١تنكر ، ويبُتّْ للناس ما التبس عليهم من 
يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم }: ٝتعت أبا بكٍر الصّْدّْيق يقوؿ : الفهم ، فعن قيس بن أيب حازـٍ ، قاؿ 

إفَّ » : يقوؿ ( ص)إينّْ ٝتعت رسوؿ اهلل  [105:ا١تائدة ] {أَنْػُفَسُكْم الَ َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتمْ 
وه ؛ عمَّهم اهلل بعقاب   .« القـو إذا رأوا ا١تنكر ، فلم يُػَغَتّْ

إنكم تقرؤوف ىذه اآلية ، وتضعوهنا على غَت مواضعها ، وإنّا ٝتعنا النيبَّ ! يا أيُّها النَّاس: وُب رواية 
« إف الناس إذا رأوا الظآب ، فلم يأخذوا على يديو ؛ أوشك أف يعمَّهم اهلل بعقاب » : يقوؿ  (ص)
[(652).] 

فليس ٥تالفاً لوجوب األمر .  {يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكمْ }: وأّما قولو تعأب : قاؿ النَّوويُّ 
أنَّكم إذا فعلتم ما : با١تعروؼ ، والنَّهي عن ا١تنكر ؛ ألف ا١تذىب الصَّحيح عند احملقّْقُت ُب معٌت اآلية 

 [164: األنعاـ] {َوالَ َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى}: ُكلّْفتم بو ؛ فبل يضرُّكم تقصَت غَتكم ، مثل قولو تعأب 
فإذا كاف كذلك فمّما ُكلّْف بو األمر با١تعروؼ ، والنَّهي عن ا١تنكر ، فإذا فعلو ، وٓب ٯتتثل ا١تخاطب ؛ 

 [ .(653)]فبل عتب بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونو أّدى ما عليو



أفَّ رجبلً سلَّم على أيب بكٍر ، : وكاف رضي اهلل عنو ٭تثُّ الناس على الصَّواب ، فعن ميموف بن مهراف 
؟ وكاف رضي اهلل [ (654)]من بُت ىؤالء أٚتعُت: قاؿ ! السبلـ عليك يا خليفة رسوؿ اهلل: فقاؿ 

ا فريضٌة أو واجبٌة ، فعن حذيفة بن أسيد: عنو يًتؾ السُّنَّة ٥تافة أف يظنَّ ما ال علم لو   أهنَّ

رأيت أبا بكٍر ، وعمر ػ رضي اهلل عنهما ػ وما ُيضحّْياف ٥تافة أف ُيسنتَّ ّٔما : ػ رضي اهلل عنو ػ أنَّو قاؿ 
، وكاف يوصي ابنو عبد الرٛتن ْتسن ا١تعاملة ٞتَتانو ، [ (655)]كراىية أف يُقتدى ّٔما: ، وُب روايٍة 

ال ٘تار جارؾ ، فإفَّ ىذا يبقى ، ويذىب : فقد قاؿ لو ذات يوـٍ ، وىو ٮتاصم جاراً لو 
 [ .(656)]الناس

وكاف باراً بوالده ، فلّما اعتمر ُب رجب سنة اثنيت عشرة من ا٢تجرة ؛ دخل مكَّة ضحوًة ، فأتى منزلو ، 
ىذا ابنك فنهض قائماً ، : وأبوه أبو قحافة جالٌس على باب داره ، معو فتياف ٭توشهم ، فقيل لو 

وعجَّل أبو بكر أف ينيخ ناقتو ، فنزؿ عنها ، وىي قائمٌة ػ ليقابل أباه ُب برٍّ وطاعٍة ، وجاء الناس 
! يا أبتِ : فقاؿ أبو بكر ! ىؤالء ا١تؤل ، فأحسن صحبتهم! يا عتيق: يسلّْموف عليو ، فقاؿ أبو قحافة 

 [ .(657)]ال حوؿ وال قوة إال باهلل ، طُوّْقت أمراً عظيماً ، ال قدرة ٕب بو ، وال يداف إال باهلل

وكاف يهتمُّ بالصبلة ، وا٠تشوع فيها ، و٭ترص على حسن العبادة ، وكاف ال يلتفت ُب 
أخذ ابن جريج الصبلة من عطاء ، وأخذىا عطاء من : ، وكاف أىل مكة يقولوف [ (658)]صبلتو

، وكاف عبد الرزاؽ يقوؿ  (ص)ابن الزُّبَت ، وأخذىا ابن الزُّبَت من أيب بكٍر ، وأخذىا أبو بكٍر من النيبّْ 
 [ .(659)]ما رأيت أحداً أحسن صبلًة من ابن جريج: 

صلَّى أبو بكٍر بالناس الفجر ، فاقًتأ البقرة ُب ركعتيو ، فلّما انصرؼ : وعن أنس ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
لو طلعت : ما انصرفت حىت رأينا أف الشمس قد طلعت ، قاؿ ! يا خليفة رسوؿ اهلل: ؛ قاؿ لو عمر 

 [ .(660)]؛ ٓب ٕتدنا غافلُت

ليس مع العزاء مصيبٌة ، وال مع : وكاف ٭تثُّ الناس على الصرب ُب ا١تصائب ، ويقوؿ ١تن مات لو أحٌد 
اٞتزع فائدٌة ، ا١توت أىوف ٦تّا قبلو ، وأشدُّ ٦تا بعده ، اذكروا فَػْقَد رسوؿ اهلل ، تصغر مصيبتكم ، وعظَّم 

 [ .(661)]اهلل أجركم

 

[ (662)]عوَّضك اهلل منو ما عوَّضو منك: وعزَّى عمر ػ رضي اهلل عنو ػ عن طفٍل أصيب بو ، فقاؿ 
: ثبلٌث من ُكنَّ فيو ُكنَّ عليو : ، وكاف رضي اهلل عنو ٭تذّْر الناس البغي ، والنَّكث ، وا١تكر ، ويقوؿ 

 [ .(663)]البغي ، والنَّكث ، وا١تكر



: الظُّلمات ٜتٌس ، والسُّرُج ٜتس : وكاف يعظ الناس ويذكرىم باهلل ، ومن مواعظو ػ رضي اهلل عنو ػ 
حب الدنيا ظلمٌة ، والسّْراج لو التقوى ، والذَّنب ظلمٌة ، والسّْراج لو التوبة ، والقرب ظلمٌة ، والسّْراج لو 
ال إلو إال اهلل ٤تمَّد رسوؿ اهلل ، واآلخرة ظلمٌة ، والسّْراج ٢تا العمل الصَّاّب ، والصّْراط ظلمٌة ، والسّْراج 

وكاف رضي اهلل عنو من خبلؿ منرب اٞتمعة ٭تثُّ على الصدؽ ، واٟتياء ، و٭تثُّ [ . (664)]٢تا اليقُت
 .على االعتبار ، واالستعداد للقدـو على اهلل ، و٭تذّْر من الغرور 

ٝتعت أبا بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ٮتطب بعد وفاة : فعن أوسط بن إٝتاعيل ػ رٛتو اهلل ػ قاؿ 
مقامي ىذا عاـ أوؿ ، ٍبَّ بكى أبو بكر ، ػ وُب رواية  (ص)قاـ فينا رسوؿ اهلل : رسوؿ اهلل بسنة ، فقاؿ 

اسألوا اهلل العافية ، فإنَّو ٓب ! أيُّها الناس» : ٍبَّ ذرفت عيناه ، فلم يستطع من العربة أف يتكلَّم ػ ٍبَّ قاؿ : 
يعط أحٌد خَتاً من العافية بعد اليقُت ، وعليكم بالصّْدؽ فإنَّو مع الربّْ ، و٫تا ُب اٞتنَّة ، وإيّاكم 

والكذب ، فإنَّو مع الفجور ، و٫تا ُب النار ، وال تقاطعوا ، وال تدابروا ، وال تباغضوا ، وال ٖتاسدوا ، 
 [.(665)]« وكونوا عباد اهلل إخواناً 

! يا معشر ا١تسلمُت: إفَّ أبا بكٍر قاؿ وىو ٮتطب الناس : وقاؿ الزُّبَت بُن العّواـ ػ رضي اهلل عنو ػ 
إينّْ ألظلُّ حُت أذىب الغائط ُب الفضاء متقنعاً ! استحيوا من اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ فو الذي نفسي بيده

 [ .(666)]بثويب استحياًء من ريبّْ عزَّ وجل

فإينّْ أوصيكم : أّما بعد : خطبنا أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فقاؿ : وعن عبد اهلل بن حكيٍم ، قاؿ 
بتقوى اهلل ، وأف تثنوا عليو ٔتا ىو لو أىٌل ، وأف ٗتلطوا الرَّغبة بالرَّىبة ، وٕتمعوا اإلٟتاح با١تسألة ، فإفَّ 

رَاِت َوَيْدُعونَػَنا َرَغًبا َوَرَىًبا وََكانُوا }: اهلل أثٌت على زكريا ، وأىل بيتو ، فقاؿ  ِإنػَُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَف ُب ا٠ْتَيػْ
أفَّ اهلل قد ارهتن ْتقّْو أنفسكم ، وأخذ على : ٍبَّ اعلموا عباد اهلل  [90: األنبياء] {*لََنا َخاِشِعَُت 

 ذلك مواثيقكم ، فاشًتى القليل الفاين بالكثَت الباقي ،

قوا قولو ، وانتصحوا كتابو ، واستوضئوا  وىذا كتاب اهلل فيكم ال تفٌت عجائبو ، وال يطفأ نوره ، فصدّْ
ا خلقكم للعبادة ، ووكَّل بكم الكراـ الكاتبُت يعلموف ما تفعلوف ، ٍبَّ اعلموا عباد  منو ليـو الظُّلمة ، فإ٪تَّ

أنَّكم تغدوف ، وتروحوف ُب أجٍل قد ُغيَّْب عنكم علُمو ، فإف استطعتم أف تنقضي اآلجاؿ وأنتم ! اهلل
ُب عمل هلل ، فافعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إال باهلل ، فسابقوا ُب مهل اجالكم قبل أف تنقضي اجالكم 

، فَتدَّكم إٔب أسوأ أعمالكم ، فإف أقواماً جعلوا اجا٢تم لغَتىم ، ونسوا أنفسهم ، فأهناكم أف تكونوا 
 .سريٌع [(668])، ٍبَّ النَّجا النَّجا ، فإفَّ وراءكم طلباً حثيثاً َمرُّهُ [ (667)]فالَوحا الَوحا. مثلهم 



قد وردوا على ما قدَّموا ، قدَّموا ما ! أين من تعرفوف من إخوانكم ، ومن أصحابكم ؟: وُب رواية أخرى 
أين اٞتباروف الذين بنوا ا١تدائن ، وحفَّفوىا . قدَّموا ُب أياـ سلفهم ، وحلُّوا فيو بالشَّقوة ، والسَّعادة 

قد صاروا ٖتت الصَّخر واآلبار ، أين الوضاءة اٟتسنة وجوىهم ، ا١تعجبوف بشبأّم ؟ أين ! باٟتوائط ؟
ا١تلوؾ ؟ وأين الذين كانوا يعطوف الغلبة ُب مواطن اٟترب ؟ قد تضعضع ّٔم الدَّىر ، فأصبحوا ُب 

ظلمات القبور ، ال خَت ُب قوٍؿ ال يراد بو وجو اهلل ، وال خَت ُب ماٍؿ ال ينفق ُب سبيل اهلل ، وال خَت 
 .فيمن يغلب جهُلو حلمو ، وال خَت فيمن ٮتاؼ ُب اهلل لومة الئم 

إف اهلل تعأب ليس بينو وبُت أحد من خلقو نسٌب يعطيو بو خَتاً ، وال يصرفو عن سوٍء إال بطاعتو ، 
واتباع أمره ، وإنَّو ال خَت ٓتٍَت بعده النار ، وال شرَّ بشرٍّ بعده اٞتنَّة ، واعلموا أنَّكم ما أخلفتم هلل عزَّ 

وجل فربَّكم أطعتم ، وحقَّكم حفظتم ، وأوصيكم باهلل لفقركم ، وفاقتكم أف تتَّقوه ، وأف تثنوا عليو ٔتا 
 [ .(669)]ىو أىلو ، وأف تستغفروه إنَّو كاف غفاراً ، أقوؿ قوٕب ىذا ، وأستغفر اهلل ٕب ولكم

وىكذا كاف الصّْدّْيق يهتمُّ بآّتمع فيعظ ا١تسلمُت ، و٭تثُّهم على ا٠تَت ، ويأمر با١تعروؼ ، وينهى عن 
 .فهذا غيٌض من فيٍض ، وقليٌل من كثَت . ا١تنكر 

 :ػ القضاء ُب عهد الصّْدّْيق 2

يعترب عهد الصّْدّْيق بداية العهد الرَّاشدي الذي تتجلَّى أ٫تيتو بصلتو بالعهد النبويّْ ، وقربو منو ، فكاف 
 العهد الراشديُّ عامًَّة ، واٞتانب القضائي خاصًَّة امتداداً للقضاء ُب العهد النبويّْ ،

مع احملافظة الكاملة والتامَّة على ٚتيع ما ثبت ُب العهد النبويّْ ، وتطبيقو ْتذافَته ، وتنفيذه بنصو ، 
 :ومعناه ، وتظهر أ٫تية العهد الراشدي ُب القضاء بأمرين أساسيُت 

خ احملافظة على نصوص العهد النبويّْ ُب القضاء ، والتقيُّد ٔتا جاء فيو ، والسََّت ُب ركابو ، _
 .واالستمرار ُب االلتزاـ بو 

خ وضع التَّنظيمات القضائّية اٞتديدة لًتسيخ دعائم الدولة اإلسبلمية الواسعة ، ومواجهة _
 [ .(670)]ا١تستجدَّات ا١تتنوّْعة

كاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ يقضي بنفسو إذا عرض لو قضاء ، وٓب تُفصل والية القضاء عن الوالية 
؛ إذ  (ص)العامَّة ُب عهده ، وٓب يكن للقضاء واليٌة خاصَّة مستقلٌة ، كما كاف األمر ُب عهد رسوؿ اهلل 

كاف الناس على مقربٍة من النبوَّة ، يأخذوف أنفسهم ّٔدي اإلسبلـ ، وتقـو حياهتم على شريعتو ، 
وقلَّما توجد بينهم خصومٌة تذكر ، ففي ا١تدينة عهد أبو بكر إٔب عمر بالقضاء ، ليستعُت بو ُب بعض 



، وأقرَّ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو [ (671)]األقضية ، ولكن ىذا ٓب يعط لعمر صفة االستقبلؿ بالقضاء
، واستمرُّوا على ٦تارسة القضاء ، والوالية ، أو  (ص)ػ معظم القضاة ، والوالة الذين عيَّنهم رسوؿ اهلل 

 .، وسوؼ نأٌب على ذكر الوالة ، وأعما٢تم بإذف اهلل تعأب [ (672)]أحد٫تا ُب عهده

 :وأّما مصادر القضاء ُب عهد الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ىي 

 .ػ القراف الكرًن 1

  .(ص)ػ السُّنَّة النبوية ، ويندرج فيها قضاء رسوؿ اهلل 2

 .ػ اإلٚتاع ، باستشارة أىل العلم ، والفتوى 3

[ (673)]ػ االجتهاد ، والرأي ، وذلك عند عدـ وجود ما ٭تكم بو من كتاٍب ، أو سنٍَّة ، أو إٚتاعٍ 4
. 

فكاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ إذا ورد عليو حكٌم ؛ نظر ُب كتاب اهلل تعأب ، فإف وجد فيو ما يقضي 
، فإف وجد فيها ما يقضي بو ،  (ص)بو ؛ قضى ، فإف ٓب ٬تد ُب كتاب اهلل ، نظر ُب سنَّة رسوؿ اهلل 

 قضى فيو (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : ىل علمتم : قضى بو ، فإف أعياه ذلك ؛ سأؿ الناس 

ا قاـ إليو القـو ، فيقولوف  ،  (ص)قضى فيو بكذا ، أو بكذا ، فيأخذ بقضاء رسوؿ اهلل : بقضاٍء ، فرٔتَّ
اٟتمد اهلل الذي جعل فينا َمْن ٭تفظ عن نبيّْنا ، وإف أعياه ذلك ؛ دعا رؤوس ا١تسلمُت : ويقوؿ عندئٍذ 

أفَّ الصديق : ، ويظهر [ (674)]، وعلماءىم ، فاستشارىم ، فإذا اجتمع رأيهم على األمر قضى بو
 .يرى الشورى ملزمًة إذا اجتمع رأي أىل الشورى على أمر ، إذ ال ٬توز لئلماـ ٥تالفُتهم 

وىذا ما حكي عنو ُب القضاء ، فإنَّو كاف إذا اجتمع رأي ا١تستشارين على األمر ؛ قضى بو ، وىذا ما 
شاورىم ، وال : أمر بو عمرو بن العاص عندما أرسل إليو خالد بن الوليد مدداً ، حيث قاؿ لو 

 [ .(675)]ٗتالفهم

أفَّ اٞتدَّة جاءت إٔب أيب بكٍر : وكاف رضي اهلل عنو يتثبَّت ُب قبوؿ األخبار ، فعن قبيصة بن ذؤيب 
 (ص)أفَّ رسوؿ اهلل : ما أجد لك ُب كتاب اهلل تعأب شيئاً ، وما علمت : تلتمس أف تورث ، فقاؿ 

يعطيها السُّدس ، فقاؿ  (ص)حضرت رسوؿ اهلل : ذكر لك شيئاً ، ٍبَّ سأؿ الناس ، فقاـ ا١تغَتة فقاؿ 
ىل معك أحد ؟ فشهد ابن مسلمة ٔتثل ذلك ، فأنفذه ٢تا أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو : أبو بكٍر 

 [ .(676)]ػ



وكاف يرى أفَّ القاضي ال ٭تكم بعلمو الشخصي ، إال إذا كاف معو شاىٌد اخر يعزّْز ىذا العلم ، فقد 
لو رأيت رجبلً على حدٍّ ، ٓب أعاقبو حىت تقـو البيّْنة عليو : روي عن أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ أنَّو قاؿ 

 [ .(677)]، أو يكوف معي شاىٌد اخر

 :وىذه بعض األقضية اليت صدرت ُب عهد أيب بكٍر رضي اهلل عنو 

 :أػ قضية قصاص 

قاتلت رجبلً ، فقطعت بعض أذنو ، فقدـ أبو بكٍر حاجَّاً ، فرُفع شأنُنا : قاؿ عليُّ بن ماجدة السَّهميُّ 
نعم ، عليَّ باٟتجَّاـ ، فلّما ذكر اٟتجاـ ، قاؿ : انظر ىل بلغ أف يقتصَّ منو ، قاؿ : إليو ، فقاؿ لعمر 

إينّْ وىبت ٠تاليت ُغبلماً ، أرجو أف يبارؾ ٢تا فيو ، وإينّْ » : يقوؿ  (ص)ٝتعت رسوؿ اهلل : أبو بكٍر 
 [.(678)]« هنيُتها أف ٕتعلو حجَّاماً ، أو قصَّاباً ، أو صانعاً 

 

 :ػ نفقة الوالد على الولد 2

يا خليفة رسوؿ : حضرت أبا بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ فقاؿ لو رجل : عن قيس بن حازـٍ قاؿ 
ا لك من مالو ما : ىذا يريد أف يأخذ مإب كلَّو ، و٬تتاحو ، فقاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ! اهلل إ٪تَّ

« أنت ومالك ألبيك ؟ »  : (ص)أليس قاؿ رسوؿ اهلل  ! (ص)يا خليفة رسوؿ اهلل : يكفيك ، فقاؿ 
ا : ورواه غَته عن ا١تنذر بن زياد ، وقاؿ فيو . ارض ٔتا رضي اهلل بو : فقاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ  إ٪تَّ

 [ .(679)]يعٍت بذلك النَّفقة

فاع ا١تشروع 3  :ػ الدّْ

فأىدرىا أبو  (قلع سنو  )أفَّ رجبلً عضَّ يد رجٍل فأْنَدَر ثنيتو : عن أيب مليكة عن جدّْه 
 [ .(680)]بكرٍ 

 :ػ اٟتكم باٞتلد 4

أفَّ أبا بكٍر الصّْدّْيق ُأٌبَ برجٍل قد وقع : أف صفيَّة بنت أيب عبيد أخربتو : روى اإلماـ مالٌك عن نافٍع 
على جاريٍة بكٍر ، فأحبلها ، ٍبَّ اعًتؼ على نفسو بالزّْىن ، وٓب يكن أحصن ، فأمر بو أبو بكٍر ، فجلد 

ا استكرىت ، ٍبَّ : ، وُب رواية [ (681)]اٟتدَّ ، ٍب نُفي إٔب فدؾ بأنَّو ٓب ٬تلد اٞتارية ، وٓب ينفها ، ألهنَّ
 [ .(682)]زوَّجها إيّاه أبو بكٍر ، وأدخلو عليها

 :ػ اٟتضانة لؤلـ ما ٓب تتزوَّج 5



، ولقيو قد [ (683)]طلَّق عمر بن ا٠تطاب امرأتو األنصاريَّة ػ أـ ابنو عاصم ػ فلقيها ٖتملو ٔتَُحسّْر
أنا أحقُّ : ُفطم ، ومشى ، فأخذ بيديو لينتزعو منها ، ونازعها إيّاه حىت أوجع الغبلـ ، وبكى ، وقاؿ 

ر٭تها ، وِحجُرىا ، وفرشها خٌَت لو منك : فاختصمها إٔب أيب بكٍر ، فقضى ٢تا بو ، وقاؿ . بابٍت منك 
ىي أعطف ، وألطف ، وأرحم ، وأحنُّ ، وأرأؼ ، : وُب روايٍة [ . (684)]حىت يشبَّ ، وٮتتار لنفسو

 [ .(685)]وىي أحقُّ بولدىا ما ٓب تتزوَّج

 

ىذه بعض األقضية ، واألحكاـ اليت حدثت ُب عهد الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ىذا وقد ٘تيَّز القضاء ُب 
 :عهد الصّْدّْيق بعدَّة أموٍر منها 

أػ كاف القضاء ُب عهد الصّْدّْيق امتداداً لصورة القضاء ُب العهد النبويّْ ، بااللتزاـ بو ، والتأسّْي ٔتنهجو 
ينيَّة ، واالرتباط باإلٯتاف والعقيدة ، واالعتماد على الوازع الدّْيٍت ، والبساطة ُب سَت  ، وانتشار الًتبية الدّْ

