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{]n-b J-Xzo-_p-am-tc,  

P-am-ZpÂ D-Jv-d 22 \m-WtÃm a-lm\m-b A-_q-_-¡v-dv(d)sâ h-̂ m¯v. AXp-sIm-−v a-
lm-\-h-dpI-sf kv-a-cn-¡m\pw A-hÀ-¡v th-−n {]mÀ-°n-¡m\pw A-h-sc -̧än lr-kz-am-
bn ]-cn-N-b-s -̧Sp-̄ m\pw C-̄ -hW-s¯ {]-̀ mj-Ww \-ap-¡v D-]-tbm-K-s -̧Sp-̄ mw.  

{]-kw-K-̄ nÂ {]-[m-\-ambpw DÄ-s -̧Sp-t¯-− Nn-e Im-cy-§Ä Nph-sS tNÀ-¡p¶p: 

(H¶v) A-_q-_-¡v-dv(d)sâ Øm-\-t -̧cpIÄ; A-XoJv, kzn-±oJv. C-Xv Iq-Sm-sX A-Xv-Jm 
(kq-d-̄ p-ssÃÂ 17), kzm-ln_v (Xu-_ 40), A-Æm-lv F¶pw a-lm-\-h-dp-IÄ A-dn-b-
s -̧Sp-¶p.    

َى َعِتيًقا. »أَْنَت َعِتيُق ا�َِّ ِمَن النَّاِر « فـََقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص- َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َأَ� َبْكٍر َدَخَل َعَلى َرُسوِل ا�َِّ  يَـْوَمِئٍذ مسُِّ )ترمذي( فـَ  

) رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صديقا إن هللا تعاىل هو الذي مسى أ� بكر على لسان : ( قال علي بن أيب طالب 8 
وسبب تسميته أنه �در إىل تصديق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والزم الصدق فلم تقع منه هنات وال كذبة يف حال من 

.األحوال   

(c−v) {]-hmN-I-t\m-Sp-−m-bn-cp-¶ k-l-hm-khpw kv-t\-l-_-Ô-hpw (A-Êzp-lv-_-̄ p 
hÂ a-lº-̄ v). A-t§m-«v am-{XaÃ, \-_n-X-§Ä-¡v Xn-cn¨pw A-_q-_¡-dn(d)t\m-Sv 
G-sd kvt\-l _-Ô-ap-−m-bn-cp-¶p.    

أي النــــاس أحــــب : فقلــــتبعثــــه علــــى جــــيش ذات السالســــل، فأتيتــــه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النــــيب «: عــــن عمــــرو بــــن العــــاص 8
ــــال. أبوهــــا: مــــن الرجــــال؟ قــــال: عائشــــة، قلــــت: إليــــك؟ قــــال ــــت مث مــــن؟ ق   »مث عمــــر بــــن اخلطــــاب فعــــد رجــــاالً : فقل

  )خباري(

ــــًدا بــــني الــــدنيا وبــــني مــــا «: فقــــال -ملسو هيلع هللا ىلص  -خطــــب النــــيب : عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري 8، قــــال إن هللا ســــبحانه خــــري عب
ــــ ــــار م ــــده، فاخت ــــد هللاعن ــــو بكــــر. ا عن ــــال. فبكــــى أب ــــا: فق ــــا وأمهاتن ــــديناك �nئن صــــلى هللا  -فكــــان رســــول هللا : قــــال. ف

ـــن النـــاس علـــي يف صـــحبته ومالـــه : هـــو املخـــري، وكـــان أبـــو بكـــر أعلمنـــا، فقـــال -عليـــه وســـلم  r أ� بكـــر ال تبـــك إن أم
ــــيًال غــــري ريب ــــو كنــــت متخــــًذا خل ــــه، وال يبقــــني يف الختــــذت أ� بكــــر خلــــيًال، ولكــــن أ أبــــو بكــــر، ول خــــوة اإلســــالم ومودت

  )خباري(  »املسجد �ب إال سد إال �ب أيب بكر
إن هللا بعثـــين إلــــيكم، «وفيــــه  فــــذكر احلـــديث  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كنــــت جالًســـا عنــــد النـــيب : رضـــي y عنــــه قـــالعـــن ايب الــــدرداء 