 .الدَّعوى ، واختصار اإلجراءات القضائية ، وقلة الدَّعاوى وا٠تصومات 

ب ػ أصبحت األحكاـ القضائيَّة ُب عصر الصّْدّْيق موئل الباحثُت ، و٤تطَّ األنظار للفقهاء ، وصارت 
األحكاـ القضائيَّة مصدراً لؤلحكاـ الشرعيَّة ، واالجتهادات القضائيَّة ، واآلراء الفقهيَّة ُب ٥تتلف 

 .العصور 

 .ج ػ مارس الصّْدّْيق ، وبعض والتو النَّظر ُب ا١تنازعات ، وتؤبَّ القضاء ّتانب الوالية 

د ػ سا٫تت فًتة الصّْدّْيق ُب ظهور مصادر جديدة للقضاء ُب العهد الراشدي ، وصارت مصادر 
القراف الكرًن ، والسُّنَّة الشريفة ، واإلٚتاع ، والقياس ، والسَّوابق القضائيَّة ، : األحكاـ القضائّية ىي 

 [ .(686)]والرأي االجتهاديُّ مع ا١تشورة

ىػ  كانت اداب القضاء مرعيًَّة ُب ٛتاية الضَّعيف ، ونصرة ا١تظلـو ، وا١تساواة بُت ا٠تصـو ، وإقامة اٟتقّْ 
، والشَّرع على ٚتيع الناس ، ولو كاف اٟتكم على ا٠تليفة ، أو األمَت ، أو الوإب ، وكاف القاضي ُب 
الغالب يتؤبَّ تنفيذ األحكاـ ؛ إف ٓب ينفذىا األطراؼ طوعاً ، واختياراً ، وكاف التنفيذ عقب صدور 

 [ .(687)]اٟتكم فوراً 

 :ػ الوالية على البلداف 3

كاف أبو بكٍر يستعمل الوالة ُب البلداف ا١تختلفة ، ويعهد إليهم بالوالية العامَّة ُب اإلدارة ، واٟتكم ، 
واإلمامة ، وجباية الصَّدقات ، وسائر أنواع الواليات ، وكاف ينظر إٔب حسن اختيار الرَّسوؿ لؤلمراء ، 
والوالة على البلداف ، فيقتدي بو ُب ىذا العمل ، و٢تذا ٧تده قد أقرَّ ٚتيَع عّماؿ الرسوؿ الذين توُب 



وىم على واليتهم ، وٓب يعزؿ أحداً منهم إال ليعينو ُب مكاٍف اخر أكثر أ٫تيًَّة من موقعو  (ص)الرَّسوؿ 
، وكانت مسؤولّيات الوالة ُب عهد أيب بكٍر [ (688)]األوَّؿ ، ويرضاه ، كما حدث لعمرو بن العاص

، خصوصاً الوالة  (ص)الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ بالدَّرجة األؤب امتداداً لصبلحياهتم ُب عصر الرَّسوؿ 
 ، وٯتكن تلخيص (ص)الذين سبق تعيينهم أيّاـ الرسوؿ 

 :أىم مسؤوليات الوالة ُب عصر أيب بكٍر ، وىي 

أػ إقامة الصبلة ، وإمامة الناس ، وىي ا١تهمَّة الرئيسيَّة لدى الوالة ؛ نظراً ١تا ٖتملو من معاٍف دينيَّة 
ودنيويَّة ، سياسيَّة واجتماعّية ، حيث الوالة يؤمُّوف الناس ، وعلى وجو ا٠تصوص ُب صبلة اٞتمعة ، 

 .واألمراء دائماً كانت تُوَكل إليهم الصبلة ، سواٌء كانوا أمراء على البلداف ، أـ أمراء على األجناد 

َـّ ٥تتلفٍة  ب ػ اٞتهاد كاف يقـو بو أمراء األجناد ُب ببلد الفتح ، فكانوا يتولَّوف أموره ، وما فيو من مها
ـّ ، كتقسيم الغنائم ، أو احملافظة على األسرى ، أو غَت ذلك  بأنفسهم ، أو ينيبوف غَتىم ُب بعض ا١تها
َـّ أخرى ، كمفاوضة األعداء ، وعقود ا١تصاٟتة معهم ، وغَتىا ،  ، وكذلك ما يتبع ىذا اٞتهاد من مها

ويتساوى ُب ا١تهّمات اٞتهاديَّة أمراء األجناد ُب الشاـ ، والعراؽ ، وكذلك األمراء ُب الببلد اليت حدثت 
فيها الردَّة ، كاليمن ، والبحرين ، وعماف ، و٧تد ، نظراً لوجود تشابٍو ُب العمليات اٞتهاديَّة مع 

 .اختبلؼ األسباب ا١توجّْهة ٢تذه العمليات 

ج ػ إدارة شؤوف الببلد ا١تفتوحة ، وتعيُت القضاة ، والعّماؿ عليها من قبل األمراء أنفسهم ، وبإقراٍر من 
 [ .(689)]ا٠تليفة أيب بكٍر ، أو تعيٍُت من أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ عن طريق ىؤالء العّماؿ

د ػ أخذ البيعة للخليفة ، فقد قاـ الوالة ُب اليمن ، وُب مكَّة ، والطّائف ، وغَتىا بأخذ البيعة أليب بكٍر 
 .ػ رضي اهلل عنو ػ من أىل الببلد اليت كانوا يتولَّوف عليها 

ىػ  كانت ىناؾ أموٌر ماليَّة توكل إٔب الوالة ، أو إٔب من يساعدىم ٦تَّن يعيّْنهم ا٠تليفة ، أو الوإب ألخذ 
الزَّكاة من األغنياء ، وتوزيعها على الفقراء ، أو أخذ اٞتزية من غَت ا١تسلمُت ، وصرفها ُب ٤تلّْها الشَّرعيّْ 

 .ُب ىذا ا٠تصوص  (ص)، وىي امتداٌد ١تا قاـ بو والة الرَّسوؿ 

، حيث قاـ وإب ٧تراف بتجديد العهد الذي كاف بُت  (ص)و ػ ٕتديد العهود القائمة من أيّاـ الرَّسوؿ 
 [ .(690)]بناًء على طلب نصارى ٧تراف (ص)أىلها وبُت الرَّسوؿ 



ز ػ كانت من أىمّْ مسؤوليات الوالة إقامة اٟتدود ، وتأمُت الببلد ، وىم ٬تتهدوف رأيهم فيما ٓب يكن 
، وفرحتا بوفاتو ،  (ص)فيو نصّّ شرعيّّ ، كما فعل ا١تهاجر بن أيب أميَّة با١ترأتُت اللتُت تغنتا بذْـّ الرَّسوؿ 

 .وسيأٌب بياف ذلك ػ بإذف اهلل تعأب ػ ُب جهاد الصّْدّْيق ألىل الردَّة 

 ح ػ كاف للوالة دوٌر رئيسيّّ ُب تعليم الناس أمور دينهم ، وُب نشر اإلسبلـ ُب الببلد اليت

يتولَّوف عليها ، وكاف الكثَت من ىؤالء الوالة ٬تلسوف ُب ا١تساجد ، يعلّْموف الناس القراف ، واألحكاـ ، 
ْـّ وأجلّْها ُب نظر الرسوؿ  (ص)وذلك عمبلً بسنَّة الرسوؿ  ،  (ص)، وتعترب ىذه ا١تهمَّة من أعظم ا١تها

وخليفتو أيب بكٍر ، وقد اشتهر عن والة أيب بكٍر ذلك ، حيث يتحدَّث أحد ا١تؤرخُت عن عمل زياد 
فلّما أصبح زياٌد غدا يقرىء الناس ، كما كاف يفعل قبل : وإب أيب بكٍر على حضرموت فيقوؿ

 [.(691)]ذلك

ؤّذا التعليم كاف للوالة دوٌر كبٌَت ُب نشر اإلسبلـ ُب ربوع الببلد اليت يتولَّوهنا ، ؤّذا التعليم تثبت 
أقداـ اإلسبلـ ، سواٌء ُب الببلد ا١تفتوحة اٟتديثة العهد باإلسبلـ ، أو ُب الببلد اليت كانت مسلمًة ، 
وارتدَّت ، وىي حديثة عهٍد بالردَّة جاىلٌة بأحكاـ دينها ، إضافة إٔب أفَّ الببلد ا١تستقرَّة ، كمكة ، 

والطائف ، وا١تدينة ، كاف ّٔا من يقرىء الناس بأمٍر من الوالة أو ا٠تليفة نفسو ، و من يعيّْنو ا٠تليفة 
 [ .(692)]على التعليم ُب ىذه البلداف

وقد كاف الوإب ىو ا١تسؤوؿ مسؤوليًَّة مباشرًة عن إدارة اإلقليم الذي يتواله ، وُب حالة سفر ىذا الوإب ، 
فإنو يتعُتَّ عليو أف يستخلف ، أو ينيب عنو من يقـو بعملو ؛ حىت يعود ىذا الوإب إٔب عملو ، ومن 

على كندة ، ٍبَّ أقرَّه أبو بكٍر بعد وفاة الرسوؿ ، وٓب  (ص)أفَّ ا١تهاجر بن أيب أميَّة عيَّنو الرَّسوؿ : ذلك 
ليقـو عنو بعملو حىت  (زياد بن لبيد  )َيِصل ا١تهاجر إٔب اليمن مباشرًة ، وتأخَّر نظراً ١ترضو ، فأرسل إٔب 

، كذلك كاف خالد أثناء واليتو للعراؽ ينيب عنو [ (693)]شفائو ، وقدومو ، وقد أقرَّ أبو بكٍر ذلك
 .ُب اٟتَتة من يقـو بعملو حىت عودتو 

وكاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ يشاور الكثَت من الصَّحابة قبل اختيار أحٍد من األمراء سواٌء على اٞتند 
، أو على البلداف ، و٧تد ُب مقدّْمة مستشاري أيب بكٍر ُب ىذا األمر عمَر بن ا٠تطاب ، وعليَّ بَن أيب 

، كما كاف أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ يشاور الشخص الذي يريد توليتو قبل [ (694)]طالب ، وغَت٫تا
أف يعيّْنو ، وعلى وجو ا٠تصوص إذا أراد أف ينقل الشخص ِمْن واليٍة إٔب أخرى ، كما حدث حينما 

إٔب والية جند فلسطُت ، فلم  (ص)أراد أف ينقل عمرو بن العاص من واليتو اليت واله عليها الرَّسوؿ 



، كذلك اٟتاؿ [ (695)]ُيصِدر أبو بكٍر قراره إال بعد أف استشاره ، وأخذ منو موافقًة على ذلك
ه أبو بكٍر بُت  بالنّْسبة للمهاجر بن أيب أميَّة ؛ الذي خَتَّ

 [ .(696)]اليمن ، أو حضرموت ، فاختار ا١تهاجر اليمن ، فعينو أبو بكٍر عليها

ُب تولية بعض  (ص)ومن األمور اليت سار عليها أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ أنَّو كاف يعمل بسنَّة النيبّْ 
الناس على قومهم إذا وجد فيهم صلحاء ، كالطائف وبعض القبائل ، وكاف أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ 
عندما يريد أف يعُتّْ شخصاً على والية يكتب للشَّخص ا١تعُتَّ عهداً لو على ا١تنطقة اليت واله عليها ، 

د لو طريقو إٔب واليتو ، وما ٯترُّ عليو من أماكن ، خصوصاً إذا كاف  كما أنَّو ُب كثٍَت من األحياف قد ٭تدّْ
التَّعيُت ٥تتّصاً ٔتنطقٍة ٓب تفتح بعد ، وٓب تدخل ضمن سلطات الدَّولة ، ويتَّضح ذلك ُب حروب الردَّة ، 
وفتوح الشاـ ، والعراؽ ، وقاـ الصّْدّْيق أحياناً بضمّْ بعض الواليات إٔب بعٍض ، خصوصاً بعد االنتهاء 
من قتاؿ ا١ترتدّْين ؛ فقد ضمَّ أبو بكٍر كندة إٔب زياد بن لبيد البياضي ، وكاف والياً على حضرموت ، 

 [ .(697)]واستمرَّ بعد ذلك والياً ٟتضرموت ، وكندة

وكانت معاملة أيب بكٍر للوالة تتَّسم باالحًتاـ ا١تتبادؿ ؛ الذي ٓب َتُشْبو شائبة ، وأّما عن االتّْصاالت بُت 
الوالة وبُت ا٠تليفة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ فقد كانت ٕتري بصفٍة دائمٍة ، وكانت ىذه االتّْصاالت 
ْـّ العمل ، فقد كاف الوالة كثَتاً ما يكتبوف أليب بكٍر ُب ٥تتلف شؤوهنم  ٗتتصُّ ٔتصاّب الوالية ، ومها

 .يستشَتونو ، وكاف أبو بكٍر يكتب ٢تم اإلجابة عن استفساراهتم ، أو يوجّْو ٢تم أوامره 

وكانت الرسل تأٌب باألخبار من الوالة سواٌء أخبار اٞتهاد ، أو قبل ذلك على جبهات حروب ا١ترتدّْين 
، وكاف الوالة يتَّصل بعضهم [ (698)]، كذلك كاف الوالة يبعثوف بأخبار والياهتم من تلقاء أنفسهم

ببعض عن طريق الرُّسل ، أو عن طريق االتّْصاؿ ا١تباشر ، واللقاءات ، وتتمثَّل ىذه اللقاءات 
واالتصاالت بالدَّرجة األؤب بُت والة اليمن ، وحضرموت بعضهم مع بعض ، وكذلك اٟتاؿ بالنسبة 

لوالة الشاـ ، الذين كانوا كثَتاً ما ٬تتمعوف لتدارس أمورىم العسكرية بالدرجة األؤب ، وكانت كثٌَت من 
نيا ، وطلب اآلخرة ، وكانت  مراسبلت أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ٗتتصُّ ْتثّْ الوالة على الزُّىد ُب الدُّ
بعض ىذه النصائح تصدر على شكل كتب عامَّة رٝتيَّة من ا٠تليفة نفسو إٔب ٥تتلف الوالة ، وأمراء 

 [ .(699)]األجناد

 :ىذا وقد قسّْمت الدَّولة اإلسبلميَّة ُب عهد أيب بكٍر إٔب عدَّة والياٍت ، وىذه أٝتاء الواليات ، والوالة 

 .عاصمة الدَّولة ، ؤّا ا٠تليفة أبو بكٍر رضي اهلل عنو : أػ ا١تدينة 

 



 .، واستمرَّ مدَّة حكم أيب بكٍر  (ص)وأمَتىا عّتاب بن ُأسيد ، وىو الذي واله الرَّسوؿ : ب ػ مكَّة 

 .، وأقرَّه أبو بكٍر عليها  (ص)وأمَتىا عثماف بن أيب العاص الثَّقفي ، واله رسوؿ اهلل : ج ػ الطائف 

 .وأمَتىا ا١تهاجر بن أيب أميَّة ، وىو الذي فتحها ، ووليها بعد انتهاء أمر الردَّة : د ػ صنعاء 

 .ووليها زياد بن لبيد : ىػ  حضرموت 

 .ووليهما أبو موسى األشعري : و ػ زبيد ، ورقع 

 .ووليها يعلى بن أيب أميَّة : ز ػ خوالف 

 .وأمَتىا معاذ بن جبل : ح ػ اٞتند 

 .ووليها جرير بن عبد اهلل البجليُّ : ط ػ ٧تراف 

 .ووليها عبد اهلل بن ثور : ي ػ جرش 

 .ووليها العبلء بن اٟتضرميّْ : ؾ ػ البحرين 

 .كاف أمراء اٞتند ىم والة األمر فيها : ؿ ػ العراؽ ، والشاـ 

 .ووليها حذيفة بن ٤تصن : ـ ػ عماف 

 [ .(700)]ووليها سليط بن قيس: ف ػ اليمامة 

 :ػ موقف عليٍّ ، والزُّبَت ػ رضي اهلل عنهما ػ من خبلفة الصّْدّْيق 4

وردت أخباٌر كثَتٌة ُب شأف تأخُّر عليٍّ عن مبايعة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنهما ػ وكذا تأخَّر الزُّبَت بن 
إفَّ علّياً ، : العوَّاـ ، وُجلُّ ىذه األخبار ليس بصحيح إال ما رواه ابن عباس ػ رضي اهلل عنهما ػ قاؿ 

، فقد كاف انشغاؿ [ (701)](ص)والزُّبَت ، ومن كاف معهما ٗتلَّفوا ُب بيت فاطمة بنت رسوؿ اهلل 
من تغسيٍل ،  (ص)ٚتاعٍة من ا١تهاجرين ، وعلى رأسهم عليُّ ابن أيب طالٍب بأمر جهاز رسوؿ اهلل 

وتكفٍُت ، ويبدو ذلك واضحاً فيما رواه الصحايبُّ سآب بن عبيد ػ رضي اهلل عنو ػ من أفَّ أبا بكٍر قاؿ 
 [ .(702)]عندكم صاحبكم ، فأمرىم يغسلونو: ألىل بيت النَّيب ، وعلى رأسهم عليّّ 

وقد بايع الزُّبَت بن العوَّاـ ، وعليُّ بن أيب طالٍب ػ رضي اهلل عنهما ػ أبا بكٍر ُب اليـو التإب لوفاة الرَّسوؿ 
 ١تّا صعد أبو بكر ا١تنرب ، نظر: ، وىو يـو الثبلثاء ، قاؿ أبو سعيد ا٠تدريُّ  (ص)

يابن عمَّة رسوؿ اهلل : ُب وجوه القـو ، فلم ير الزُّبَت بن العوَّاـ ، فدعا بالزُّبَت ، فجاء ، فقاؿ لو أبو بكٍر 
! ال تثريب عليك يا خليفة رسوؿ اهلل: فقاؿ الزُّبَت ! ، وحواريَّو ، أتريد أف تشقَّ عصا ا١تسلمُت ؟ (ص)

ٍب نظر أبو بكٍر ُب وجوه القـو ، فلم ير عليَّ بن أيب طالٍب ، فدعا بعليٍّ . فقاـ الزُّبَت ، فبايع أبا بكر 



، وختنو على ابنتو ، أتريد أف تشقَّ عصا  (ص)يابن عمّْ رسوؿ اهلل : ، فجاء ، فقاؿ لو أبو بكٍر 
 !ا١تسلمُت ؟

 [ .(703)]فقاـ عليّّ ، فبايع أبا بكرٍ  ! (ص)ال تثريب عليك يا خليفة رسوؿ اهلل : فقاؿ عليّّ 

» صاحب  (مسلم ابن اٟتجَّاح  )أف اإلماـ : و٦تَّا يدؿُّ على أ٫تّْيَّة حديث أيب سعيٍد ا٠تدريّْ الصَّحيح 
ػ ذىب إٔب شيخو « صحيح البخاريّْ » ػ الذي ىو أصحُّ الكتب اٟتديثيَّة بعد « اٞتامع الصحيح 

اٟتافظ ٤تمَّد بن إسحاؽ بن خزٯتة ػ صاحب صحيح ابن خزٯتة ػ فسألو عن ىذا اٟتديث ، فكتب لو 
ىذا اٟتديث يساوي بدنًة ، فقاؿ : ابن خزٯتة اٟتديث ، وقرأه عليو ، فقاؿ مسلم لشيخو ابن خزٯتة 

 .ماٍؿ [ (705])فقط ، إنَّو يساوي بدرة[(704)]ىذا اٟتديث ال يساوي َبَدنَةً : ابن خزٯتة 

ىذا إسناٌد صحيٌح ٤تفوٌظ ، وفيو فائدٌة جليلٌة ، : وعلَّق على ىذا اٟتديث ابن كثَت ػ رٛتو اهلل ػ فقاؿ 
وىي مبايعة علي بن أيب طالٍب إّما ُب أوَّؿ يوـٍ ، أو ُب اليـو الثاين من الوفاة ، وىذا حقّّ ، فإفَّ علي 

بن أيب طالٍب ٓب يفارؽ الصّْدّْيق ُب وقٍت من األوقات ، وٓب ينقطع ُب صبلٍة من الصلوات 
كاف عليُّ بن أيب طالٍب ُب بيتو ، : وُب رواية حبيب ابن أيب ثابٍت ، حيث قاؿ [ . (706)]خلفو

قد جلس أبو بكٍر للبيعة ، فخرج عليّّ إٔب ا١تسجد ُب قميٍص لو ، ما عليو إزاٌر : فأتاه رجٌل ، فقاؿ لو 
فبايع أبا بكٍر ، ٍبَّ جلس ، وبعث ُب ردائو ، . ، وال رداٌء ، وىو متعجّْل ، كراىة أف يبطأى عن البيعة 

 [ .(707)]فجاؤوه بو ، فلبسو فوؽ قميصو

؟  (ص)أشِهْدَت وفاة رسوؿ اهلل : وقد سأؿ عمرو بن حريث سعيد بن زيد ػ رضي اهلل عنو ػ فقاؿ لو 
كره ا١تسلموف أف  (ص)يـو مات رسوؿ اهلل : مىت بويع أبو بكٍر ؟ قاؿ سعيٌد : قاؿ لو . نعم : قاؿ 

ٓب ٮتالفو إال . ال : ىل خالف أحٌد أبا بكٍر ؟ قاؿ سعيد : قاؿ . يبقوا بعض يوـٍ ، وليسوا ُب ٚتاعٍة 
 .مرتدّّ ، أو كاد أف يرتدَّ ، وقد أنقذ اهلل األنصار ، فجمعهم عليو ، وبايعوه 

لقد تتابع ا١تهاجروف على . ال : ىل قعد أحٌد من ا١تهاجرين عن بيعتو ؟ قاؿ سعيد : قاؿ 
 [ .(708)]بيعتو

وأّما عليّّ ػ رضي اهلل عنو ػ فلم يفارؽ الصّْدّْيق ُب وقٍت من األوقات ، وٓب ينقطع عنو ُب ٚتاعٍة من 
 [ .(709)]اٞتماعات ، وكاف يشاركو ُب ا١تشورة ، وُب تدبَت أمور ا١تسلمُت

د بيعتو بعد ستَّة أشهٍر من البيعة األؤب ، أي بعد : ويرى ابن كثٍَت ، وكثٌَت من أىل العلم  أفَّ علّياً جدَّ
 [ .(710)]وفاة فاطمة ػ رضي اهلل عنها ػ وجاءت ُب ىذه البيعة رواياٌت صحيحةٌ 



وكاف عليّّ ُب خبلفة أيب بكٍر عيبة نصٍح لو ، مرجّْحاً ١تا فيو مصلحٌة لئلسبلـ ، وا١تسلمُت على أيّْ 
شيٍء اخر ، ومن الدالئل الساطعة على إخبلصو أليب بكٍر ، ونصحو لئلسبلـ ، وا١تسلمُت ، وحرصو 
على االحتفاظ ببقاء ا٠تبلفة ، واجتماع مشل ا١تسلمُت ما جاء من موقفو من توجُّو أيب بكٍر ػ رضي اهلل 

، وعزمو على ٤تاربة ا١ترتدّْين ، وقيادتو للتحرُّكات العسكرية [ (711)]عنو ػ بنفسو إٔب ذي القصَّة
، فعن ابن عمر [ (712)]ضدَّىم بنفسو ، وما كاف ُب ذلك من ٥تاطرٍة وخطٍر على الوجود اإلسبلميّْ 

١تّا برز أبو بكٍر إٔب ذي القصَّة، واستوى على راحلتو ؛ أخذ عليُّ بن أيب : ػ رضي اهلل عنهما ػ قاؿ
يـو  (ص)أقوؿ لك ما قاؿ رسوؿ اهلل ! ؟ (ص)إٔب أين يا خليفة رسوؿ اهلل : طالٍب بزمامها ، وقاؿ 

ٓبَّ سيفك ، وال تفجعنا بنفسك ، وارجع إٔب ا١تدينة ، فواهلل لئن فجعنا بك ال يكوف لئلسبلـ : أحٍد 
ـٌ أبداً   [ .(713)]فرجع! نظا

فلو كاف عليّّ ػ رضي اهلل عنو ػ أعاذه اهلل من ذلك ػ ٓب ينشرح صدره أليب بكٍر ، وقد بايعو علي رغماً 
من نفسو ، فقد كانت ىذه فرصًة ذىبيًَّة ينتهزىا عليّّ ، فيًتؾ أبا بكٍر وشأنو ، لعلَّو ٭تدث بو حدٌث ، 

فيسًتيح منو ، ويصفو اٞتوُّ لو ، وإذا كاف فوؽ ذلك ػ حاشاه عنو ػ من كراىتو لو ، وحرصو على 
[ (714)]التخلُّص منو ، أغرى بو أحداً يغتالو ، كما يفعلو الرّْجاؿ السياسيوف ٔتنافسيهم ، وأعدائهم

. 

 

 [:(715)]« إنَّا معشر األنبياء ال نُوَرُث ، ما تركنا صدقة » ػ 5

أتيا أبا بكٍر يلتمساف مَتاثهما : إفَّ فاطمة ، والعّباس ػ رضي اهلل عنهما ػ : قالت عائشة رضي اهلل عنها 
و٫تا حينئٍذ يطلباف أرضيهما من فدؾ ، وسهمهما من خيرب ، فقاؿ ٢تما أبو بكٍر  (ص)من رسوؿ اهلل 

ا يأكل اؿ ٤تمٍَّد من ىذا ا١تاؿ » : يقوؿ  (ص)ٝتعت رسوؿ اهلل :  « ال نورث ، ما تركنا صدقٌة ، إ٪تَّ
( ص)لست تاركاً شيئاً كاف رسوؿ اهلل : ... قاؿ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ : وُب روايٍة [. (716)]

 [ .(717)]يعمل بو إال عملُت بو ، فإينّْ أخشى إف تركُت شيئاً من أمره أف أزيغ

، أردف أف  (ص)، حُت توُبَّْ رسوؿ اهلل  (ص)إفَّ أزواج النيبّْ : وعن عائشة ػ رضي اهلل عنها ػ قالت 
أليس قد قاؿ : يبعثن عثماف بن عّفاف ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب أيب بكٍر ، يسألنو مَتاثهنَّ ، فقالت عائشة 

وعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ػ قاؿ رسوؿ [. (718)]« ال نورث ما تركنا صدقٌة »  : (ص)رسوؿ اهلل 
« ال يقتسم ورثيت ديناراً ، ما تركُت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقٌة »  : (ص)اهلل 

[(719).] 



، لذلك  (ص)وىذا ما فعلو أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ مع فاطمة ػ رضي اهلل عنها ػ امتثاالً لقولو 
واهلل ال أدع : ، وقاؿ [(720)]لسُت تاركاً شيئاً كاف رسوؿ اهلل يعمل بو إال عملُت بو: قاؿ الصّْدّْيق 

 [ .(721)]يصنعو فيو إال صنعتو (ص)أمراً رأيُت رسوؿ اهلل 

وقد تركت فاطمة ػ رضي اهلل عنها ػ منازعتو بعد احتجاجو باٟتديث وبيانو ٢تا ، وفيو دليٌل على قبو٢تا 
وأّما منازعة فاطمة أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنهما ػ [ : (722)]، قاؿ ابن قتيبة (ص)اٟتقَّ وإذعاهنا لقولو 

ا ٓب تعلم ما قالو رسوؿ اهلل  (ص)ُب مَتاث النيبّْ  ا ترثو ، كما يرث  (ص)فليس ٔتنكٍر ؛ ألهنَّ ، وظنَّت أهنَّ
 [ .(723)]األوالد اباءىم ، فلّما أخربىا بقولو ، كفَّت

وُب ترؾ فاطمة منازعة أيب بكٍر بعد احتجاجو عليها باٟتديث التسليم لئلٚتاع : وقاؿ القاضي عياض 
ا ١تّا بلغها اٟتديث وبُتَّ ٢تا التأويل ؛ تركت رأيها ، ٍبَّ ٓب  على قضيٍَّة ، وأهنَّ

يكن منها ، وال من ذرّْيتها بعد ذلك طلب مَتاٍث ، ٍبَّ وّٕب عليّّ ا٠تبلفة فلم يعدؿ ّٔا عّما فعلو أبو 
 [ .(724)]بكٍر ، وعمر رضي اهلل عنهم

وقاؿ ٛتّاد بن إسحاؽ ، والذي جاءت بو الرّْوايات الصَّحيحة فيما طلبو العّباس ، وفاطمة ، وعليّّ ٢تا 
ا ىو ا١تَتاث ، حىّت أخربىم أبو بكٍر ،  (ص)، وأزواج النيبّْ  من أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنهم ٚتيعاً ػ إ٪تَّ

فقبلوا بذلك ، . « ال نورث ما تركنا صدقٌة » : أنَّو قاؿ  : (ص)واألكابر من أصحاب رسوؿ اهلل 
ذلك كاف أليب بكٍر ، وعمر فيو اٟتظُّ الوافر ٔتَتاث  (ص)أنَّو اٟتقُّ ، ولو ٓب يقل رسوؿ اهلل : وعلموا 

عائشة ، وحفصة ػ رضي اهلل عنهما ػ فاثروا أمر اهلل ، وأمر رسولو ، ومنعوا عائشة ، وحفصة ، ومن 
سوا٫تا ذلك ، ولو كاف رسوؿ اهلل يورث ، لكاف أليب بكٍر وعمر أعظم الفخر بو أف تكوف ابنتا٫تا 

 [ .(725)](ص)وارثيت ٤تمٍَّد 

وأّما ما ذكره من الرُّواة ُب كوف فاطمة ػ رضي اهلل عنها ػ غضبت ، وىجرت الصّْدّْيق حىت ماتت ، 
 :فبعيد جّداً لعدَّة أدلٍة منها 

ىذا أبو بكٍر يستأذف : أفَّ أبا بكٍر عاد فاطمة ، فقاؿ ٢تا عليّّ : أػ ما رواه البيهقيُّ من طريق الشعيبّْ 
نعم ، فأذنت لو ، فدخل عليها فًتّضاىا ؛ حىّت : ٖتبُّ أف اذف لو ؟ قاؿ : عليك ، فقالت 

ؤّذا يزوؿ اإلشكاؿ الوارد ُب ٘تادي فاطمة رضي اهلل عنها ٢تجر أيب بكٍر الصّْدّْيق [ . (726)]رضيت
، أحبُّ إٕبَّ أف أصل من  (ص)واهلل لقرابة رسوؿ اهلل : ػ رضي اهلل عنو ػ كيف وىو القائل 

 [ .(728(])ص)، وما فعل إال امتثاالً ، واتباعاً ألمر رسوؿ اهلل [ (727)]قرابيت



ب ػ لقد انشغلت عن كلّْ شيٍء ْتزهنا لفقدىا أكـر ا٠تلق ، وىي مصيبٌة تزري بكلّْ ا١تصائب ، كما 
ا انشغلت ٔترضها الذي ألزمها الفراش عن أي مشاركٍة ُب أيّْ شأٍف من الشؤوف ، فضبلً عن لقاء  أهنَّ

ا  خليفة ا١تسلمُت ا١تشغوؿ ػ ُب كلّْ ٟتظٍة من ٟتظاتو ػ بشؤوف األمَّة ، وحروب الردَّة ، وغَتىا ، كما أهنَّ
ا أوَّؿ من يلحق بو من أىلو ، ومن  (ص)كانت تعلم بقرب ٟتوقها بأبيها ، فقد أخربىا رسوؿ اهلل  بأهنَّ

نيا ، وما أحسن قوؿ ا١تهلَّب ؛ الذي نقلو العيٍت  وٓب يرِو : كاف ُب مثل علمها ، ال ٮتطر ببالو أمور الدُّ
ا الزمت بيتها ، فعربَّ الراوي عن ذلك با٢تجراف ما التقيا وامتنعا عن التسليم ، وإ٪تَّ [ (729)]أحٌد ، أهنَّ

. 

 

 (ص)ىذا ومن الثَّابت تارٮتياً ، أفَّ أبا بكٍر داـ أياـ خبلفتو يعطي أىل البيت حقَّهم ُب ُبء رسوؿ اهلل 
ُب ا١تدينة ، ومن أمواؿ فدؾ ، وٜتس خيرب ، إال أنَّو ٓب ينفذ فيها أحكاـ ا١تَتاث ، عمبلً ٔتا ٝتعو من 

، وقد روي عن ٤تمَّد بن عليٍّ بن اٟتسُت ا١تشهور ٔتحمَّد الباقر ، وعن زيد بن عليٍّ  (ص)رسوؿ اهلل 
ما قاال  إنَّو ٓب يكن من أيب بكٍر ػ فيما ٮتتص بابائهم ػ شيٌء من اٞتور ، أو الشَّطط ، أو ما : أهنَّ

 [ .(730)]يشكونو من اٟتيف ، أو الظُّلم

بستَّة أشهٍر على األشهر ، وقد كاف صلوات  (ص)و١تّا توفّْيت فاطمة ػ رضي اهلل عنها ػ بعد رسوؿ اهلل 
ا أوَّؿ أىلو ٟتوقاً بو ، وقاؿ ٢تا مع ذلك : اهلل وسبلمو عليو عهد إليها  أما ترضُت أف تكوين » : أهنَّ

وذلك ليلة الثبلثاء لثبلٍث خلوف من رمضاف سنة إحدى عشرة ، [. (731)]« سيّْدة نساء أىل اٞتنَّة 
ماتت فاطمة بُت ا١تغرب : عن مالٍك عن جعفر بن ٤تمَّد ، عن أبيو ، عن جدّْه عليّْ بن اٟتسُت ، قاؿ 

والعشاء ، فحضرىا أبو بكر ، وعمر ، وعثماف ، والزُّبَت ، وعبد الرٛتن بن عوؼ ، فلّما ُوِضعت 
نعم : قاؿ ! وأنت شاىد يا أبا اٟتسن ؟: قاؿ أبو بكر ! تقدَّـ يا أبا بكرٍ : لُيصلَّى عليها ، قاؿ عليّّ 

صلَّى أبو : تقدـ ، فواهلل ال يصلّْي عليها غَتؾ ، فصلَّى عليها أبو بكٍر ، ودفنت ليبلً ، وجاء ُب روايٍة 
صلَّى : وُب روايِة مسلٍم [ . (732)]فكربَّ عليها أربعاً  (ص)بكٍر الصّْدّْيق على فاطمة بنت رسوؿ اهلل 

 [ .(733)]عليها عليُّ بن أيب طالب

بأعضاء أىل البيت صلًة ودّْيًَّة  (ص)ىذا وقد كانت صلة سيّْدنا أيب بكٍر الصّْدّْيق خليفة رسوؿ اهلل 
تقديريًَّة تليق بو ، ؤّم ، وقد كانت ىذه ا١تودَّة والثّْقة متبادلتُت بُت أيب بكٍر ، وعليٍّ ، فقد ٝتَّى عليّّ 

، وقد احتضن عليّّ ابن أيب بكر ٤تمَّداً بعد وفاة الصّْدّْيق ، وكفلو [ (734)]أحد أوالده بأيب بكرٍ 



[ (735)]بالرّْعاية ، ورشَّحو للوالية ُب خبلفتو حىت حسب عليو ، وانطلقت األلسنة بانتقاده من أجلو
. 

 (ص)ىذه بعض القضايا الدَّاخلية ؛ اليت عاٞتها الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ والتـز فيها ٔتتابعة الرَّسوؿ 
 .بكلّْ دقٍَّة ، وحرٍص ، فرضي اهلل عنو ، وعن ٚتيع الصَّحابة الكراـ الطَّيّْبُت األبرار 

* * * 

 
 
 

 الفصل الثالث

 جيش أسامة وجهاد الصّْدّْيق ألىل الرّْدَّة

 ا١تبحث األوؿ

 جيش أسامة

 :إنفاذ أيب بكر الصّْدّْيق جيش أسامة رضي اهلل عنهما : أوالً 

، وكانت ٖتتل  (ص)كانت الدَّولة الرومانية إحدى الدَّولتُت آّاورتُت للجزيرة العربية ُب عهد النيبّْ 
أجزاء كبَتًة من مشاؿ اٞتزيرة ، وكاف أمراء تلك ا١تناطق يُعيَّنوف من قبل الدَّولة الرُّومانيَّة ، وينصاعوف 

 .ألوامرىا 

الدُّعاة ، والبعوث إٔب تلك ا١تناطق ، وأرسل دحية الكليب بكتاب إٔب ىرقل  (ص)بعث النيبُّ الكرًن 
، ولكنَّو عاند ، وأخذتو العزَّة باإلٍب ، وكانت خطَّة [ (736)]ملك الرـو يدعوه فيو إٔب اإلسبلـ

واضحة ا١تعآب ٢تزّْ ىيبة الرـو ُب نفوس العرب ، ومن ٍبَّ تنطلق جيوش ا١تسلمُت لفتح  (ص)الرَّسوؿ 
ُب العاـ الثامن للهجرة جيشاً ، واشتبك مع نصارى العرب والرُّـو ُب  (ص)تلك األراضي ، فأرسل 

زيد بن حارثة ، ٍبَّ جعفر بن أيب طالب ، ٍبَّ عبد اهلل : معركة مؤتة ، واستشهد قادة اٞتيش على التَّوإب 
بن رواحة ػ رضي اهلل عنهم ػ وتؤبَّ قيادة اٞتيش بعدىم سيف اهلل خالد بن الوليد ػ رضي اهلل عنو ػ فعاد 

 [ .(737)]باٞتيش إٔب ا١تدينة النبويَّة

، وٓب [ (738)]ّتيش عظيم إٔب الشاـ ووصل إٔب تبوؾ (ص)وُب العاـ التاسع للهجرة خرج رسوؿ اهلل 
يشتبك جيش ا١تسلمُت بالرُّـو ، وال القبائل العربيَّة ، واثر حكَّاـ ا١تدف الصُّلح على اٞتزية ، وعاد 



( ص)،وُب العاـ اٟتادي عشر ندب النيبُّ [(739)]اٞتيش إٔب ا١تدينة بعدما مكثوا عشرين ليلًة بتبوؾ
 الناس لغزو الرُّـو بالبلقاء، وفلسطُت، وفيهم كبار ا١تهاجرين واألنصار، وأمَّر

أنَّو كاف ٕتهيز جيش : جاء : ، قاؿ اٟتافظ ابن حجر [(740)]عليهم أسامة ػ رضي اهلل عنهم ػ
بيومُت ، وكاف ابتداء ذلك قبل مرض النيبّْ  (ص)أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ يـو السَّبت قبل موت النيبّْ 

 (ص)

سر إٔب موضع مقتل » : ، فندب الناس لغزو الرُّـو ُب اخر صفر ، ودعا أسامَة ػ رضي اهلل عنو ػ فقاؿ 
وطعن بعض الناس ُب إمارة أسامة ػ [ (741)]« أبيك ، فأوطئهم ا٠تيل ، فقد ولَّيتك ىذا اٞتيش 

إف تطعنوا ُب إمارتو ؛ فقد كنتم تطعنوف ُب إمارة » : فقاؿ  (ص)رضي اهلل عنو ػ فردَّ عليهم رسوؿ اهلل 
أبيو من قبُل ، واًن اهلل ، إف كاف ٠تليقاً لئلمارة ، وإف كاف ١تن أحبّْ الناِس إٕبَّ ، وإفَّ ىذا ١تن أحبّْ 

 [.(742)]« الناس إٕبَّ بعده 

بعد البدء بتجهيز ىذا اٞتيش بيومُت ، واشتدَّ وجعو ػ عليو الصبلة والسبلـ ػ فلم  (ص)ومرض النيبُّ 
ورجع إٔب ا١تدينة بعد وفاة النيبّْ الكرًن [ (743)]ٮترج ىذا اٞتيش وظلَّ معسكراً باٞتُْرؼ

ت األحواؿ مع انتقاؿ الرَّسوؿ الكرًن [ (744)](ص) إٔب رٛتة ربو ، وصارت كما تصف ( ص)، وتغَتَّ
ُـّ ا١تؤمنُت عائشة الصّْديقة ػ رضي اهلل عنها ػ بقو٢تا  ارتدَّت العرب قاطبًة ،  (ص)١تّا قبض رسوؿ اهلل : أ

[ (747])ما لو نزؿ باٞتباؿ الرَّاسيات ٢تاضها[(746])قد نزؿ يب! واهلل. النّْفاؽ [ (745)]واشرأبَّ 
م ِمْعَزى (ص)، وصار أصحاب ٤تمَّد  ُب ليلٍة مطَتٍة بأرض [ (749])ُب حشٍّ [ (748)]كأهنَّ

 [ .(750)]مسبعةٍ 

أف  (ص)و١تا تؤبَّ ا٠تبلفة الصّْدّْيق أمر ػ رضي اهلل عنو ػ رجبلً ُب اليـو الثالث من ُمتَػَوَبَّ رسوؿ اهلل 
رضي  )لُيِتمَّ بعث أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ أال ال يبقُت با١تدينة أحٌد من جند أسامة : ينادي ُب النَّػاس 

 ، ٍبَّ قاـ ُب النػاس فحمد اهلل ،[ (751])إال خرج إٔب عسكره باٞتُػْرؼ (اهلل عنػو 

ا أنا مثلكم ، وإينّْ ال أدري لعلَّكم تكلفونٍت ما كاف رسوؿ اهلل ! يا أيُّها الناس: وأثٌت عليو ، وقػاؿ  إ٪تَّ
ا أنا متَّبٌع ، ولست  (ص) يطيق ، إفَّ اهلل اصطفى ٤تمَّداً على العا١تُت ، وعصمو من اآلفات ، وإ٪تَّ

قُبض ، وليس أحٌد  (ص)ٔتبتدٍع ، فإف استقمت ، فتابعوين ، وإف زغت ، فقوّْموين ، وإف رسوؿ اهلل 
من ىذه األمَّػة يطلبو ٔتظلمٍة ػ ضربة سوٍط فما دوهنا ػ وإفَّ ٕب شيطاناً يعًتيٍت ، فإذا أتاين فاجتنبوين ، ال 
أؤثر ُب أشعاركم ، وأبشاركم ، وأنتم تغدوف وتروحوف ُب أجٍل قد غيّْب عنكم علُمو ، فإف استطعتم أال 



ٯتضي ىذا األجل إال وأنتم ُب عمٍل صاٍّب ، فافعلوا ، ولن تستطيعوا ذلك إال باهلل ، فسابقوا ُب مهل 
اجالكم من قبل أف تسلمكم اجالكم إٔب انقطاع األعماؿ ، فإفَّ قوماً نسوا اجا٢تم ، وجعلوا أعما٢تم 

فإف وراءكم طالباً حثيثاً ! والنَّجاَء النَّجاءَ ! والوحا الوحا! لغَتىم ، فإيّاكم أف تكونوا أمثا٢تم ، اٞتدَّ اٞتدَّ 
َمرُّه سريٌع ، احذروا ا١توت ، واعتربوا باآلباء ، واألبناء ، واإلخواف ، وال تغبطوا األحياء إال ٔتا تغبطوف 

 [ .(752)]بو األموات

إفَّ اهلل ال يقبل من األعماؿ إال ما أريد بو وجهو ، : وقاـ أيضاً ، فحمد اهلل ، وأثٌت عليو ، ٍبَّ قاؿ 
ا أخلصتم ٟتُت فقركم ، وحاجتكم ، اعتربوا عباد اهلل ٔتن مات منكم ،  فأريدوا اهلل بأعمالكم ، فإ٪تَّ

وتفكَّروا فيمن كاف قبلكم ، أين كانوا أمس ، وأين ىم اليـو ؟ أين اٞتّباروف الذين كاف ٢تم ذكر القتاؿ 
، والغلبة ُب مواطن اٟتروب ؟ قد تضعضع ّٔم الدَّىر ، وصاروا رميماً ، قد توالت عليهم العاالت ، 
ا٠تبيثات للخبثُت ، وا٠تبيثوف للخبيثات ، وأين ا١تلوؾ الذين أثاروا األرض ، وعمروىا ؟ قد بعدوا ، 
وُنسي ذكرىم ، وصاروا َكبلَ شيٍء ، إال أفَّ اهلل ػ عزَّ وجلَّ ػ قد أبقى عليهم التَّبعات ، وقطع عنهم 

نيا دنيا غَتىم ، وبُعثنا َخلقاً بعدىم ، فإف ٨تن اعتربنا  الشَّهوات ، ومضوا ، واألعماؿ أعما٢تم ، والدُّ
ّٔم ، ٧تونا ، وإف ا٨تدرنا ، كّنا مثلهم ، أين الوضاءة اٟتسنة وجوىهم ا١تعجبوف بشبأّم ؟ صاروا تراباً ، 

أين الذين بنوا ا١تدائن ، وحصَّنوىا باٟتوائط ، وجعلوا فيها . وصار ما فرَّطوا فيو حسرًة عليهم 
َىْل ٖتُِسُّ }: األعاجيب ؟ قد تركوىا ١تن خلفهم ، فتلك مساكنهم خاوية ، وىم ُب ظلمات القبور 