تم �ركـــو يل صـــاحيب؟ فهـــل أنـــتم �ركـــو يل صـــدقت، وواســـاين بنفســـه ومالـــه، فهـــل أنـــ: كـــذبت، وقـــال أبـــو بكـــر: فقلـــتم
  .»صاحيب؟ فما أوذي بعدها
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ـــت  ـــن �ب ـــه و ســـلم حلســـان ب ـــل وأ� : فقـــال . نعـــم : هـــل قلـــت يف أيب بكـــر شـــيئا ؟ فقـــال : قـــال رســـول صـــلى هللا علي ق
  : فقال . أمسع 

  و�ين اثنني يف الغار املنيف وقد  
  اجلبال طاف العدو به إذ صعد                             

  وكان حب رسول هللا قد علموا  
  من الربية مل يعدل به رجال                            

  .صدقت r حسان هو كما قلت: فضحك رسول هللا حىت بدت نواجذه مث قال  
 

(aq¶v) ico-c {]-Ir-Xn.   

كــــــان أبــــــو بكــــــر رجــــــال أبــــــيض خفيــــــف العارضــــــني ال يتمســــــك إزاره معــــــروق الوجهــــــة �تــــــئ اجلبهــــــة عــــــاري األشــــــاجع 
أي ارتفــــع أنفــــه واحــــدودب وســــطه وســــبغ (أقــــىن )  هــــي أصــــول األصــــابع الــــيت تتصــــل بعصــــب ظــــاهر الكــــف األشــــاجع(

ــــص مــــن االســــرتخاء( ممحــــوص الفخــــذين )  دقيقهمــــا( غــــائر العينــــني محــــش الســــاقني   )طرفــــه ــــاء )  اي خل خيضــــب �حلن
 .والكتم

(\mev) t{i-jvT-X-Ifpw a-l-Xz-§-fpw.   

بكـــر وعمـــر وعثمـــان وعلـــي وطلحـــة أن رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه و ســـلم كـــان علـــى حـــراء هـــو وأبـــو : ن أيب هريـــرة عـــ
  رواه مسلم ) اهدأ فما عليك إال نيب وصديق وشهيد : ( فتحركت الصخرة فقال النيب عليه السالم . والزبري 

رواه ) اقتـــــدوا �للــــذين مـــــن بعـــــدي أيب بكـــــر وعمـــــر ( قـــــال رســــول هللا صـــــلى هللا عليـــــه و ســـــلم : وعــــن حذيفـــــة قـــــال  
  الرتمذي 

ــــن عمــــر   ــــال أليب بكــــر : وعــــن اب ــــه و ســــلم ق ــــت صــــاحيب علــــى احلــــوض وصــــاحيب يف ( أن رســــول هللا صــــلى هللا علي أن
مـــا نفعـــين مـــال أحـــد قـــط مـــا نفعـــين مـــال أيب ( قـــال رســـول هللا عليـــه وســـلم : رواه الرتمـــذي وعـــن أيب هريـــرة قـــال ) الغـــار 
  .وهل أ� ومايل إال لك r رسول هللا: فبكى أبو بكر وقال ) بكر 

  .8 ) أبو بكر ( أفضل الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  -
مـــا دعـــوت أحـــدا إىل اإلســـالم ( و وملـــا أســـلم جعـــل يـــدعو النـــاس إىل اإلســـالم قـــال رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه و ســـلم 
. أي أنــــه �در إليــــه ) ذكرتــــه لــــه إال كانــــت عنــــده كبــــوة ونظــــر وتــــردد إال مــــا كــــان مــــن أيب بكــــر 8 مــــا علــــم عنــــه حــــني 

فكـــان أبـــو بكـــر مبنزلـــة الـــوزير مـــن رســـول هللا صـــلى هللا  159آل عمـــران } وشـــاورهم يف األمـــر { ونـــزل فيـــه ويف عمـــر 
   .عليه و سلم فكان يشاوره يف أموره كلها