ُهْم ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع ٢َتُْم رِْكزًا  أين من تعرفوف من ابائكم ، وإخوانكم ؟ قد  . [98: مرًن] {*ِمنػْ
انتهت ّٔم اجا٢تم ، فوردوا على ما قدموا ، فحلُّوا عليو ، وأقاموا للشقاوة ، أو السعادة بعد ا١توت ، أال 

إفَّ اهلل ال شريك لو ليس بينو وبُت أحد من خلقو سبٌب يعطيو بو خَتاً ، وال يصرؼ بو عنو سوءاً إال 
واعلموا أنكم عبيٌد مدينوف ، وأفَّ ما عنده ال يدرؾ إال بطاعتو ، أما اف ألحدكم . بطاعتو ، واتّْباع أمره 

 !؟[ (753)]أف ٖتسر عنو النار ، وال تبعد عنو اٞتنَّة

 

 :وُب ىذه ا٠تطبة دروٌس وعرٌب منها 

، وأنَّو  (ص)، وأنَّو ليس خليفة عن اهلل ، بل عن رسوؿ اهلل  (ص)بياف طبيعة خليفة رسوؿ اهلل  (أ  )
بنبوَّتو ، ورسالتو ، ولذلك فهو ُب سياستو متَّبٌع ،  (ص)بشٌر غَت معصوـٍ ، ال يطيق مقاـ رسوؿ اهلل 

 [ .(754)]ُب اٟتكم بالعدؿ ، واإلحساف (ص)أنَّو على هنج النيبّْ : ليس ٔتبتدٍع ، أي 



بياف واجب األمَّة ُب مراقبة اٟتاكم ، لتعينو ُب إحسانو ، وصبلحو ، وتقوّْمو ، وتنصحو ُب غَت  (ب  )
 .ذلك ؛ ليظلَّ على الطريق متَّبعاً ، غَت مبتدع 

 (ص)عدؿ بُت األمَّة ، فلم يظلم أحداً ، ولذلك ليس ألحٍد عند النيبّْ  (ص)بياف أفَّ النيبَّ  (جػ  )
أنَّو سوؼ يسَت على نفس النَّهج ، ينشر العدؿ ، ويبتعد عن : مظلمٌة صغَتٌة ، أو كبَتٌة ، ومعٌت ىذا 

الظُّلم ، ومن ٍبَّ على األمَّة أف تعينو على ذلك ، وإذا راه أحٌد غاضباً فعليو أف ٬تتنبو حىت ال يؤذي 
، والشَّيطاف الذي يعًتي الصّْدّْيق ( ص)للنيبّْ [ (755)]أحداً ، فيخالف ما راه ُب سياسة االتّْباع

يعًتي ٚتيع بٍت ادـ ، فإنَّو ما من أحٍد إال وقد وكَّل اهلل بو قرينو من ا١تبلئكة ، وقرينو من 
 [ .(756)]اٞتنّْ 

ما منكم من أحٍد إال وقد وُكَّْل »  : (ص)والشيطاف ٬تري من ابن ادـ ٣ترى الدَّـ ، فقد قاؿ رسوؿ اهلل 
وإيّاَي إال أفَّ اهلل أعانٍت » : وإيّاؾ يارسوؿ اهلل ؟قاؿ : قالوا . « بو قرينو من اٞتنّْ ، وقرينو من ا١تبلئكة 

 [.(757)]« عليو ، فأسلم ، فبل يأمرين إال ٓتَت 

»  : (ص)١تّا مرَّ بو بعض األنصار ، وىو يتحدَّث مع صفيَّة ليبلً ، فقاؿ : وقد جاء ُب اٟتديث أيضاً 
إّف الشيطاف ٬تري من » : قاؿ ! سبحاف اهلل يا رسوؿ اهلل: فقاال « على رسلكما إهنا صفيَّة بنت حيي 

ومقصود [. (758)]« اإلنساف ٣ترى الدَّـ ، وإينّْ خشيت أف يقذؼ الشيطاف ُب قلوبكما سوءاً 
 [ .(759)]وىذا حقّّ  . (ص)إينّْ لست معصوماً كالرَّسوؿ : الصّْدّْيق بذلك 

حرص الصّْدّْيق على وعظ ا١تسلمُت ، وتذكَتىم با١توت ، وحاؿ ا١تلوؾ الذين مضوا ، وحثّْهم  (د  )
 على العمل الصَّاّب ، ليستعدُّوا للقاء اهلل عزَّ وجلَّ ، ويستقيموا ُب حياهتم على

، وىنا نلحظ توظيف الصّْدّْيق لقوَّة البياف ُب خطبو ، وُب حديثو لؤلمَّة ، [ (760)]منهج اهلل تعأب
أّما كبلمو فهو من : ؛ يقوؿ عنو األستاذ العقاد  (ص)وقد كاف ػ رضي اهلل عنو ػ أفصح خطباء النيبّْ 

أرجح ما قيل ُب موازين ا٠تُلق ، واٟتكمة ، ولو من مواقع الكلم أمثلٌة نادرٌة تدؿُّ الواحدة منها على 
ملكة صاحبها ، فيغٍت القليل منها عن الكثَت ، كما تغٍت السُّنبلة الواحدة عن اٞترين اٟتافل ، فحسُبك 

احرص على ا١توت ، تُوَىْب  ): أف تعلم معدف القوؿ من نفسو ، وفكره حُت تسمع كلمًة ، كقولو 
الصَّرب نصف اإلٯتاف ، . أصدؽ الصّْدؽ األمانة ، وأكذب الكذب ا٠تيانة : أو قولو  (لك اٟتياة 

فهي كلماٌت تتَّسم بالقصد ، والسَّداد ، كما تتَّسم بالببلغة ، وحسن التَّعبَت ، . واليقُت اإلٯتاف كلُّو 
وتنيب عن ا١تعدف الذي ٧تمت منو ، فتغٍت عن عبلمات التثقيف ؛ اليت يستكثر منها ا١تستكثروف ؛ ألفَّ 



لباقٌة ُب ا٠تطاب إٔب جانب  (ص)ىذا الفهم األصيل ىو اللُّباب ا١تقصود من التثقيف ، وكانت لو 
 [ .(761)]الببلغة ُب الكبلـ

 :ما ًبَّ بُت الصّْدّْيق والصَّحابة ُب أمر إنفاذ اٞتيش : ثانياً 

إفَّ ىؤالء جلُّ ا١تسلمُت : اقًتح بعض الصَّحابة على الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ بأف يبقي اٞتيش ، فقالوا 
[ (762)]، والعرب على ما ترى قد انتقضت بك ، فليس ينبغي لك أف تفرّْؽ عنك ٚتاعة ا١تسلمُت

وأرسل أسامة من معسكره من اٞتُْرؼ عمر بن ا٠تطاب ػ رضي اهلل عنهما ػ إٔب أيب بكر يستأذنو أف . 
،  (ص)إفَّ معي وجوه ا١تسلمُت ، وجلَّتهم ، وال امن على خليفة رسوؿ اهلل : يرجع بالناس ، وقاؿ 

 [ .(763)]، وا١تسلمُت أف يتخطَّفهم ا١تشركوف (ص)وحـر رسوؿ اهلل 

ولكنَّ أبا بكٍر خالف ذلك ، وأصرَّ على أف تستمرَّ اٟتملة العسكرية ُب ٖترُّكها إٔب الشاـ مهما كانت 
الظروؼ ، واألحواؿ ، والنتائج ، وٓب يسًتح أسامة ، وىيئة أركاف حربو إلصرار ا٠تليفة على رأيو ، وقد 
بذلوا لدى ا٠تليفة عدَّة ٤تاوالت ؛ كي يقنعوه بصواب فكرهتم ، وعندما كثر اإلٟتاح على أيب بكٍر دعا 

عامَّة ا١تهاجرين ، واألنصار إٔب اجتماع ُب آّلس ١تناقشة ىذا األمر معهم ، وُب ىذا االجتماع دار 
نقاٌش طويٌل متشعٌّْب ، وكاف أشدَّ ا١تعارضُت الستمرار ٛتلة الشاـ عمر بن ا٠تطاب ، مبدياً ٗتوُّفو 

الشديد على ا٠تليفة ، وحـر رسوؿ اهلل ، وكلّْ ا١تدينة ، وأىلها من أف تقع ُب قبضة األعراب ا١ترتدّْين 
ا١تشركُت ، وعندما أكثر وجوه الصَّحابة ّٔذا الصَّدد على ا٠تليفة ، وخوَّفوه ٦تّا ستتعرض لو ا١تدينة من 

 أخطاٍر جساـٍ إف ىو

بعد أف ٝتع الصّْدّْيق [ (764)]أصرَّ على ٖتريك جيش أسامة لغزو الرـو ، أمر بفضّْ االجتماع األوَّؿ
لرأيهم ، واستوضح منهم إف كاف ألحدىم ما يقوؿ ، وذلك حىّت يعطي إخوانو ، وأىل الرأي كامل 

 [ .(765)]الفرصة لبياف رأيهم

ٍـّ اخر ُب ا١تسجد ، وُب ىذا االجتماع طلب من الصَّحابة أف ينسوا فكرة  ٍبَّ دعاىم إٔب اجتماع عا
بنفسو ، وأبلغهم أنَّو سينفذ ىذا ا١تشروع ، حىت لو تسبَّب تنفيذه  (ص)إلغاء مشروٍع وضَعو رسوُؿ اهلل 

: قائبلً [ (766)]ُب احتبلؿ ا١تدينة من قبل األعراب ا١ترتدّْين ، فقد وقف خطيباً ، وخاطب الصحابة
لو ظننُت أفَّ السّْباع ٗتطفٍت ، ألنفذت بعث أسامة كما أمر بو رسوؿ اهلل ! والذي نفُس أيب بكٍر بيده

 [ .(767)]، ولو ٓب يبَق ُب القرى غَتي ، ألنفذتو (ص)



نعم لقد كاف أبو بكٍر مصيباً فيما عـز عليو من بعث أسامة ٥تالفاً بذلك رأي ٚتيع ا١تسلمُت ؛ ألفَّ ُب 
، وقد أثبتت األيّاـ ، واألحداث سبلمة رأيو وصواب قراره ؛ الذي اعتـز  (ص)ذلك أمراً من رسوؿ اهلل 

 [ .(768)]تنفيذه

وطلبت األنصار رجبلً أقدـ سّناً من أسامة يتؤبَّ أمر اٞتيش ، وأرسلوا عمر بن ا٠تطاب ليحدّْث 
فإفَّ األنصار تطلب رجبلً أقدـ سّناً من أسامة ػ رضي : الصّْدّْيق ُب ذلك ، فقاؿ عمر ػ رضي اهلل عنو ػ 

: اهلل عنو ػ فوثب أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وكاف جالساً فأخذ بلحية عمر ػ رضي اهلل عنو ػ وقاؿ لو 
[! (769)]، وتأمرين أف أنزعو (ص)استعملو رسوؿ اهلل ! ثكلتك أمُّك ، وعدمتك يابن ا٠تطاب

ما ! امضوا ثكلتكم أمَّهاُتكم: ما صنعت ؟ فقاؿ : فخرج عمر ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب الناس ، فقالوا 
 [ .(770)](ص)لقيُت ُب سببكم من خليفة رسوؿ اهلل 

ٍبَّ خرج أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ حىّت أتاىم ، فأشخصهم ، وشيَّعهم وىو ماٍش وأسامة راكب 
يا : وعبد الرٛتن بن عوؼ يقود دابة أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنهم ػ فقاؿ لو أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ . 

وما عليَّ أف ! واهلل ال تنزؿ ، وواهلل ال أركب: فقاؿ ! واهلل لًتكنَبَّ ، أو ألنزلنَّ  : (ص)خليفة رسوؿ اهلل 
 [ .(771)]أغبػَّْر قدميَّ ُب سبيل اهلل ساعةً 

 

فأذف . إف رأيت أْف تعينٍت بعمر ، فافعل : ٍبَّ قاؿ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ألسامة ػ رضي اهلل عنو ػ 
قفوا أوصيكم ! يا أيها الناس: ٍبَّ توجو الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب اٞتيش ، فقاؿ [ . (772)]لو

 :بعشٍر فاحفظوىا عٍتّْ 

، وال تقتلوا طفبلً صغَتاً ، وال شيخاً كبَتاً ، وال [ (773)]ال ٗتونوا ، وال تُِغلُّوا ، وال تغدروا ، وال ٘تثّْلوا
امرأًة ، وال تعقروا ٩تبلً ، وال ٖترّْقوه ، وال تقطعوا شجرًة مثمرة ، وال تذْتوا شاًة ، وال بقرًة ، وال بعَتاً إال 
١تأكلٍة ، وسوؼ ٘ترُّوف بأقواـٍ قد فرَّغوا أنفسهم ُب الصَّوامع ، فدعوىم وما فرَّغوا أنفسهم لو ، وسوؼ 

تقدموف على قوـٍ يأتونكم بانية فيها ألواف الطَّعاـ فإذا أكلتم منو شيئاً بعد شيٍء فاذكروا اسم اهلل عليها 
أوساط رؤوسهم وتركوا حو٢تا مثل العصائب ، [(774)]وتلقوف أقواماً قد فحصوا. 

 [ .(776])اندفعوا باسم اهلل. بالسيف خفقاً [(775)]فأخفقوىم

اصنع ما أمرؾ : قائبلً  (ص)وأوصى الصّْدّْيق أسامة ػ رضي اهلل عنهما ػ أف يفعل ما أمر بو النَّيبُّ الكرًن 
وال تقصرفَّ ُب شيء من أمر رسوؿ اهلل [ (777)]، ابدأ بببلد قضاعة ، ٍبَّ ائِت ابل (ص)بو نيبُّ اهلل 

ومضى أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ ّتيشو ، وانتهى [ . (778)]، وال تعجلنَّ ١تا خلَّفت عن عهده (ص)



، [ (779)]من بثّْ ا٠تيوؿ ُب قبائل قضاعة ، والغارة على ابل ، فَسِلم وغنم (ص)إٔب ما أمر بو النيبُّ 
 [ .(780)]وكاف مسَته ذاىباً ، وقافبلً أربعُت يوماً 

ما باؿ ىؤالء : وقدـ بنعي رسوؿ اهلل على ِىَرقل ، وإغارة أسامة ُب ناحية أرضو خرٌب واحٌد فقالت الرُّـو 
لو ٓب يكن ٢تم قوٌَّة ، ١تا أرسلوا ىذا : ؟ وقاؿ العرب [ (781)]ٯتوت صاحبهم ، ٍبَّ أغاروا على أرضنا

 [ .(783])فكفُّوا عن كثٍَت ٦تّا كانوا يريدوف أف يفعلوه[ . (782)]اٞتيش

 

 :أىمُّ الدروس ، والعرب ، والفوائد من إنفاذ الصّْدّْيق جيش أسامة : ثالثًا 

 :ػ األحواؿ تتغَتَّ ، وتتبدَّؿ ، والشَّدائد ال تشغل أىل اإلٯتاف عن أمر الدّْين 1

فَػعَّاٌؿ }: سبحاف اهلل الذي يقلب األحواؿ كيفما يشاء ! وما أسرعو كذلك! ما أشدَّ التَّحوُّؿ ، وأخطره
تأٌب وفود العرب مذعنًة  . [23: { *الَ ُيْسَأُؿ َعمَّا يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَلُوَف } [16: الربوج] {*ِلَما يُرِيُد 

منقادًة مطيعًة ؤّذه الكثرة ، حىت ٝتّْي العاـ التاسع عاـ الوفود ، ٍبَّ تتقلَّب األحواؿ ، فيخشى من أف 
، بل قد جاءت لئلغارة [ (784)]تأٌب القبائل العربيَّة لئلغارة على ا١تدينة ا١تنورة عاصمة اإلسبلـ
، وال غرابة ُب ىذا فإفَّ من [ (785)]للقضاء ػ على حسب زعمها الباطل ػ على اإلسبلـ وا١تسلمُت

سنن اهلل الثابتة ُب األمم أفَّ أيامها ال تبقى ثابتًة على حالٍة ، بل تتغَتَّ ، وتتبدَّؿ ، وقد َأخرب بذلك 
ـُ نَُداِو٢ُتَا بَػُْتَ النَّاسِ }: الذي يقلّْب األيّاـ َويصرفها عزَّ وجلَّ بقولو   [140: عمراف آؿ ] {َوتِْلَك األَيَّا

. 

نيا ىي دوٌؿ بُت الناس ، ال يدـو مسارُّىا ، وال مضارُّىا ، : وا١تعٌت : قاؿ الرَّازي ُب تفسَته  أفَّ أياـ الدُّ
فيوـٌ ٭تصل فيو سروٌر لو ، والغمُّ لعدوه ، ويوـٌ اخر بالعكس من ذلك ، وال يبقى شيٌء من أحوا٢تا ، 

 [ .(786)]وال يستقرُّ أثٌر من اثارىا

وجاءت صيغة ا١تضارعة نَُداِو٢ُتا للدَّاللة على ٕتدُّد سنَّة مداولة األياـ من األمم ، واستمرارىا ، وُب ىذا 
الة على التَّجدُّد ، واالستمرار لئليذاف بأفَّ تلك ا١تداولة : قاؿ القاضي أبو السعود  وصيغة ا١تضارع الدَّ

ـُ دوٌؿ ، واٟترب : وقد قيل [ (787)]سنٌَّة مسلوكٌة بُت األمم قاطبًة ، سابقتها ، والحقتها األيَّا
 [ .(788)]سجاؿٌ 

 :وقاؿ الشاعر 



فالصّْدّْيق يعلّْم األمَّة إذا نزلت ّٔا [ (789)]فَػَيوـٌ علينا ويوـٌ لنا  ويوـٌ ُنساء ويوـٌ ُنَسرُّ 
ِإفَّ َرْٛتََة }: الشّْدَّة، وأ١تَّت ّٔا ا١تصيبة أف تصرب، فالنَّصر مع الصَّرب ، وأال تيأس وال تقنط من رٛتة اهلل 

  .[56: األعراؼ ] {*اللَِّو َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنَُت 

أفَّ الشدة مهما عظمت ، وا١تصيبة مهما اشتدَّت ، وكربت فإفَّ من سنن اهلل : وليتذكَّر ا١تسلم دائماً 
وإف ا١تسلم ألمره عجيٌب ُب  [6 ، 5: الشرح] {*ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا *فَِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا }: الثابتة 

عجباً ألمر ا١تؤمن ، إفَّ أمره كلَّو خٌَت ، وليس » : ذلك ُب قولو  (ص)ىذه الدنيا ، فقد بُتَّ رسوؿ اهلل 
ذلك ألحٍد إال للمؤمن ، إف أصابتو سرَّاء شكر ، فكاف خَتاً لو ، وإف أصابتو ضرَّاء صرب ، فكاف خَتاً 

 [.(790)]« لو 

أفَّ الشدائد ، وا١تصائب مهما عظمت ، وكربت ال : ومن الدُّروس ا١تستفادة من بعث جيش أسامة 
. ٓب تشغل الصّْدّْيق عن أمر الدّْين  (ص)إفَّ وفاة الرسوؿ الكرًن . تشغل أىل اإلٯتاف عن أمر الدّْين 

وأمر ببعث أسامة ُب ظروؼ كاٟتة مظلمة بالنّْسبة للمسلمُت ولكن ما تعلَّمو الصّْدّْيق من رسوؿ اهلل 
نيا [ (791)]من االىتماـ بأمر الدّْين مقدَّـ على كلّْ شيٍء ، وبقي ىذا األمر حىت ارٖتل من ىذه الدُّ

. 

  :(ص)ػ ا١تسَتة الدَّعوية ال ترتبط بأحٍد ، ووجوب اتّْباع النيبّْ 2

وُب قصَّة إنفاذ أيب بكٍر الصّْدّْيق جيش أسامة ػ رضي اهلل عنهما ػ ٧تد أفَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ بُتَّ 
أفَّ مسَتة الدَّعوة ٓب ، ولن تتوقَّف حىت ٔتوت سيّْد ا٠تلق ، وإماـ األنبياء ، وقائد : بقولو وعملو 

، وأثبَت مواصلَة العمل الدَّعويّْ با١تبادرة إٔب إنفاذ ىذا اٞتيش ، حيث نادى مناديو ُب  (ص)ا١ترسلُت 
وقد . ٓتروج جند أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب عسكره باٞتُْرؼ  (ص)اليـو الثالث من وفاة رسوؿ اهلل 

كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قبل ذلك قد بُتَّ ُب خطبتو اليت ألقاىا إثر بيعتو عن عزمو على مواصلة 
 [ .(792)]بذؿ اٞتهود ٠تدمة ىذا الدّْين

واعتصموا بدينكم ، وتوكَّلوا على ربّْكم ، فإفَّ دين اهلل ! فاتقوا اهلل أيها الناس: وقد جاء ُب روايٍة قولو 
ال نبإب من أجلب علينا من ! قائٌم ، وإفَّ كلمة اهلل تامٌَّة ، وإفَّ اهلل ناصر من نصره ، ومعزُّ دينو ، واهلل

إفَّ سيوؼ اهلل ١تسلولة ما وضعناىا بعد ، ولَُنَجاِىَدفَّ َمْن خالفنا كما جاىدنا مع رسوؿ اهلل ! خلق اهلل
 [ .(793)]، فبل يبغُتَّ أحٌد إال على نفسو (ص)



ومن الدروس ا١تستفادة من قصَّة إنفاذ الصّْدّْيق جيش أسامة ػ رضي اهلل عنهما ػ أنَّو ٬تب على ا١تسلمُت 
 أنَّو عاضّّ على: ُب السَّرَّاء ، والضَّرَّاء ، فقد بُتَّ الصّْدّْيق من فعلو  (ص)اتّْباع أمر النيبّْ 

بالنواجذ ، ومنفُّْذىا مهما كثرت ا١تخاوؼ ، واشتدَّت ا١تخاطر ، وقد ٕتلَّى ىذا أثناء  (ص)أوامر النيبّْ 
 :ىذه القصَّة عدَّة مرَّاٍت ، منها 

أ ػ ١تّا طلب ا١تسلموف إيقاؼ جيش أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ نظراً لتغَتُّ األحواؿ ، وتدىورىا ؛ أجاب ػ 
لو ظننت أفَّ السّْباع ٗتطفٍت ؛ ألنفذت ! والذي نفس أيب بكٍر بيده: رضي اهلل عنو ػ ٔتقولتو ا٠تالدة 

 [ .(794)]، ولو ٓب يبق ُب القرى غَتي ؛ ألنفذتو (ص)بعث أسامة ، كما أمر بو رسوؿ اهلل 

ب ػ و١تّا استأذنو أسامة ػ رضي اهلل عنهما ػ ُب الرُّجوع ّتيشو من اٞتُْرؼ إٔب ا١تدينة خوفاً على الصّْدّْيق 
لو : بقولو  (ص)وأىل ا١تدينة ؛ ٓب يأذف لو ، بل أبدى عزمو ، وتصميمو على تنفيذ قضاء النيبّْ الكرًن 

وقدَّـ رضي اهلل عنو [ . (795)](ص)خطفتٍت الكبلب ، والذّْئاب ، ٓب أردَّ قضاًء قضى بو رسوؿ اهلل 
َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َوالَ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا َأْف }: ٔتوقفو ىذا صورًة تطبيقيًَّة لقوؿ اهلل عزَّ وجلَّ 

  .[36: األحزاب] {*َيُكوَف ٢َتُُم ا٠ْتِيَػرَُة ِمْن أَْمرِِىْم َوَمْن يَػْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَػَقْد َضلَّ َضبَلالً ُمِبيناً 

ج ػ وعندما طُلب منو تعيُت رجٍل أقدـ سّناً من أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ أبدى غضبو الشديد على 
ثكلتك أمُّك : ، وقاؿ لو [ (796)]الفاروؽ ػ رضي اهلل عنو ػ بسبب جرأتو على نقل مثل ىذا االقًتاح

 [ .(797)]، وتأمرين أف أنزعو (ص)استعملو رسوؿ اهلل ! ، وعدمتك يابن ا٠تطاب

كذلك ُب خروجو لتشييع  (ص)د ػ وٕتلَّى اىتماـ أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ باتّْباع النيبّْ الكرًن 
ولقد كاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل [ . (798)]اٞتيش ، ومشيو مع أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ الذي كاف راكباً 

عنو ػ ُب عملو ىذا مقتدياً ٔتا فعلو سيّْد األولُت ، واآلخرين رسولنا الكرًن ػ صلوات ريب وسبلمو عليو ػ 
، فقد روى اإلماـ [ (799)]إٔب اليمن (ص)مع معاذ بن جبل ػ رضي اهلل عنو ػ ١تا بعثو رسوؿ اهلل 

إٔب اليمن خرج معو رسوؿ اهلل  (ص)١تّا بعثو رسوؿ اهلل : أٛتد عن معاذ ابن جبل ػ رضي اهلل عنو ػ قاؿ 
 [ .(800)]ٯتشي ٖتت راحلتو (ص)يوصيو ، ومعاذ ػ رضي اهلل عنو ػ راكٌب ، ورسوؿ اهلل  (ص)

 

وقد فعل ذلك أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ بأسامة بن : قاؿ الشَّيخ أٛتد البنَّا تعليقاً على ىذا اٟتديث 
قبل وفاتو لواًء على جيٍش وٓب يسافر إال  (ص)زيد ػ رضي اهلل عنهما ػ مع صغر سنّْو ، فقد عقد لو النيبُّ 

، فشيعو أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ماشياً ، وأسامة ػ رضي اهلل عنو ػ راكباً ، اقتداًء  (ص)بعد وفاة النيبّْ 
 [ .(801)]ٔتعاٍذ رضي اهلل عنو (ص)ٔتا فعلو النيبُّ 



أيضاً ُب قيامو  (ص)ىػ  وظهرت عناية أيب بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ باالقتداء بالرَّسوؿ الكرًن 
يوصي اٞتيوش عند توديعهم ، وٓب يقتصر  (ص)بتوصية اٞتيش عند توديعهم ، حيث كاف رسوؿ اهلل 

 (ص)الصّْدّْيق على ىذا ، بل إفَّ معظم ما جاء ُب وصيتو ٞتيش أسامة كاف مقتبساً من وصايا النيبّْ 
 [ .(802)]للجيوش

فيما قالو ، وفعلو فحسب  (ص)وٓب يقف أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب االقتداء بالرَّسوؿ الكرًن 
، [ (803)]، وهناه عن التَّقصَت فيو (ص)، بل أمر أمَت اٞتيش أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ بتنفيذ أمره 

، اِبدأ بببلد قضاعة ، ٍب إيت ابل ، وال  (ص)اصنع ما أمرؾ بو نيبُّ اهلل : فقد قاؿ لو رضي اهلل عنهما 
امض يا أسامة ( : ص)أنَّو قاؿ : وُب رواية أخرى [ . (804)](ص)تقصرفَّ شيئاً من أمر رسوؿ اهلل 

من ناحية فلسطُت ، وعلى أىل مؤتة فإفَّ  (ص)للوجو الذي أُمرت بو ، ٍبَّ اغز حيث أمرؾ رسوؿ اهلل 
وأوصى أسامَة ػ رضي اهلل عنو ػ أف يفعل : وُب رواية عند ابن األثَت [ . (805)]اهلل سيكفي ما تركت
 [ .(806)](ص)ما أمر بو رسوؿ اهلل 

لقد انقاد الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ لرأي الصّْدّْيق ، وشرح اهلل صدورىم لذلك ، و٘تسَّكوا بأمر 
وبذلوا ا١تستطاع لتحقيقو ، فنصرىم اهلل تعأب ، ورزقهم الغنائم ، وألقى ُب قلوب  (ص)الرسوؿ الكرًن 

 [ .(807)]الناس ىيبتهم ، وكفَّ عنهم كيد األعداء ، وشرَّىم

أرسل أبو بكٍر ػ رضي  (ص)بعد وفاة ٤تمٍَّد : وقد ٖتدَّث توماس ارنولد عن بعث جيش أسامة ، فقاؿ 
قد عـز على إرسالو إٔب مشارؼ الشاـ ، وعلى الرَّغم من  (ص)اهلل عنو ػ اٞتيش الذي كاف النيبُّ 

 معارضة بعض ا١تسلمُت بسبب اٟتالة ا١تضطربة ُب ببلد العرب إذ ذاؾ ، فأسكت

أفَّ السّْباع ٗتطفٍت؛ ألنفذت جيش أسامة ػ : قضاًء قضى بو رسوؿ اهلل ، ولو ظننتُ : احتجاجهم بقولو 
وكانت ىذه ىي أؤب تلك السلسلة الرَّائعة : ٍبَّ قاؿ [ ... (808)](ص)رضي اهلل عنو ػ كما أمر النيبُّ 

من اٟتمبلت اليت اجتاح العرب فيها سورية ، وفارس ، وأفريقية الشَّمالية ، فقوضوا دولة فارس القدٯتة ، 
 [ .(809)]وجرَّدوا اإلمرباطورية الرُّومانية من أٚتل والياهتا

، فمن أطاعو ؛ فلو  (ص)أفَّ اهلل تعأب قد ربط نصر األمة ، وعزَّىا باتّْباع النيبّْ الكرًن : وىكذا نرى 
ا واقتدائها بسنَّة  النَّصر ، والتَّمكُت ، ومن عصاه ؛ فلو الذُّؿُّ ، وا٢تواف ، فسرُّ حياة األمَّة ُب طاعتها لرّّْٔ

 [ .(810)](ص)نبيّْها 
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أنَّو قد ٭تدث ا٠تبلؼ بُت ا١تؤمنُت الصَّادقُت حوؿ بعض األمور ، فقد : و٦تّا نستفيد من ىذه القصَّة 
اختلفت اآلراء حوؿ إنفاذ جيش أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ ُب تلك الظروؼ الصَّعبة ، وقد تعدَّدت 

األقواؿ حوؿ إمارتو ، وٓب ٬ترَّىم ا٠تبلؼ ُب الرأي إٔب التَّباغض ، والتَّشاجر ، والتَّدابر ، والتَّقاطع ، 
، وعندما ردَّ الصّْدّْيق [ (811)]والتَّقاتل ، وٓب يصرَّ أحٌد على رأي بعد وضوح فساده ، وبطبلنو

أنَّو ما كاف ليفرّْط فيما : ببعث أسامة ، وبُتَّ رضي اهلل عنو  (ص)ا٠تبلؼ إٔب ما ثبت من أمر النيبّْ 
ت األحواؿ ، وتبدَّلت ؛ استجاب بقيَّة الصَّحابة ٟتكم النيبّْ  (ص)أمر بو رسوؿ اهلل   (ص)مهما تغَتَّ

بعدما وضَّحو ٢تم الصّْدّْيق ، كما أنَّو ال عربة لرأي األغلبية إذا كاف ٥تالفاً للنَّصّْ ، فقد رأى عامَّة 
إفَّ العرب قد انتقضت عليك ، وإنَّك ال تصنع بتفريق : الصَّحابة حبس جيش أسامة ، وقالوا للصّْدّْيق 

، فأولئك الناس ٓب يكونوا كعامَّة الناس ، بل كانوا من الصَّحابة الذين ىم خَت [ (812)]النَّاس شيئاً 
البشر ، وجدوا على األرض بعد األنبياء والرُّسل ػ عليهم السبلـ ػ لكنَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ٓب 

[ (813)]أجلُّ وأكرـُ ، وأوجُب ، وألزـُ من رأيهم كلّْهم (ص)أفَّ أمر رسوؿ اهلل : يستجب ٢تم مبيّْناً 
. 

حيث رأى عامَّة الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم ػ وفيهم  (ص)وقد ٕتلَّت ىذه اٟتقيقة ُب حادثة وفاة النيبّْ 
 ٓب ٯتت ، ورأى عدٌد قليٌل من الصَّحابة ػ رضي اهلل عنهم (ص)عمُر ػ رضي اهلل عنو ػ أفَّ النيبَّ 

قد مات ، منهم أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ وقد رأينا أفَّ أبا بكٍر ٘تسَّك بالنَّصّْ ، وبُتَّ خطأ  (ص)أنو : ػ 
 [ .(814)]ٓب ٯتت (ص)إفَّ رسوؿ اهلل : َمْن قاؿ 

أفَّ األقل عدداً ُب : فيؤخذ منو  : (ص)قاؿ اٟتافظ ابن حجر تعليقاً على رأي األكثرين حوؿ وفاتو 
جيح باألكثر  [ .(815)]االجتهاد قد يصيب ، وٮتطىء األكثريَّة فبل يتعُتَّ الًتَّ

أفَّ ٦تّا نستفيده من قصَّة تنفيذ الصّْدّْيق جيش أسامة ػ رضي اهلل عنهما ػ أفَّ تأييد : فخبلصة الكبلـ 
، و٦تّا يستفاد من ىذه القصَّة انقياد ا١تؤمنُت ، [ (816)]الكثرة لرأٍي ليس دليبلً على إصابتو

قد أمر بتنفيذ جيش أسامة ،  (ص)وخضوعهم للحقّْ إذا اتَّضح ٢تم ، فعندما ذكَّرىم الصّْدّْيق أفَّ النيبَّ 
 [ .(817)]وىو الذي عُتَّ أسامة أمَتاً على اٞتيش ؛ انقاد أولئك األبرار لؤلمر النبويّْ الكرًن
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١تّا أصرَّ أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ على بقاء أسامة بن زيد ػ رضي اهلل عنو ػ أمَتاً للجيش حرصاً منو على 
؛ ٓب يقتصر على اإلصرار على إمارتو فحسب ، بل قدَّـ اعًتافاً عملياً  (ص)التمسُّك ٔتا قرَّره رسوؿ اهلل 

 :بإمارتو ، وقد ٕتلَّى ذلك ُب أمرين 

أػ مشى أبو بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ مع أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ وىو راكٌب ، وقد كاف ابن عشرين سنة ، 
أو ٙتاين عشرة سنًة ، وكاف الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ قد ٕتاوز ستُّْت سنًة من عمره ، وأصرَّ على ا١تشي 
مع أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ كما أصرَّ على بقاء أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ راكباً ١تّا طلب منو أسامة ػ رضي 
اهلل عنو ػ إّما أف يركب ىو، أو يأذف لو بالنزوؿ، فلم يوافق رضي اهلل عنو ال على ىذا ، وال على ذاؾ، 

ؤّذا قدَّـ رضي اهلل عنو باستمراره ُب مشيو ذلك دعوًة ٞتيش أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ إٔب االعًتاؼ 
بإمرة أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ ورفع اٟترج عنها من صدورىم ، وكأفَّ الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ٔتشيو 

 :ذلك ٮتاطب اٞتيش ، فيقوؿ 

أمشي مع أسامة ، وىو راكٌب ،  (ص)أنا أبو بكٍر رغم كوين خليفَة رسوؿ اهلل ! انظروا أيُّها ا١تسلموف
إقراراً ، وتقديراً إلمارتو ، حيث أمَّره رسولنا الكرًن إمامنا األعظم ، وقائدنا األعلى ػ صلوات ريبّْ 

 !؟[ (818)]وسبلمو عليو ػ فكيف ٕترأًب على االنتقاد على إمارتو

 ب ػ كاف أبو بكٍر الصّْدّْيق يرغب ُب بقاء عمر بن ا٠تطاب ػ رضي اهلل عنهما ػ با١تدينة نظراً 

لكنَّو ٓب يأمره بذلك ، بل استأذف من أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ ُب تركو إيّاه با١تدينة ؛ إف . ٟتاجتو إليو 
رأى ىو ذلك مناسباً ، ؤّذا قدَّـ الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ صورًة تطبيقيًَّة أخرى العًتافو ، واحًتامو 

 .إلمارة أسامة ػ رضي اهلل عنو ػ وفيها ببل شكٍّ دعوٌة قويٌة للجيش إٔب اإلقرار ، واالنقياد إلمارتو 

وىذا الذي اىتمَّ بو الصدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ من جعل دعوتو مقرونًة بالعمل ىو الذي أمر بو اإلسبلـ 
: ، قاؿ تعأب [ (819)]، ووبَّخ الرَّبُّ ػ عزَّ وجلَّ ػ أولئك الذين يأمروف الناس بالربّْ وينسوف أنفسهم

ُلوَف اْلِكَتاَب أََفبلَ تَػْعِقُلوَف }   .[44: البقرة] {*أَتَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلربّْ َوتَػْنَسْوَف أَنْػُفَسُكْم َوأَنْػُتْم تَػتػْ

 (ص)و٦تّا يتجلَّى ُب ىذه القصَّة كذلك منزلة الشباب العظيمة ُب خدمة اإلسبلـ ، فقد عُتَّ رسوؿ اهلل 
الشَّابَّ أسامة بن زيد ػ رضي اهلل عنهما ػ أمَتاً على اٞتيش ا١تعدّْ لقتاؿ الرُّـو ػ القوة العظيمة ُب زعم 

الناس ُب ذلك الوقت ػ وكاف عمره انذاؾ عشرين سنًة ، أو ٙتاين عشرة سنًة ، وأقرَّه أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ 
رضي اهلل عنو ػ على منصبو رغم انتقاد الناس ، وعاد األمَت الشَّابُّ بفضل اهلل تعأب من مهمَّتو اليت 

 .ُأسندت إليو غا٪تاً ظافراً 



وُب ىذا توجيٌو للشَّباب ُب معرفة مكانتهم ُب خدمة اإلسبلـ ، ولو نعيد النَّظر ُب تاريخ الدعوة 
اإلسبلمية ُب ا١ترحلتُت ا١تكّْيَّة ، وا١تدنيَّة ؛ لوجدنا شواىد كثَتًة تدؿُّ على ما قاـ بو شباب اإلسبلـ ُب 

خدمة القراف والسُّنَّة ، وإدارة أمور الدَّولة ، وا١تشاركة ُب اٞتهاد ُب سبيل اهلل ، والدَّعوة إٔب اهلل 
 [ .(820)]تعأب

 :ػ صورة مشرقة من اداب اٞتهاد ُب اإلسبلـ 5

أهنا تقدّْـ لنا صورًة مشرقًة للجهاد : ومن فوائد قصَّة بعث أيب بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ ٞتيش أسامة 
اإلسبلمي ، وقد ٕتلَّت تلك الصُّورة ُب وصيَّة أيب بكٍر الصّْدّْيق ٞتيش أسامة عند توديعو إيّاىم ، وٓب 

، حيث  (ص)يكن أبو بكٍر الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ُب وصاياه للجيوش إال مستناً بسنَّة ا١تصطفى 
، ومن خبلؿ فقرات [ (821)]كاف عليو الصبلة والسبلـ يوصي األمراء واٞتيوش عند توديعهم

الوصيَّة اليت جاءت ُب البحث تظهر الغاية من حروب ا١تسلمُت ، فهي دعوٌة إٔب اإلسبلـ ، فإذا ما 
 :رأت الشُّعوب جيشاً يلتـز ّٔذه الوصايا ال ٘تلك إال الدُّخوؿ ُب دين اهلل طواعيًة ، واختياراً 

 

ا ترى جيشاً ال ٮتوف ، بل يصوف األمانة ، ويفي بالعهد ، وال يسرؽ ماؿ الناس ، أو يستوٕب عليو  أػ إهنَّ
 .دوف حقٍّ 

ب ػ جيشاً ال ٯتثل باآلدميُّْت ، بل ىو ٭تسن القتل كما ٭تسن العفو ، ٭تًـت الطّْفل ، ويرٛتو ، ويرب 
 .الشيخ الكبَت ، ويكرمو ، ويصوف ا١ترأة ، و٭تفظُها 

د ثروة الببلد ا١تفتوحة ، بل تراه ٭تفظ النَّخيل ، وال ٭ترقو ، وال يقطع شجرًة مثمرًة ،  ج ػ جيشاً ال يبدّْ
 .وال يدمّْر ا١تزروعات ، أو ٮترب اٟتقوؿ 

د ػ وإذا ما حافظ على الثَّروة اآلدميَّة ، فلم يغدر ، وٓب ٮتن ، وٓب يغلَّ ، وٓب ٯتثل بقتيل ، وٓب يقتل طفبلً 
، وال شيخاً كبَتاً ، وال امرأة ، وحافظ على الثَّروة الزّْراعية ، فلم يعقر ٩تبلً ، أو يقطع شجرًة مثمرًة ، 

فهو ٭تافظ ُب نفس الوقت على الثروة اٟتيوانيَّة ، فبل يذبح شاًة ، أو بقرًة ، أو بعَتاً إال لؤلكل فقط ، 
ا ٖتوّْؿ الببلد اليت ٖتارّٔا إٔب خراٍب ودمار ؟  فهل ٖتافظ اٞتيوش على واحٍد من ىذه األشياء ؟ أـ أهنَّ

، وُب البوسنة من قبل الصّْرب ، [ (822)]وا١تثاؿ قائٌم ُب العدواف الشُّيوعي ا١تلحد على أفغانستاف
وكذلك كوسوفا ، وُب كشمَت من قبل ا٢تند على ا١تسلمُت ، وُب الشيشاف ، وُب فلسطُت من قبل 

 !اليهود ، أال ما أعظم الفرؽ بُت ىداية اهلل ، وضبلؿ ا١تلحدين



ىػ  وىو جيٌش ٭تًـت العقائد ، واألدياف السَّابقة عليو ، فيحافظ على العّباد ُب صوامعهم ، وال يتعرَّض 
وتلك دعوٌة عمليَّة تدؿُّ على ٝتاحة اإلسبلـ وعدالتو ، أّما َمْن يعيثوف ُب األرض فساداً ، . . ٢تم بأذى 

 [ .(823)]و٭تاربوف اٟتقَّ ؛ فجزاؤىم القتل ؛ ليكونوا عربًة لغَتىم

وما جاء ُب وصيَّة الصّْدّْيق ػ رضي اهلل عنو ػ ٓب يكن كلماٍت قيلت ، بل طبَّقها ا١تسلموف ُب عصره ، 
 .وسنرى ذلك بإذف اهلل ُب فتوحاتو رضي اهلل عنو [ (824)]وبعده

 :ػ أثر جيش أسامة على ىيبة الدَّولة اإلسبلميَّة 6

: عاد جيش أسامة ظافراً غا٪تاً بعدما أرىب الرُّـو حىت قاؿ ٢تم ىرقل وىو ْتمص بعدما ٚتع بطارقتو 
قد صارت العرب تأٌب مسَتة شهٍر ، فتغَت عليكم ، ٍبَّ !! ىذا الذي حذرتكم ، فأبيتم أف تقبلوا مٍتّْ 

. تكوف بالبلقاء  (جنداً مرابطُت  )فابعث رباطاً  : (يناؼ  )قاؿ أخوه . ٗترج من ساعتها ، وٓب تْكَلْم 
 فبعث رباطاً ، واستعمل عليهم رجبلً من أصحابو ، فلم يزؿ مقيماً 

ٍبَّ تعجَّب [ (825)]حىت تقدَّمت البعوث إٔب الشَّاـ ُب خبلفة أيب بكٍر ، وعمر ػ رضي اهلل عنهما ػ
 [ .(826)]ما باؿ ىؤالء ٯتوت صاحبهم ، ٍبَّ أغاروا على أرضنا ؟: الرُّـو بأٚتعهم ، وقالوا 

، وعندما بلغ جيش [ (827)]وأصاب القبائل العربيَّة ُب الشماؿ الرُّعب ، والفزع من سطوة الدَّولة
أسامة الظَّافر إٔب ا١تدينة تلّقاه أبو بكٍر ، وكاف قد خرج ُب ٚتاعٍة من كبار ا١تهاجرين ، واألنصار للقائو 
، وكلُّهم خرج ، وهتلَّل ، وتلقَّاه أىل ا١تدينة باإلعجاب ، والسُّرور ، والتَّقدير ، ودخل أسامة ا١تدينة ، 

 .وصلَّى هلل شكراً على ما أنعم بو عليو وعلى ا١تسلمُت  (ص)وقصد مسجد رسوؿ اهلل 

وكاف ٢تذه الغزوة أثٌر ُب حياة ا١تسلمُت ، وُب حياة العرب ؛ الذين فكَّروا ُب الثورة عليهم ، وُب حياة 
، فقد فعل ىذا اٞتيش بسمعتو ما ٓب يفعلو بقوَّتو [ (828)]الرُّـو ؛ الذين ٘تتدُّ ببلدىم على حدودىم

، وعدده ، فأحجم من ا١ترتدّْين من أقدـ ، وتفرَّؽ من اجتمع ، وىادف ا١تسلمُت َمْن أوشك أف ينقلب 
 [ .(829)]عليهم ، وصنعت ا٢تيبة صنيعها قبل أف يصنع الرّْجاؿ ، وقبل أف يصنع السّْبلح

حّقاً لقد كاف إرساؿ ىذا اٞتيش نعمًة على ا١تسلمُت ؛ إذ أمست جبهة الردَّة ُب الشَّماؿ أضعف 
أفَّ ىذه اٞتبهة ُب وقت الفتوحات كاف كسرىا أىوف على ا١تسلمُت من : اٞتبهات ، ولعلَّ من اثار ىذا 

أفَّ أبا بكٍر ػ رضي اهلل عنو ػ كاف ُب األزمات من بُت : كسر جبهة العدو ُب العراؽ ، كلُّ ذلك يؤكّْد 
 [ .(830)]ٚتيع الباحثُت عن اٟتلّْ أثقبهم نظراً ، وأعمقهم فهماً 

 

* * * 
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  .( 19 ، 18) حملمَّد عبد الرٛتن قاسم ، ص  (الصحابة وأحقهم با٠تبلفة 

 

  .6عاطف ١تاضة ، ص . مواقف الصدّْيق مع النيبّْ ٔتكة ، د [84]ػ

  .52تاريخ ا٠تلفاء للسُّيوطيّْ ، ص [85]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [86]ػ

 



  .8مواقف الصّْدّْيق مع النيبّْ ٔتكَّة ، ص [87]ػ

  .9ا١تصدر السابق نفسو ، ص [88]ػ

  .34ا٠تلفاء الرَّاشدوف ، ٤تمود شاكر ، ص [89]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [90]ػ

 

  .44تاريخ الدَّعوة ُب عهد ا٠تلفاء الرَّاشدين ، ص [91]ػ

 .ط دار ا١تعرفة بَتوت  ( 3/31) البداية والنّْهاية [92]ػ

  .3661البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النيبّْ رقم [93]ػ

  .( 3/206) ؛ أٛتد ، فضائل الصحابة  ( 1/237) صفة الصَّفوة [94]ػ

  .( 1/17) ديواف حّساف بن ثابت ، ٖتقيق وليد عرفات [95]ػ

 

  .( 28 ، 3/26) البداية والنّْهاية [96]ػ

  .( 3/29) ا١تصدر السابق نفسو [97]ػ

  .3ج ( 2/8) األلباين ُب صحيح اٞتامع الصغَت [98]ػ

 

  .( 1/115) الًتبية القياديَّة للغضباف : انظر [99]ػ

  .( 1/116) ا١تصدر السابق نفسو [100]ػ

  .87تاريخ الدَّعوة ُب عهد ا٠تلفاء الرَّاشدين ، ص [101]ػ

  .62٭تِت اليحِت ، ص . الوحي وتبليغ الرّْسالة ، د [102]ػ

 

  .( 1/533) ٤تمَّد رسوؿ اهلل ، صادؽ عرجوف [103]ػ

  .( 1/442) السَتة اٟتلبيَّة [104]ػ

  .243التَّمكُت لؤلمَّة اإلسبلمية ، ص [105]ػ

 

  .( 3/30) ؛ البداية والنهاية  ( 441 ػ 1/439) السَتة النبويَّة البن كثَت [106]ػ

 

  .( 132 ، 131) ٚتاؿ عبد ا٢تادي ، ص. استخبلؼ أيب بكٍر الصّْدّْيق ، د [107]ػ



  .79سليماف السُّويكت ، ص . ٤تنة ا١تسلمُت ُب العهد ا١تكّْي ، د [108]ػ

  .50السَتة النبوية قراءة ٞتوانب اٟتذر واٟتماية ، ص [109]ػ

  .51ا١تصدر السابق نفسو ، ص [110]ػ

  .132ٚتاؿ عبد ا٢تادي ، ص . استخبلؼ الصدّْيق ، د [111]ػ

 

  .75سليماف السُّويكت ص. ٤تنة ا١تسلمُت ُب العهد ا١تكّْي ، د [112]ػ

  .( 3856) البخاري رقم [113]ػ

  .37الصحيح ا١تسند ُب فضائل الصَّحابة للعدوي ، ص [114]ػ

  .( 7/169) ؛ فتح الباري  ( 3/4) منهاج السُّنَّة [115]ػ

 

  .( 272 ، 3/271) البداية والنّْهاية [116]ػ

  .( 32ػ30 ، 29) أبو بكر الصّْدّْيق ، ٤تمد عبد الرٛتن قاسم ، ص: انظر [117]ػ

  .156؛ ا٠تبلفة الرَّاشدة ، ٭تِت اليحِت ، ص  ( 7/213) الفتح [118]ػ

 .ا١تشقوؽ الثَّوب : « صديع »  . 87عبقرية الصّْدّْيق للعقاد ، ص [119]ػ

 

  .( 1/136) الًتبية القيادية [120]ػ

  .( 40 ، 39) ، ٤تمود البغدادي ، ص( أبو بكٍر الصّْدّْيق ) عتيق العتقاء [121]ػ

  .( 1/394) السَتة النبوية البن ىشاـ [122]ػ

  .( 1/140) الًتبية القيادية [123]ػ

  .٤92تنة ا١تسلمُت ُب العهد ا١تكيّْ ، ص [124]ػ

 

  .( 1/393) السَتة النبويَّة البن ىشاـ [125]ػ

 .ٖتللي من ٯتينك : حل [126]ػ

  .( 1/393) السَتة النبويَّة البن ىشا ـ[127]ػ

  .( 1/346) السَتة النبوية أليب شهبة [128]ػ

  .( 1/393) السَتة النبويَّة البن ىشاـ [129]ػ

 



  .( 1/345) السَتة النبويَّة أليب شهبة [130]ػ

  .( 1/342) الًتبية القياديَّة [131]ػ

: والقارة . ربيعة بن رفيع : مالك ، وقيل : اٝتو اٟتارث بن يزيد ، وقيل : قيل : ابن الدغنَّة [132]ػ
 .قبيلة من بٍت ا٢توف بن خزٯتة 

 

  .( 7/274) فتح الباري[133]ػ

  .( 3/95) البداية والنهاية [134]ػ

 

  .134استخبلؼ أيب بكٍر الصّْدّْيق ، ص [135]ػ

  .88تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ُب عهد ا٠تلفاء الرَّاشدين ، ص [136]ػ

  .( 20/209 ، ج 19ج ) التاريخ اإلسبلمي للحميدي [137]ػ

 . ىذه الرّْواية فيها انقطاع 117تاريخ ا٠تلفاء للسيوطيّْ ، ص [138]ػ

  .( 6/212) الفتاوى البن تيمية [139]ػ

 

. وىو صحيٌح بطرقو ، وشواىده . أسانيدىا ضعاٌؼ : وقاؿ الشيخ شاكر  ( 1/11) أٛتد [140]ػ
  .68مسند اإلماـ أٛتد رقم : انظر 

  .( 28/22) الفتاوى [141]ػ

  .95تاريخ الدَّعوة اإلسبلمية ُب عهد ا٠تلفاء ، ص [142]ػ

  .95 نقبلً عن تاريخ الدَّعوة ، ص 100تاريخ ا٠تلفاء ، ص [143]ػ

  .96ا١تصدر السابق نفسو ، ص [144]ػ

 

  .92أبو بكٍر الصّْدّْيق حملمَّد عبد الرٛتن قاسم ، ص [145]ػ

 

، وفيها زياداٌت ليست عند الصَّاٟتي ُب سبيل  ( 145ػ143 ، 3/142) البداية والنّْهاية [146]ػ
  .( 597 ، 2/596 )الرَّشاد 

  .( 1/412) اٞتهاد والقتاؿ ُب السياسة الشرعية ، ٤تمَّد ىيكل [147]ػ

 



  .53التحالف السياسيُّ ُب اإلسبلـ ، منَت الغضباف ، ص [148]ػ

  .64ا١تصدر السابق نفسو ، ص [149]ػ

  .( 2/20) ، الًتبية القياديَّة  ( 3/69) التاريخ اإلسبلمي للحميدي [150]ػ

 

  .107تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [151]ػ

 .نصف النهار عند زواؿ الشَّمس مع الظُّهر ، أو العصر : ا٢تاجرة [152]ػ

  .( 234 ، 2/233) السَتة النبوية البن كثَت[153]ػ

 

 .مغطياً رأسو : متقنعاً [154]ػ

 .الكمُت ُب اٟترب : استًتا ، واستخفيا ، ومنو : أي : كمنا فيو [155]ػ

  .( 1/216النهاية . ) ثابت ا١تعرفة ٔتا ٭تتاج إليو : ذو فطن وذكاء ، وا١تراد : ثقف [156]ػ

  .( 4/266النهاية . ) فهٌم حسُن التلقّْي ١تا يسمعو : لقن [157]ػ

 .إذا سار اخره : أدِب إذا سار أوَّؿ الليل ، وادَِّب بالتشديد : يدِب [158]ػ

 .يطلب ٢تما فيو ا١تكروه ، وىو من الكيد : أي : يكتاداف [159]ػ

 .اللنب ا١ترضوؼ وىو الذي طرح فيو اٟتجارة احملماة : الرَّضيف [160]ػ

  .( 3/265القاموس احمليط . ) صاح ّٔا ، وزجرىا : نعق بغنمو ، أي : ينعق [161]ػ

  .( 3/377النهاية ) ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصَّباح : الغلس [162]ػ

 .أخذ بنصيٍب من عقدىم وِحلفهم يأمن بو : أي : غمس حلفاً [163]ػ

  .( 395) البخاري ، كتاب مناقب األنصار ، باب ىجرة النيبّْ رقم [164]ػ

 

  .334ا٢تجرة ُب القراف الكرًن ، ص [165]ػ

  .( 2/234) ؛ السَتة النبويَّة البن كثَت  ( 1/659) خاًب النَّبيُّْت أليب زىرة [166]ػ

  .( 234ػ2/230) السَتة النبويَّة البن كثَت [167]ػ

  .( 5/722) الًتمذيُّ ، كتاب ا١تناقب ، باب فضل مكَّة [168]ػ

  .( 1/348) مسند اإلماـ أٛتد [169]ػ

  .72ا٢تجرة النبويَّة ا١تباركة ص[170]ػ



 

  .( 4/2247) ُب ظبلؿ القراف [171]ػ

) ؛ مسلم رقم  ( 3653) البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب ا١تهاجرين رقم [172]ػ
5381 ).  

  .( 2/101) ا١تستفاد من قصص القراف ، زيداف [173]ػ

 .ىي عاتكة بنت كعب ا٠تزاعيَّة [174]ػ

 .وادي قديد يبعد عن الطريق ا١تعبد حوإب ٙتانية كيلو مًتات [175]ػ

  .( 3/188) البداية والنّْهاية [176]ػ

  .( 1/543) السَتة النبويَّة ، عرض وقائع وٖتليل أحداث [177]ػ

 

 .كاٟتصن : أطم [178]ػ

 .عليهم ثياب بيض : مبيّْضُت [179]ػ

 .يزوؿ ّٔم السَّراب عن النظر بسبب عروضهم لو : أي : السَّراب [180]ػ

 .حظُّكم ، وصاحب دولتكم الذي تتوقعونو : جدُّكم [181]ػ

  .( 4/544الفتح ، . ) اٞتمعة : ىذا ىو ا١تعتمد ، وشذَّ من قاؿ : قاؿ اٟتافظ ابن حجر [182]ػ

  .351ا٢تجرة ُب القراف الكرًن ، ص [183]ػ

  .352ا١تصدر السابق نفسو ، ص [184]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [185]ػ

  .354ا١تصدر السابق نفسو ، ص [186]ػ

 

  .355ا٢تجرة ُب القراف الكرًن ، أـ ٤تزوف ، ص : انظر [187]ػ

  .226ُب التاريخ اإلسبلميّْ ، شوقي أبو خليل ، ص [188]ػ

 

  .( 1854) ؛ مسلم رقم  ( 3653) البخاريُّ ، كتاب فضائل الصَّحابة ، رقم [189]ػ

  .( 241 ، 4/240) منهاج السُّنَّة [190]ػ

  .( 252ػ4/245) ا١تصدر السابق نفسو [191]ػ



  .43أبو بكٍر الصّْدّْيق أفضل الصَّحابة وأحقُّهم با٠تبلفة ، ص [192]ػ

  .( 263 ، 4/262) منهاج السُّنَّة [193]ػ

  .( 4/263) ا١تصدر السابق نفسو [194]ػ

 

  .( 243 ، 4/242) ا١تصدر السابق نفسو [195]ػ

  .( 2/100) ا١تستفاد من قصص القراف [196]ػ

  .( 4/272) منهاج السنَّة [197]ػ

 

  .( 3578) األساس ُب السُّنَّة ، سعيد حوَّى [198]ػ

  .141السَتة النبويَّة قراءة ٞتوانب اٟتذر ، واٟتيطة ، ص [199]ػ

  .147معُت السَّْتة للشَّامي ، ص [200]ػ

  .361ا٢تجرة ُب القراف الكرًن ، ص [201]ػ

  .( 145 ، 2/144) ا١تستفاد من قصص القراف [202]ػ

 

  .( 3/182) ؛ البداية والنّْهاية  ( 2/213) السَتة اٟتلبيَّة [203]ػ

  .( 3/184) البداية والنهاية [204]ػ

  .126ا٢تجرة النبويَّة ا١تباركة ، ص [205]ػ

 

 .إسناده صحيح  ( 2/102) السَتة النبويَّة البن ىشاـ [206]ػ

  .128؛ ا٢تجرة النبوية ا١تباركة ، ص  ( 2/100) تاريخ الطَّربي [207]ػ

 

  .115تاريخ الدعوة ُب عهد ا٠تلفاء الراشدين ، ص [208]ػ

  .( 397 ػ 393) أضواٌء على ا٢تجرة ، لتوفيق ٤تمَّد ، ص[209]ػ

  .148ِمْن معُت السَتة ، ص [210]ػ

 

  .( 192 ، 2/191) الًتيبة القيادية [211]ػ

  .71السَتة النبوية دروس وعرب للسباعي ، ص [212]ػ



  .204ا٢تجرة النبوية ا١تباركة ، ص [213]ػ

  .68السَتة النبوية دروس وعرب للسباعي ، ص [214]ػ

 

  .54ا٢تجرة النبويَّة أليب فارس ، ص [215]ػ

  .( 2/7) اٟتركة السنوسية للصَّبّليب [216]ػ

  .205ا٢تجرة النبويَّة ا١تباركة ، ص [217]ػ

 

  .( 11/286) الفتاوى البن تيميَّة [218]ػ

  .3925رقم  ( 5/722) الًتمذيُّ ، كتاب ا١تناقب ، باب فضل مكَّة [219]ػ

 .اٟتمى : الوعك [220]ػ

 .بطاقتو : بطوقو [221]ػ

 .بقرنو : بروقو [222]ػ

 .صوتو : عقَتتو [223]ػ

 .نبات طيب الرائحة : إذخر [224]ػ

 

 .جببلف مشرفاف على ٣تنة على بريد من مكَّة : شامة وطفيل [225]ػ

  .( 6372) البخاري ، كتاب الدَّعوات ، باب الدُّعاء يرفع الوباء ، والوجع رقم [226]ػ

  .( 2/310) الًتبية القياديّة [227]ػ

  .121تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ُب عهد ا٠تلفاء الرَّاشدين ، ص [228]ػ

 

  .( 1/242) ؛ صفة الصَّفوة  ( 1/124) الطبقات الكربى [229]ػ

  .( 3/318) أسد الغابة [230]ػ

  .41خصائص العشرة الكراـ الربرة ، ص [231]ػ

  .( 4270) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي ، باب بعث النيبّْ أسامة ، رقم [232]ػ

 

  .( 3952) صحيح البخاري رقم [233]ػ

  .( 2/447) السَتة النبوية البن ىشاـ [234]ػ



  .( 2/228) سَتة ابن ىشاـ [235]ػ

  .( 2/233) ا١تصدر السابق نفسو [236]ػ

  .( 272 ، 3/271) البداية والنهاية [237]ػ

 

  .( 1763) مسلٌم ، كتاب اٞتهاد ، باب اإلمداد با١تبلئكة ببدر رقم [238]ػ

  .( 3953) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي ، باب قصَّة بدر رقم [239]ػ

  .125نقبلً عن تاريخ الدَّعوة ، ص  ( 2/457) السَتة النبويَّة البن ىشاـ [240]ػ

  .( 3/278) البداية والنّْهاية [241]ػ

  .94تاريخ ا٠تلفاء للسُّيوطي ، ص [242]ػ

 

  .( 1763) مسلٌم ، كتاب اٞتهاد والسَّْت ، رقم [243]ػ

 

  .( 2/325) ؛ تفسَت ابن كثَت  ( 1/383) مسند أٛتد [244]ػ

  .325أبو بكر الصديق ، ٤تمد ماؿ اهلل ، ص [245]ػ

  .27عاطف ١تاضة ، ص . مواقف الصديق مع النيب ُب ا١تدينة ، د [246]ػ

  .130نقبلً عن تاريخ الدَّعوة اإلسبلميَّة ، ص  ( 2/19) منحة ا١تعبود [247]ػ

 

  .( 7/405) ، و ( 2/188) الفتح [248]ػ

  .28عاطف ١تاضة ، ص . مواقف الصّْدّْيق مع النيبّْ ُب ا١تدينة ، د [249]ػ

  .( 2418) مسلٌم رقم [250]ػ

 

) ؛ مغازي الواقدي  ( 5/217) البخاري ، كتاب ا١تغازي ، باب حديث بٍت النَّضَت [251]ػ
  .( 4/86) ؛ البداية والنّْهاية  ( 1/363

  .( 4/157) البداية والنّْهاية [252]ػ

  .32مواقف الصدّْيق مع النيبّْ ُب ا١تدينة ، ص [253]ػ

 

  .136تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [254]ػ



  .137ا١تصدر السابق نفسو ، ص [255]ػ

 .ما تقطعو ا٠تاتنة من بضع ا١ترأة عند ختاهنا : البظر [256]ػ

  .( 2732) البخاريُّ ، كتاب الشروط ُب اٞتهاد رقم [257]ػ

  .350أبو بكٍر الصّْدّْيق ، ٤تمَّد ماؿ اهلل ، ص [258]ػ

 

  .138تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [259]ػ

  .( 3/346) السَتة النبوية البن ىشاـ [260]ػ

  .( 2/364) ؛ تاريخ الطربي  ( 3/346) السَتة النبوية البن ىشاـ [261]ػ

  .( 3/346) السَتة النبوية البن ىشاـ [262]ػ

  .( 11/117) الفتاوى البن تيمية [263]ػ

 

 .117نقبلً عن خطب أيب بكر الصديق، ٤تمد أٛتد عاشور، ص (30136)كنز العماؿ [264]ػ

  .61تاريخ ا٠تلفاء للسيوطي ، ص [265]ػ

  .( 1/26) فتوح البلداف [266]ػ

  .( 2/644) ا١تغازي للواقدي [267]ػ

  .( 3/43) ؛ أبو داود ، كتاب اٞتهاد ، باب ُب البيات  ( 1/124) الطبقات الكربى [268]ػ

 

  .( 4/164) ؛ الطبقات  ( 4/430) أٛتد [269]ػ

  .142تاريخ الدَّعوة اإلسبلمية ، ص [270]ػ

 .وبينها وبُت ا١تدينة عشرة أياـ . مكاف وراء وادي القرى : ذات السبلسل [271]ػ

 .شرفاء : سراة [272]ػ

 .اللص يغزو وحده ، ويغَت على غَته : الرَّبيل [273]ػ

 

 .منسوبة إٔب فدؾ ، وىي قريٌة من خيرب ، بينها وبُت ا١تدينة ستُّ لياٍؿ [274]ػ

 .أي ٚتع بُت طرفيها ٓتبلؿ من عوٍد ، أو حديد : خلَّها عليو [275]ػ

 .الطُّْت اللزج ا١تتماسك وا١تقصود سكاف البيوت ا١تبنيَّة : ا١تدر [276]ػ



 .الذمَّة ، والعهد ، واألماف : ا٠تفارة [277]ػ

 .ا١ترتفع ، وا١تنتفخ : الناتىء [278]ػ

  .( 5/202) ٣تمع الزوائد : انظر . ىي القطعة من اللحم الشديد : العضلة [279]ػ

  .( 1825) مسلٌم ، كتاب اإلمارة رقم [280]ػ

  .139استخبلؼ أيب بكٍر الصدّْيق ، ٚتاؿ عبد ا٢تادي ، ص [281]ػ

 

  .( 6/256) مسند أٛتد [282]ػ

  .140استخبلؼ أيب بكر ، ٚتاؿ عبد ا٢تادي ، ص [283]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [284]ػ

  .382تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [285]ػ

صحيٌح : حديٌث صحيح اإلسناد ، وٓب ٮترّْجاه ، وقاؿ الذَّىيبُّ : اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ ، وقاؿ [286]ػ
  .( 3/42 )كتاب ا١تغازي . 

 

  .( 4/44) السَتة النبويَّة البن ىشاـ[287]ػ

  .( 3/43 ) ؛ الطربي365علي معطي ، ص . التاريخ السياسي والعسكري ، د [288]ػ

  .145تاريخ الدَّعوة اإلسبلمية ، ص [289]ػ

 

  .( 2/796) مغازي الواقدي [290]ػ

  .( 3/72) صحيح اإلسناد ، ووافقو الذَّىيبُّ : اٟتاكم ُب ا١تستدرؾ [291]ػ

  .( 3/42) ؛ الطربيُّ  ( 3/72) ا١تصدر السابق نفسو [292]ػ

  .147تاريخ الدَّعوة اإلسبلميَّة ، ص [293]ػ

  .( 3/74) تاريخ الطَّربي [294]ػ

  .( 1775) مسلٌم ، كتاب اٞتهاد والسَت ، باب ُب غزوة حنُت رقم[295]ػ

  .43مواقف الصّْدّْيق مع النيب ُب ا١تدينة ، ص [296]ػ

 



نوع من الطيور ، شبو لو لعجزه ، : أصيبغ : وقولو . أي ال يعطيو رسوؿ اهلل : ال يعطيو [297]ػ
 .وضعفو 

 .يًتؾ : يدع [298]ػ

 .بستاناً ، أقاـ الثمر مقاـ األصل : أي : خرفاً [299]ػ

  .( 4322) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي رقم [300]ػ

  .185الرّْياض النَّضرة ُب مناقب العشرة ، أليب جعفر ٤تبّْ الدّْين ، ص [301]ػ

  .( 8/26) التاريخ اإلسبلمي للحميدي [302]ػ

 .ا١تكاف السَّهل : « األجرع » [303]ػ

 

 .اسم فرس عّباس بن مرداس : العبيد [304]ػ

 .ذا َدْفٍع ، وصدٍّ لغارات األعداء : « ذا تدرأ » [305]ػ

 .الصّْغار من اإلبل ، الواحد أفيل : األفائل [306]ػ

  .( 4/147) السَتة النبوية البن ىشاـ [307]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [308]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [309]ػ

  .( 4/193) السَتة النبوية البن ىشاـ [310]ػ

  .151تاريخ الدَّعوة اإلسبلمية ، ص [311]ػ

 

 .ا١تصدر السابق نفسو [312]ػ

  .670تاريخ اإلسبلـ للذىيب ، ا١تغازي ، ص [313]ػ

 .صنعت فيو الرّْيش : رشتو [314]ػ

 .جذبتو من عقبو : عقبتو [315]ػ

 . ، والرّْواية فيها انقطاع 118خطب أيب بكٍر الصدّْيق ، ٤تمَّد أٛتد عاشور ، ص [316]ػ

  .(1/243)صفة الصفوة [317]ػ

 

  .598صحيح السَتة النبوية ، ص [318]ػ



  .222نقبلً عن موسوعة فقو الصّْدّْيق ، ص  ( 3/497) مصنف عبد الرزاؽ [319]ػ

  .1707ابن حّباف ، كتاب اٞتهاد ، باب غزوة تبوؾ ، رقم [320]ػ

  .615السَتة النبوية ُب ضوء ا١تصادر األصليَّة ، ص [321]ػ

 .وحسَّنو األلباين  ( 1678) سنن أيب داود ، كتاب الزكاة رقم [322]ػ

 

  .( 73 ، 10/72) الفتاوى البن تيمية [323]ػ

  .222دراسات ُب عهد النبوة ، عماد الدين خليل ، ص [324]ػ

  .625صحيح السَتة النبوية ، ص [325]ػ

  .( 2/537) السَتة النبوية أليب شهبة [326]ػ

 

  .524صحيح السَتة النبوية ، ص [327]ػ

  .( 2/540) السَتة النبوية أليب شهبة [328]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [329]ػ

  .283قراءة سياسية للسَتة النبوية ، قلعجي ، ص [330]ػ

  .202معجم ا١تعآب اٞتغرافية ، ص . واٍد فحل من أودية اٟتجاز التّْهامية : الَعرْج [331]ػ

  .( 6/344) مسند أٛتد [332]ػ

 

 .مكاٌف يُتلى فيو التوراة [333]ػ

  .( 559 ، 1/558) السَتة النبويَّة البن ىشاـ [334]ػ

 

  .( 4/295) تفسَت القرطيبّْ [335]ػ

  .( 8/82) ؛ الطبقات الكربى  ( 9/81) الفتح [336]ػ

  .( 863) ، مسلٌم ، رقم  ( 15/300) اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حّباف [337]ػ

  .3665البخاريُّ رقم [338]ػ

 

  .( 19/13) نقبلً عن التاريخ اإلسبلمي للحميديّْ  ( 110) الزُّىد لئلماـ أٛتد [339]ػ

  .( 19/13) التاريخ اإلسبلمي للحميدي [340]ػ



  .( 1015) مسلٌم ، رقم [341]ػ

، ضعَّفو األلباين ُب ضعيف سنن أيب داود ؛ سَتة الصّْدّْيق ، ٣تدي  ( 4999) أبو داود [342]ػ
  .136السَّيّْد ، ص 

  .( 892) مسلٌم ُب صبلة العيدين رقم [343]ػ

 

 .عن عائشة  ( 233 ، 6/116) ، مسند أٛتد  ( 11/308) الفتاوى [344]ػ

  .( 30/118) ا١تصدر السابق نفسو [345]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [346]ػ

 .اٞتاىل : الثَّقيل الوخيم ، وقيل : غنثر [347]ػ

  .(2057)مسلٌم ، كتاب األشربة رقم [348]ػ

 

  .( 3/1353) مسلٌم [349]ػ

  .( 11/153) الفتاوى [350]ػ

  .( 11/152) ا١تصدر السابق نفسو [351]ػ

  .240نقبلً عن موسوعة فقو أيب بكر ، ص  ( 10/34) سنن البيهقي [352]ػ

  .240نقبلً عن موسوعة فقو أيب بكر ، ص  ( 1/158) مصنَّف ابن أيب شيبة [353]ػ

  .241موسوعة فقو أيب بكر ، ص [354]ػ

 

  .( 3672) البخاري رقم [355]ػ

  .( 403 ، 402) تاريخ الدَّعوة اإلسبلمية ، ص [356]ػ

 .دخل ُب غمرة ا٠تصومة : أي . خاصم : غامر [357]ػ

 .تذىب نضارتو من الغضب : يتمعَّر [358]ػ

 .أف يكوف لعمر من الرسوؿ ما يكره [359]ػ

 .ألنَّو ىو الذي بدأ [360]ػ

 .ا١تراد بو أفَّ صاحب ا١تاؿ ٬تعل يده ويد صاحبو ُب مالو سواء [361]ػ

  .( 3661) من تعظيمو ، البخاري رقم( ص)١تا أظهره النيبُّ [362]ػ



 

 .فارؽ أبو بكٍر األرض : أي [363]ػ

  .( 59 ، 4/58) مسند أٛتد [364]ػ

  .( 1/88) أشهر مشاىَت اإلسبلـ [365]ػ

 

  .103خلفاء الرسوؿ ، خالد ٤تمَّد خالد ، ص [366]ػ

  .( 19/16) التاريخ اإلسبلمي [367]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [368]ػ

 

  .( 1028) صحيح مسلٍم ، رقم[369]ػ

 .حديٌث مرسٌل  ( 8/190) ؛ ٣تمع الزوائد  ( 2/74) الدرُّ ا١تنثور للسُّيوطي [370]ػ

  .145سَتة وحياة الصّْدّْيق ، ٣تدي فتحي السيّْد ، ص [371]ػ

 

  .( 4750) البخاريُّ ، رقم [372]ػ

  .( 18/190) تفسَت ا١تنَت [373]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [374]ػ

  .( 18/351) تفسَت الرازي [375]ػ

نقبلً عن ا٠تبلفة الرَّاشدة والدَّولة األمويَّة من فتح الباري، ص  (4/357)فتح الباري [376]ػ
(163). 

 

  .237الرّْياض النَّضرة ُب مناقب العشرة أليب جعفر أٛتد الطربي ، ص [377]ػ

  .( 6/68) البخاري ، كتاب التفسَت ، باب ال تسألوا عن أشياء [378]ػ

  .396تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ، يسري ٤تمَّد ، ص [379]ػ

  .( 2/253) صفة الصَّفوة [380]ػ

  .108الزُّىد ، لئلماـ أٛتد ، باب زىد أيب بكر ، ص [381]ػ

  .110ا١تصدر السابق نفسو ، ص [382]ػ

  .112ا١تصدر السابق نفسو ، ص [383]ػ



 .ا١تصدر السابق نفسو [384]ػ

 

  .108الزُّىد ، لئلماـ أٛتد ، باب زىد أيب بكٍر ، ص [385]ػ

  .( 1/173) فضائل الصَّحابة لئلماـ أٛتد [386]ػ

 

  .( 2288) ؛ الًتمذي رقم  ( 4634) أبو داود رقم [387]ػ

  .( 2388) مسلم ، رقم [388]ػ

  .( 3662) صحيح البخاري ، رقم [389]ػ

 

  .( 3674) البخاريُّ رقم [390]ػ

  .( 3666) ا١تصدر السابق نفسو ، رقم [391]ػ

  .59تاريخ ا٠تلفاء للسُّيوطي ، ص [392]ػ

  .( 13/127) الفتاوى [393]ػ

  .( 335 ، 334) أبو بكر الصديق ، ٤تمَّد ماؿ اهلل ، ص[394]ػ

  .( 1448) البخاريُّ ، رقم [395]ػ

  .60أبو بكر الصّْدّْيق أفضل الصحابة وأحقُّهم با٠تبلفة ، ص[396]ػ

 

  .57ا١تصدر السابق نفسو ، ص [397]ػ

  .59ا١تصدر السابق نفسو ، ص [398]ػ

  .( 15/269) اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حّباف [399]ػ

  .155خطب أيب بكٍر الصّْدّْيق ، ٤تمد عاشور ، ٚتاؿ الكومي ، ص [400]ػ

 

  .( 7046) البخاريُّ ، كتاب التعبَت ، رقم [401]ػ

  .129تاريخ ا٠تلفاء للسيوطي ، ص [402]ػ

  .130ا١تصدر السابق نفسو ، ص [403]ػ

 .فيو انقطاٌع بُت إبراىيم النََّخعي ، وأيب بكر  ( 13/285) فتح الباري [404]ػ

  .207أبو بكٍر الصّْدّْيق ، علي الطنطاوي ، ص [405]ػ



 

  .( 843) ؛ البخاري رقم  ( 2705) مسلٌم ، الذّْكر والدُّعاء رقم [406]ػ

  .( 9/146) الفتاوى [407]ػ

  .( 3529) ؛ الًتمذيُّ ُب الدَّعوات رقم  ( 5067) أبو داود ُب األدب رقم [408]ػ

  .( 6463) البخاري ُب الرّْقاؽ رقم [409]ػ

  .( 11/142) الفتاوى [410]ػ

 

  .39نقبلً عن خطب أيب بكر ، ص  (109)الشُّكر البن أيب الدنيا رقم [411]ػ

  .139خطب أيب بكٍر الصّْدّْيق ، ص [412]ػ

  .39نقبلً عن خطب أيب بكٍر ، ص  ( 5030) كنز العماؿ رقم [413]ػ

  .( 3/324) أسد الغابة [414]ػ

 

  .( 2/587) السَتة النبوية أليب شهبة: انظر [415]ػ

  .33مرض النيبّْ ووفاتو ، خالد أبو صاّب ، ص : انظر [416]ػ

 

  .( 2/552) السَتة النبوية الصَّحيحة : انظر [417]ػ

  .( 4469( ) ص)البخاريُّ ، كتاب فضائل أصحاب النيبّْ [418]ػ

  .( 1344) البخاري ، كتاب اٞتنائز ، باب الصبلة على الشَّهيد رقم [419]ػ

  .( 695ص) صحيح السَتة النبوية ،[420]ػ

  .( 3035) البخاري ، كتاب اٞتهاد ، والسَّْت رقم [421]ػ

  .( 435 ) ؛ البخاري ، كتاب الصبلة رقم 712صحيح السَتة النبوية ، ص [422]ػ

  .( 288) مسلٌم ، كتاب اٞتنَّة رقم [423]ػ

  .( 2697) رقم  ( 901 ، 2/900) سنن ابن ماجو ، كتاب الوصايا [424]ػ

  .( 1/348) مسلٌم ، كتاب الصبلة [425]ػ

  .( 3799) البخاريُّ ، كتاب مناقب األنصار رقم [426]ػ

  .( 3654) البخاريُّ ، كتاب فضائل الصَّحابة رقم [427]ػ



  .( 7/16) فتح الباري [428]ػ

 

 .أنَّو رقيق القلب : من األسف وىو شدَّة اٟتزف ، وا١تراد : أسيف [429]ػ

نَّ مثل صواحب يوسف ُب إظهار خبلؼ ما ُب الباطن : وا١تراد [430]ػ  .أهنَّ

  .( 712) البخاريُّ ، كتاب األذاف رقم [431]ػ

  .( 401ص ) السَتة النبوية للنَّدوي ، [432]ػ

  .( 4448) البخاري ، كتاب ا١تغازي رقم [433]ػ

 .إحدى زوجيت أيب بكٍر : أي [434]ػ

 .خارج ا١تدينة كاف للصدّْيق ماٌؿ فيو ، وبيت : السنح [435]ػ

  .( 2/593) السَتة النبوية أليب شهبة : انظر [436]ػ

 

 .الثُّغرة ُب أسفل العنق : الرّْئة ، النَّحر : السَّحر [437]ػ

  .( 4437) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي رقم [438]ػ

  .( 4449) ا١تصدر السابق نفسو ، رقم [439]ػ

  .( 978) الًتمذيُّ كتاب اٞتنائز رقم [440]ػ

  .( 4440) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي رقم [441]ػ

  .( 4462) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي رقم [442]ػ

  .( 4461) ا١تصدر السابق نفسو ، رقم [443]ػ

  .( 403) السَتة النبوية للنَّدوي ، ص [444]ػ

  .( 4/223) البداية والنّْهاية [445]ػ

  .( 4/825) مسلٌم ، كتاب الفضائل [446]ػ

 

  .( 404ص ) السَتة النبوية للنَّدوي ، : انظر [447]ػ

  .( 3618) رقم  ( 5/549) الًتمذي [448]ػ

  .( 4/1907) مسلمٌ [449]ػ

  .114لطائف ا١تعارؼ ، ص [450]ػ



  .( 1106) السلسلة الصَّحيحة لؤللباين رقم [451]ػ

  .( 2/176) تفسَت القرطيب [452]ػ

 .إذا صعَّد عنقو لينظر : اشرأبَّ الرجُل : تقوؿ : اشرأبت [453]ػ

  .( 4/323) ابن ىشاـ [454]ػ

 .نطق ا٢تُْجر ، وىو ا٢تذياف : « أىجر » [455]ػ

 

  .( 38ص ) العواصم من القواصم ، [456]ػ

  .( 4452) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي رقم [457]ػ

  .( 3668) البخاريُّ ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم [458]ػ

  .( 4454) البخاريُّ ، كتاب ا١تغازي رقم [459]ػ

  .( 4/22) تفسَت القرطيب [460]ػ

  .160، ٚتاؿ عبد ا٢تادي ، ص « أبو بكٍر الصدّْيق » استخبلؼ [461]ػ

 

  .( 7/218) دالئل النبوَّة للبيهقيّْ [462]ػ

  .( 26 ، 25) أبو بكر رجل الدَّولة ، ٣تدي ٛتدي ، ص [463]ػ

  .160استخبلؼ أيب بكٍر الصدّْيق ، ص [464]ػ

  .( 1242 ، 1241) البخاريُّ ، كتاب اٞتنائز رقم [465]ػ

  .( 9/21) التاريخ اإلسبلميُّ [466]ػ

  .40عصر ا٠تبلفة الرَّاشدة للعمري ، ص [467]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [468]ػ

 .عوًن بن ساعدة ، ومعن بن عدي رضي اهلل عنهما : الرَّجبلف ٫تا [469]ػ

 

 .عدٌد قليل : أي [470]ػ

 .ٮترجوننا من أمر ا٠تبلفة : أي [471]ػ

أنو : الذي ٭تتكُّ بو كثَتاً ، أراد : عود ينصب لئلبل اٞترىب لتحتكَّ بو ، واحملكك : اُٞتَذْيل [472]ػ
 .الذي يعتمد عليو : النَّخلة ؛ أي : يستشفى برأيو ، والعذيق 



  .( 6830) البخاريُّ ، كتاب اٟتدود رقم [473]ػ

 .سعد بن عبادة ا٠تزرجي رضي اهلل عنو : يعٍت [474]ػ

  .50؛ ا٠تبلفة وا٠تلفاء ، البهنساوي ، ص  ( 1/5) مسند أٛتد [475]ػ

 

  .( 9/24) التاريخ اإلسبلمي [476]ػ

  .10العواصم من القواصم ، ص [477]ػ

  .( 9/24) التاريخ اإلسبلمي [478]ػ

 

  .( 6830) البخاريُّ ، كتاب احملاربُت ، رقم [479]ػ

  .(133)رقم  ( 1/213) وصحَّح إسناده أٛتد شاكر  ( 1/21) مسند أٛتد [480]ػ

 .حديٌث صحيٌح ، وأقره الذَّىيب : قاؿ اٟتاكم  ( 3/66) ا١تستدرؾ [481]ػ

 ؛ تاريخ ا٠تلفاء للسيوطي ، 108األنصار ُب العهد الرَّاشدي ، حامد ٤تمد ا٠تليفة ، ص [482]ػ
  .91ص 

  .13ا٠تبلفة الراشدة للعمري ، ص [483]ػ

 

  .108األنصار ُب العصر الراشدي ، ص[484]ػ

  .( 74 ػ 71) اإلسبلـ وأصوؿ اٟتكم ، ٤تمد عمارة ، ص: انظر [485]ػ

  .109األنصار ُب العصر الراشدي ، ص [486]ػ

  .109ا١تصدر السابق نفسو ، ص[487]ػ

 

  .( 53ػ51 ، 50) استخبلؼ أيب بكٍر ، ٚتاؿ عبد ا٢تادي ، ص[488]ػ

  .( 2/594) االستيعاب ُب معرفة األصحاب [489]ػ

  .48ا٠تبلفة وا٠تلفاء الراشدوف ، سآب البهنساوي ، ص [490]ػ

  .49ا٠تبلفة وا٠تلفاء الراشدوف ، ص [491]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [492]ػ

  .( 7244) البخاريُّ ، كتاب التمٍتّْ ، رقم [493]ػ

 



 .، صحيح لغَته  (18)مسند اإلماـ أٛتد رقم [494]ػ

  .102األنصار ُب العصر الراشدي ، ص [495]ػ

  .( 4/42) تاريخ الطربي [496]ػ

والرَّاوي ىو لوط بن ٭تِت أبو ٥تنف  ( 3/2992) ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرّْجاؿ للذَّىيب [497]ػ
مًتوؾ ، ٓب يعتدَّ بأيب ٥تنٍف ، ويعترب بروايتو ، ويعتمد عليها سوى الشّْيعة ، فقد كاف من أعظم مؤرخي 

للدكتور ٭تِت اليحِت ،  (مرويات أيب ٥تنف ُب تاريخ الطَّربي  ): انظر . الشّْيعة على قوؿ ابن القمّْي 
 . ( 46 ، 45 )ص

  .( 1/277) سَت أعبلـ النببلء [498]ػ

  .( 103 ، 102) األنصار ُب العصر الراشدي ، ص[499]ػ

 

  .100األنصار ُب العصر الراشدي ، ص[500]ػ

  .( 1/316) االستيعاب [501]ػ

  .100األنصار ُب العصر الراشدي ، ص[502]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [503]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [504]ػ

  .( 7139) البخاريُّ ، كتاب األحكاـ رقم [505]ػ

  .( 1821) مسلم ، كتاب اإلمارة رقم [506]ػ

  .( 7140) البخاري ، كتاب األحكاـ رقم [507]ػ

  .( 1818) مسلم ، كتاب اإلمارة رقم [508]ػ

  .( 5/544) ؛ ابن أيب شيبة  ( 32/65 ) 5الفتح الرباين للساعاٌب ، باب ا٠تبلفة ج[509]ػ

 

  .( 5/544) ا١تصنف البن أيب شيبة [510]ػ

  .111األنصار ُب العصر الراشدي ، ص[511]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [512]ػ

  .( 5/544) مصنف ابن أيب شيبة [513]ػ

  .( 7058) البخاري ، كتاب الفنت ، رقم [514]ػ



؛ اإلحساف ُب تقريب صحيح ابن حّباف رقم  ( 6/464) دالئل النبوة للبيهقيّْ [515]ػ
(6713). 

  .( 7056) البخاري ، كتاب الفنت ، رقم [516]ػ

 

  .116األنصار ُب العصر الراشدي ، ص[517]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [518]ػ

  .( 2/539) عقيدة أىل السُّنة واٞتماعة ُب الصَّحابة [519]ػ

  .( 3659) ؛ البخاريُّ ، رقم  ( 1857 ، 4/1856) مسلٌم [520]ػ

  .( 7/24) فتح الباري [521]ػ

  .( 236ػ3/233) سلسلة األحاديث الصحيحة لؤللباين [522]ػ

 

  .( 10/147) ٖتفة األحوذي بشرح الًتمذي [523]ػ

  .( 1862 ، 4/1861) مسلٌم [524]ػ

  .171االعتقاد للبيهقي ، ص [525]ػ

  .( 4/1857) مسلم [526]ػ

  .( 2/542) عقيدة أىل السنة واٞتماعة ُب الصحابة [527]ػ

 .ىي إجَّانة تغسل فيها الثّْياب : ا١تخضب [528]ػ

  .( 4/136شرح النَّووي ، ) يقـو وينهض : أي : ينوء [529]ػ

 

؛ البخاريُّ  ( 418) ؛ مسلٌم رقم  ( 2/542) عقيدة أىل السُّنَّة واٞتماعة ُب الصحابة [530]ػ
  .( 687 )رقم 

  .( 4/137) شرح النووي [531]ػ

  .( 3/67) ا١تستدرؾ [532]ػ

  .( 3/183) الطبقات البن سعد [533]ػ

 

  .( 5/265) البداية والنهاية [534]ػ



 ( 135 ، 1/134) منهاج السُّنَّة البن تيميَّة [535]ػ

  .( 1/134) ا١تصدر السابق نفسو ، [536]ػ

  .( 2/547) عقيدة أىل السُّنَّة واٞتماعة ُب الصحابة [537]ػ

  .( 4/107) الفصل ُب ا١تلل واألىواء والنّْحل [538]ػ

  .( 1857 ، 4/1856) مسلٌم [539]ػ

  .( 2387) حديث رقم  ( 4/1857) مسلٌم [540]ػ

  .( 1862 ، 4/1861) مسلم [541]ػ

 

  .( 2/548) عقيدة أىل السنة واٞتماعة [542]ػ

  .( 49 ػ 35/47) ؛ ٣تموع الفتاوى  ( 141ػ1/139) منهاج السُّنَّة [543]ػ

  .( 2/550) عقيدة أىل السنة ُب الصحابة [544]ػ

 

  .101أباطيل ٬تب أف ٘تحى من التاريخ ، إبراىيم شعوط ، ص [545]ػ

  .( 2/550) عقيدة أىل السنة واٞتماعة ُب الصحابة [546]ػ

  .( 131 ، 10/130) تاريخ بغداد [547]ػ

يانة ، ص [548]ػ   .66اإلبانة عن أصوؿ الدّْ

  .346شدَّة ا١تعاملة ، ٥تتار الصَّحاح ص: الشّْراس [549]ػ

  .( 6/111) لساف العرب . أي صعب ا٠تلق : مشاساً [550]ػ

  .361كتاب اإلرشاد ، ص [551]ػ

 

  .65، ص « اإلنصاؼ فيما ٬تب اعتقاده ، وال ٬توز اٞتهل بو » [552]ػ

أفَّ الذي ذكرت فيو النُّصوص اليت فيها اإلشارة إٔب خبلفة الصّْدّْيق ، اختصرهتا : و٦تَّا ٕتدر اإلشارة إليو 
للدكتور ناصر بن عائض حسن « عقيدة أىل السُّنَّة واٞتماعة ُب الصحابة الكراـ » من الكتاب القيّْم 

 .الشيخ 

  .3األحكاـ السُّلطانية ، ص [553]ػ

  .22فتحية النرباوي ، ص . عصر ا٠تلفاء الرَّاشدين ، د [554]ػ



  .23عصر ا٠تلفاء الراشدين ، ص [555]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [556]ػ

 

  .58ا٠تبلفة وا٠تلفاء الراشدوف ، ص [557]ػ

 .ال حجَّة لو ُب فعلو ، وال تنفعو [558]ػ

  .( 1851) ، رقم  ( 3/1478) مسلٌم [559]ػ

  .59ا٠تبلفة وا٠تلفاء الراشدوف ، ص [560]ػ

 ػ 237) ؛ نظاـ اٟتكم ، ٤تمود ا٠تالدي ، ص ( 7/83) ا١تلل والنّْحل للشهرستاينّْ [561]ػ
248 ).  

  .49ا٠تبلفة وا٠تلفاء الراشدوف ، ص [562]ػ

  .191ا١تقدّْمة ، ص [563]ػ

 

  .( 66 ، 65) ا١ترتضى ، سَتة أيب اٟتسن علي بن أيب طالب ، ص[564]ػ

 

  .67سَتة أيب اٟتسن علي بن أيب طالب ، ص[565]ػ

  .( 67 ، 66) ا٠تبلفة وا٠تلفاء الراشدوف ، ص[566]ػ

  .256دراسات ُب عهد النبوَّة ، وا٠تبلفة الراشدة ؛ للشُّجاع ، ص[567]ػ

 

  .140توفيق الشاوي ، ص . فقو الشورى واالستشارة ، د [568]ػ

  .142ا١تصدر السابق نفسو ، ص [569]ػ

 

  .30فتحية النرباوي ، ص . عصر ا٠تلفاء الراشدين ، د [570]ػ

 .إسناده صحيح  ( 306 ، 6/305) البداية والنهاية [571]ػ

  .( 7219) البخاريُّ ، األحكاـ ، رقم [572]ػ

 

  .( 9/28) التاريخ اإلسبلمي [573]ػ

  .209ا١تقدمة ، ص [574]ػ



  .( 1/252) جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ [575]ػ

  .248نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ ، عارؼ أبو عيد ، ص [576]ػ

  .250ا١تصدر السابق نفسو ، ص [577]ػ

  .250ا١تصدر السابق نفسو ، ص [578]ػ

  .(1851)مسلٌم ، كتاب اإلمارة ، رقم [579]ػ

  .250نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ ، ص [580]ػ

  .1852مسلٌم ، كتاب اإلمارة رقم [581]ػ

 

  .253نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ ، ص [582]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [583]ػ

  .30 ؛ عصر ا٠تلفاء الراشدين ، ص 439الشاوي ، ص . فقو الشورى ، د [584]ػ

  .254نظاـ اٟتكم اإلسبلمي ، ص [585]ػ

 

  .( 153 ، 152) نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ ، ص [586]ػ

  .( 6/306) البداية والنهاية [587]ػ

  .432فقو التمكُت ُب القراف الكرًن للصَّبّليب ، ص [588]ػ

  .( 227ص) نظاـ اٟتكم ُب اإلسبلـ ، [589]ػ

  .( 7145) البخاريُّ رقم [590]ػ

 

  .( 6/305) البداية والنّْهاية [591]ػ

  .( 441ص) فقو الشورى ، واالستشارة ، [592]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [593]ػ

  .( 3504) صحيح سنن أيب داود رقم [594]ػ

  .( 55) مسلٌم ، كتاب اإلٯتاف ، باب أف الدّْين نصيحٌة ، رقم [595]ػ

 

  .249تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [596]ػ



  .( 6/305) البداية والنهاية [597]ػ

  .455فقو التَّمكُت ُب القراف الكرًن ، ص [598]ػ

  .( 10/141) تفسَت الرازي [599]ػ

 

  .459فقو التَّمكُت ُب القراف الكرًن ، ص[600]ػ

  .410تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ُب عهد ا٠تلفاء ، ص [601]ػ

  .411تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ُب عهد ا٠تلفاء ، ص [602]ػ

  .( 461 ، 460) فقو التَّمكُت ُب القراف الكرًن ، ص[603]ػ

 

  .( 6/305) البداية والنهاية [604]ػ

  .( 3/193) ؛ ابن سعد  ( 188 ، 187) أبو بكر الصدّْيق ، الطَّنطاوي ، ص[605]ػ

  .201األحكاـ السلطانية للماوردي ، ص [606]ػ

 

  .258تاريخ الدَّعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [607]ػ

  .46أبو بكر رجل الدَّولة ، ص [608]ػ

  .224الصّْدّْيق ٢تيكل باشا ، ص [609]ػ

  .246تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ، ص[610]ػ

 

  .10السياسة الشرعيَّة ، ص [611]ػ

  .( 6/305) البداية والنهاية [612]ػ

  .( 172) مسلٌم ، كتاب اإلٯتاف ، رقم [613]ػ

  .( 37 ، 36) أبو بكٍر رجل الدَّولة ، ٣تدي ٛتدي ، ص [614]ػ

 

  .442فقو الشورى واالستشارة ، ص [615]ػ

  .( 6/305) البداية والنهاية [616]ػ

 .صحَّحو األلباين  ( 3462) سنن أيب داود رقم [617]ػ

  .73أبو بكر رجل الدَّولة ، ص [618]ػ



  .( 6/305) البداية والنّْهاية [619]ػ

  .( 4019) رقم اٟتديث ُب ابن ماجو  ( 2/370) صحيح األلباين [620]ػ

  .66أبو بكٍر رجل الدَّولة ، ص[621]ػ

 

  .252تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ، ص[622]ػ

  .( 5/58) تفسَت ابن كثَت [623]ػ

  .65منهج كتابة التاريخ اإلسبلمي ، ٤تمَّد صامل ، ص[624]ػ

 253تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [625]ػ

 

  .( 210 ، 209) دراسات ُب اٟتضارة اإلسبلميَّة ، أٛتد إبراىيم الشريف ، ص[626]ػ

  .120أشهر مشاىَت اإلسبلـ ُب اٟترب ، والسياسة ، ص [627]ػ

  .92تاريخ ا٠تلفاء ، السيوطي ، ص [628]ػ

  .218شوقي أبو خليل ، ص . ُب التاريخ اإلسبلمي ، د [629]ػ

 

  .291الرياض النَّضرة ُب مناقب العشرة ، ص[630]ػ

  .291الرياض النضرة ، ص [631]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [632]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [633]ػ

  .35أبو بكر رجل الدولة ، ص [634]ػ

 

  .11التاريخ اإلسبلمي ، ٤تمود شاكر ، ص [635]ػ

  .( 2070) البخاريُّ ، كتاب البيوع ، باب كسب الرَّجل ، وعلمو ، رقم [636]ػ

  .35أبو بكر رجل الدَّولة ، ص [637]ػ

  .36ا١تصدر السابق نفسو ، ص [638]ػ

 

 .ولو شواىد ، فإسناده حسٌن لغَته  ( 3/186) ابن سعد ُب الطبقات [639]ػ

  .( 19/8) التاريخ اإلسبلمي [640]ػ



  .186أبو بكر الصدّْيق رضي اهلل عنو ، الطنطاوي ، ص [641]ػ

  .8التاريخ اإلسبلمي ، ٤تمود شاكر ، ص [642]ػ

  .( 2588) مسلٌم ، كتاب الربّْ والصّْلة واآلداب ، رقم [643]ػ

 

  .29أبو بكٍر الصديق ، الطنطاوي ، ص [644]ػ

  .( 2454) مسلٌم ، فضائل الصَّحابة رقم [645]ػ

  .140صحيح التوثيق ُب سَتة حياة الصّْدّْيق ، ٣تدي فتحي السّيد ، ص[646]ػ

 .األٛتس ا١تتشدّْد على نفسو ُب الدّْين ، والورع : ا١تصدر السابق نفسو ، وقيل [647]ػ

 .ساكتة : أي [648]ػ

 .ترؾ الكبلـ : أي [649]ػ

  .( 3834) البخاري ، رقم [650]ػ

 

  .( 7/150) فتح الباري [651]ػ

  .( 7/151) ا١تصدر السابق نفسو [652]ػ

  .( 4338) حديٌث صحيٌح ، سنن أيب داود ، رقم [653]ػ

  .( 11/329) عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود [654]ػ

  .( 255) ، رقم  ( 1/172) اٞتامع ألخبلؽ الرَّاوي واداب السامع للخطيب [655]ػ

 

  .( 3057) إسناده صحيٌح ، أخرجو الطرباين ُب الكبَت ، رقم [656]ػ

  .( 1/551) الزىد البن ا١تبارؾ [657]ػ

  .( 1/258) صفة الصَّفوة [658]ػ

  .( 1/254) فضائل الصَّحابة لئلماـ أٛتد [659]ػ

  .( 1/255) ا١تصدر السابق نفسو [660]ػ

  .224الرياض النضرة ُب مناقب العشرة ، ص [661]ػ

  .( 70 ، 3/69) عيوف األخيار [662]ػ

 



  .( 3/62) عيوف األخبار [663]ػ

  .( 2/450) ٣تمع األمثاؿ للميداين [664]ػ

  .29فرائد الكبلـ للخلفاء الكراـ ، قاسم عاشور ، ص [665]ػ

  .179صحيح التوثيق ُب سَتة وحياة الصدّْيق ، ص [666]ػ

  .182ا١تصدر السابق نفسو ، ص [667]ػ

 

 .أسرعت : توحيت أي : السُّرعة السُّرعة ، وٯتدُّ ، ويقصر ، يقاؿ : الوحا الوحا [668]ػ

 .مروره : مره [669]ػ

؛ صحيح التوثيق ُب سَتة وحياة  ( 7/144) إسناده حسن لغَته ، مصنَّف ابن أيب شيبة [670]ػ
  .181الصّْدّْيق ، ص 

 

  .( 84 ، 83) تاريخ القضاء ُب اإلسبلـ للزُّحيلي ، ص[671]ػ

  .( 1/366) وقائع ندوة النُّظم اإلسبلميَّة ، أبو ظيب [672]ػ

  .134تاريخ القضاء ُب اإلسبلـ ، ص [673]ػ

  .( 1/390) وقائع ندوة النظم اإلسبلمية [674]ػ

 

  .155موسوعة فقو أيب بكر الصديق ، قلعجي ، ص [675]ػ

  .156ا١تصدر السابق نفسو ، ص[676]ػ

  .( 1/2) تذكرة اٟتفاظ للذىيب [677]ػ

  .186صبحي ٤تمصاين ، ص. تراث ا٠تلفاء الراشدين ، د [678]ػ

  .136نقبلً عن تاريخ القضاء للزحيلي ، ص  ( 2/102) أخبار القضاة لوكيع [679]ػ

 

ضعيف جداً  . 136نقبلً عن تاريخ القضاء للزُّحيلي ، ص  ( 7/481) السُّنن الكربى [680]ػ
  .( 3/329 )األلباين إرواء . بل قد يكوف موضوعاً 

  .137تاريخ القضاء للزُّحيلي ، ص [681]ػ

  .(848)ا١توطَّأ ، كتاب اٟتدود ، رقم [682]ػ



  .(12796)مصنَّف عبد الرزاؽ ، رقم [683]ػ

  .( 5/62) معجم البلداف . موضع بُت مكَّة وعرفة : ٤تسّْر [684]ػ

  .(12601)، رقم  ( 7/54) مصنَّف عبد الرزاؽ [685]ػ

  .( 12600) ، رقم  ( 7/54) مصنف عبد الرزاؽ [686]ػ

 

  .( 158 ، 157) تاريخ القضاء ُب اإلسبلـ ، ص [687]ػ

  .160ا١تصدر السابق نفسو ، ص [688]ػ

  .( 1/55) الوالية على البلداف ، عبد العزيز إبراىيم العمري [689]ػ

 

  .( 1/59) ا١تصدر السابق نفسو ، [690]ػ

  .( 3/165) تاريخ الطربي [691]ػ

 

  .( 1/60) الوالية على البلداف [692]ػ

  .( 1/61) ا١تصدر السابق نفسو [693]ػ

  .( 1/55) الوالية على البلداف [694]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [695]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [696]ػ

 

 .ا١تصدر السابق نفسو [697]ػ

  .( 1/56) ا١تصدر السابق نفسو [698]ػ

  .( 1/57) الوالية على البلداف [699]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [700]ػ

 

  .( 97 ، 96) الدوؿ العربية اإلسبلمية ، منصور اٟترايب ، ص [701]ػ

  .98صحيح التوثيق ُب سَتة ، وحياة الصدّْيق ، ص [702]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [703]ػ

 



  .( 5/249) صححو ابن كثَت ُب البداية والنهاية [704]ػ

 .ناقٌة ، أو بقرٌة تنحر ٔتكَّة ، ولعظمها ، وضخامتها ٝتّْيت بدنة : البدنة [705]ػ

 .أنَّو كنٌز ٙتُت : كيس فيو ألٌف ، أو عشرة االؼ دينار ، وا١تعٌت : البدرة [706]ػ

  .( 5/249) البداية والنهاية [707]ػ

  .56ا٠تلفاء الراشدوف للخالدي ، ص [708]ػ

 

 .ا١تصدر السابق نفسو [709]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [710]ػ

  .( 5/249) البداية والنهاية [711]ػ

 .من ا١تدينة على مراحل : ذي القصَّة [712]ػ

 . للنَّدوي 97ا١ترتضى سَتة علي بن أيب طالب ، ص [713]ػ

  .( 315 ، 6/314) البداية والنهاية [714]ػ

  .97ا١ترتضى سَتة علي بن أيب طالب ، ص [715]ػ

 

  .( 6725) البخاريُّ ، رقم [716]ػ

  .( 6726) البخاريُّ رقم [717]ػ

 .بصيغٍة أخرى ، وبا١تعٌت نفسو  (1759)مسلٌم رقم [718]ػ

  .( 1758) ؛ مسلٌم رقم  ( 6730) البخاريُّ ، رقم [719]ػ

  .( 6729) البخاريُّ رقم [720]ػ

  .( 1758) مسلٌم رقم [721]ػ

  .( 6726) البخاريُّ رقم [722]ػ

  .( 2/169شذرات الذىب  ) ىػ 276عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ت [723]ػ

  .189تأويل ٥تتلف اٟتديث ، ص [724]ػ

 

  .( 12/318) شرح صحيح مسلٍم للنَّووي [725]ػ

 .إسناده جيٌّْد قوي : وقاؿ  ( 253 ، 5/252) البداية والنهاية [726]ػ



  .109أباطيل ٬تب أف ٘تحى من التاريخ ، ص [727]ػ

  .(4036)البخاري رقم [728]ػ

  .291سآب السُّحيمي ، ص . العقيدة ُب أىل البيت بُت اإلفراط والتفريط ، د [729]ػ

  .108أباطيل ٬تب أف ٘تحى من التاريخ ، ص [730]ػ

 

نقبلً عن هنج الببلغة شرح ابن أيب اٟتديد  ( 91 ، 90) ا١ترتضى أليب اٟتسن النَّدوي ، ص [731]ػ
. 

  .94ا١ترتضى للنَّدوي ، ص [732]ػ

  .( 7/29 ) نقبلً عن الطَّبقات الكربى 94ا١ترتضى للنَّدوي ، ص [733]ػ

  .( 1759) مسلٌم رقم [734]ػ

  .98ا١ترتضى للندوي ، ص [735]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [736]ػ

 

  .( 7) البخاري ، كتاب الوحي ، رقم [737]ػ

  .( 470ػ2/467) السَتة النبوية الصحيحة للعمري [738]ػ

  .( 4/4784) مسلٌم ، كتاب الفضائل [739]ػ

  .( 2/535) السَتة النبوية الصحيحة [740]ػ

 

  .8فضل إ٢تي ، ص . قصَّة بعث جيش أسامة ، د [741]ػ

  .( 8/152) فتح الباري [742]ػ

  .( 4469) البخاري ، كتاب ا١تغازي ، رقم [743]ػ

 .موضع على ثبلثة أمياؿ من ا١تدينة ٨تو الشاـ : بالضَّمّْ ٍبَّ السكوف : اٞترؼ [744]ػ

. 685السَتة النبوية ُب ضوء ا١تصادر األصلية، ص  (2/552)السَتة النبوية الصحيحة [745]ػ
  .( 2/455) النهاية ُب غريب اٟتديث : انظر . ارتفع وعبل : اشرأبَّ [746]ػ

  .102نزؿ بأيب ، ص : وُب تاريخ خليفة بن خياط ( : يب ) نزؿ [747]ػ

  .( 5/288) النّْهاية ُب غريب اٟتديث واألثر . كسرىا : ٢تاضها [748]ػ



 .ا١تعز من الغنم خبلؼ الضَّأف ، وىو اسم جنس : معزى [749]ػ

 .بستاف : حش [750]ػ

  .( 6/309) أرض ذات سباع ، البداية والنهاية : مسبعة [751]ػ

  .( 6/307) البداية والنهاية [752]ػ

 

 .الكتب العلمية . ط  ( 245 ، 2/241) ، تاريخ الطربي  ( 6/307) البداية والنهاية [753]ػ

 .ا١تصدراف السابقاف [754]ػ

 

  .423تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ص [755]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [756]ػ

  .196أبو بكٍر الصّْدّْيق ، ٤تمَّد ماؿ اهلل ، ص [757]ػ

  .( 2814) مسلٌم ، رقم [758]ػ

  .( 3281) البخاريُّ ، كتاب بدء ا٠تلق ، رقم [759]ػ

  .197أبو بكٍر الصّْدّْيق ، ٤تمد ماؿ اهلل ، ص [760]ػ

 

  .423تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [761]ػ

  .139عبقرية الصّْدّْيق ، ص [762]ػ

  .(6/308) البداية والنهاية [763]ػ

  .( 2/226) الكامل ، البن األثَت[764]ػ

 

  .( 83 ، 82) الشُّورى بُت األصالة وا١تعاصرة ، عز الدين التَّميمي ، ص [765]ػ

  .257مبلمح الشُّورى ُب الدَّعوة اإلسبلميَّة ، عدناف النَّحوي ، ص [766]ػ

  .83الشُّورى بُت األصالة وا١تعاصرة ، ص [767]ػ

  .( 4/45) تاريخ الطربي [768]ػ

  .83الشُّورى بُت األصالة وا١تعاصرة ، ص [769]ػ

  .( 4/46) تاريخ الطربي [770]ػ



 .ا١تصدر السابق نفسو [771]ػ

  .( 4/46) تاريخ الطربي [772]ػ

 

 .ا١تصدر السابق نفسو [773]ػ

 .مثلت باٟتيواف أمثل بو ٘تثيبلً ، إذا قطعت أطرافو ، وشوَّىت بو : يقاؿ : وال ٘تثلوا [774]ػ

 .حلقوا : فحصوا [775]ػ

 .صرعو : أي : من أخفق فبلناً : فأخفقوىم [776]ػ

  .( 4/46) تاريخ الطربي [777]ػ

 .منطقة ُب جنوب ببلد األردف اليـو : ابل [778]ػ

  .( 4/47) تاريخ الطربي [779]ػ

  .( 4/47) تاريخ الطربي [780]ػ

  .101؛ تاريخ خليفة بن خياط ، ص  ( 4/47) ا١تصدر السابق [781]ػ

  .20عهد ا٠تلفاء الراشدين للذىيب ، ص [782]ػ

  .14فضل إ٢تي ، ص . قصة بعث أيب بكر جيش أسامة ، د [783]ػ

  .( 2/227) الكامل البن األثَت [784]ػ

 

  .18قصة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص [785]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [786]ػ

  .( 4/218) ؛ تفسَت القرطيب  ( 9/15) تفسَت الرازي [787]ػ

  .( 4/68) ؛ روح ا١تعاين لآللوسي  ( 2/89) تفسَت أيب السعود [788]ػ

  .( 4/68) روح ا١تعاين لآللوسي [789]ػ

  .( 4/218) تفسَت القرطيب[790]ػ

 

  .( 4/2295) مسلٌم [791]ػ

  .24قصة بعث أيب بكر جيش أسامة ، ص [792]ػ

  .27ا١تصدر السابق نفسو ، ص [793]ػ



  .( 214 ، 5/213) البداية والنّْهاية [794]ػ

 

  .( 4/45) تاريخ الطربي [795]ػ

  .( 4/46) تاريخ الطربي [796]ػ

  .30قصَّة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص [797]ػ

  .( 4/46) تاريخ الطربي [798]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [799]ػ

  .36قصَّة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص [800]ػ

  .( 21/215) الفتح الرَّبَّاين لًتتيب مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل الشَّيباين [801]ػ

 

  .( 21/215) بلوغ األماين [802]ػ

  .32قصَّة بعث أيب بكر جيش أسامة ، ص [803]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [804]ػ

  .( 4/47) تاريخ الطربي [805]ػ

  .20عهد ا٠تلفاء الراشدين للذَّىيب ، ص [806]ػ

  .( 2/237) الكامل [807]ػ

  .36قصَّة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص [808]ػ

 

  .63الدعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [809]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [810]ػ

  .39قصة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص [811]ػ

  .( 48 ، 47) ا١تصدر السابق نفسو ، ص[812]ػ

  .100تاريخ خليفة بن خّياط ، ص [813]ػ

  .( 45 ، 44) قصَّة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص[814]ػ

 

 .ا١تصدر السابق نفسو [815]ػ



  .( 8/146) فتح الباري[816]ػ

  .46قصَّة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص [817]ػ

  .52ا١تصدر السابق نفسو ، ص [818]ػ

  .66قصة بعث أيب بكر جيش أسامة ، ص [819]ػ

 

 .ا١تصدر السابق نفسو [820]ػ

  .70قصة بعث أيب بكر جيش أسامة ، ص [821]ػ

  .80ا١تصدر السابق نفسو ، ص [822]ػ

 

  .269تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [823]ػ

 .ا١تصدر السابق نفسو [824]ػ

  .81قصة بعث أيب بكٍر جيش أسامة ، ص [825]ػ

 

  .( 2/192) ؛ طبقات ابن سعد ( 3/1124) ا١تغازي[826]ػ

  .( 1/439) ؛ تاريخ ابن عساكر  ( 1/125) هتذيب ابن عساكر[827]ػ

  .270تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ ، ص [828]ػ

  .107الصّْدّْيق ٢تيكل باشا ، ص [829]ػ

  .109عبقرية الصّْدّْيق للعقاد ، ص [830]ػ

  .168علي العتـو ، ص . حركة الرّْدَّة ، د [831]ػ

 