   19 - 17الليل . } وسيجنبها األتقى الذي يؤيت ماله يتزكى وما ألحد عنده من نعمة جتزى { قال تعاىل 
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  .وقد أمجع املفسرون على أن املراد به أبو بكر
  »أما إنك r أ� بكر أول من يدخل اجلنة من أميت: قال أليب بكر -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النيب «روى أبو داود يف سننه 

 

(A©v) -̀c-Whpw {]-[m-\ -̀c-W-t\-«-§fpw. Jn-em^-̄ v G-sä-Sp-̄  k-ab-̄ v A-_q-
_¡-dv(d) \-S¯n-b \-b-{]-Jym-]-\ {]-̀ m-j-W-̄ nÂ \n-¶v A-t±-l-̄ n-sâ -̀c-W-kz-̀ m-
hw F-§-s\-bm-sW-¶v hm-bn-s¨-Sp-¡mw.    

  : بعد أن متت بيعة أيب بكر بيعة عامة صعد املنرب وقال بعد أن محد هللا وأثىن عليه 
النــــاس قــــد وليــــت علــــيكم ولســــت خبــــريكم فــــإن أحســــنت فــــأعينوين وإن أســــأت فقومــــوين الصــــدق أمانــــة والكــــذب أيهــــا  

خيانــــة والضــــعيف فــــيكم قــــوي عنــــدي حــــىت آخــــذ لــــه حقــــه والقــــوي عنــــدي ضــــعيف حــــىت آخــــذ منــــه احلــــق إن شــــاء هللا 
ـــــه ال يدعـــــه قـــــوم إال ضـــــر¬م هللا �لـــــذل أطيعـــــوين مـــــا أط عـــــت هللا ورســـــوله فـــــإذا تعـــــاىل ال يـــــدع أحـــــد مـــــنكم اجلهـــــاد فإن

   )�ريخ الكامل البن االثري(  عصيت هللا ورسوله فال طاعة يل عليكم قوموا إىل صالتكم رمحكم هللا
 

(Bdv) Z-Av-h¯n-t\m-Sp-Å XmÂ-]-cyw.    

ـــن  ـــدعو النـــاس إىل اإلســـالم م ـــه مـــن احملاســـن، فجعـــل ي ـــد قـــريش ملـــا في ـــه قـــدر عن ـــو بكـــر أول مـــن دعـــا إىل هللا، وكـــان ل أب
عثمـــان، وطلحـــة، والـــزبري، وعبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف، وأبـــو عبيـــدة،  :وثـــق بـــه، فأســـلم علـــى يديـــه أكـــابر أهـــل الشـــورى

ـــــة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكـــــان خيـــــرج مـــــع النـــــيب . وهـــــذا أفضـــــل عمـــــل ـــــه معاون يـــــدعو معـــــه الكفـــــار إىل اإلســـــالم يف املواســـــم ويعاون
  .عظيمة يف الدعوة، خبالف غريه

 صــــلى هللا عليــــه و ســــلم ملــــا دخــــل دار فمــــن ذلــــك أن رســــول هللا. وقــــد أصــــاب أ� بكــــر مــــن إيــــذاء قــــريش شــــئ كثــــري 
األرقــــم ليعبــــد هللا ومــــن معــــه مــــن أصــــحابه ســــرا أحل أبــــو بكــــر 8 يف الظهــــور فقــــال النــــيب صــــلى هللا عليــــه و ســــلم r أ� 

 فلـــم يـــزل بـــه حـــىت خـــرج رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه و ســـلم ومـــن معـــه مـــن الصـــحابة ² وقـــام أبـــو بكـــر. بكـــر إ� قليـــل 
يف النـــاس خطيبــــا ورســـول هللا صــــلى هللا عليــــه و ســـلم جــــالس ودعـــا إىل رســــول هللا فهــــو أول خطيـــب دعــــا إىل هللا تعــــاىل 

ــــى أيب بكــــر 8 وعلــــى املســــلمني يضــــربو´م فضــــربوهم ضــــر� شــــديدا  ــــار املشــــركون عل ــــو بكــــر �ألرجــــل . فث ووطــــئ أب
بنعلــــني خمصــــوفتني وحيرفهمــــا إىل وجهــــه حــــىت صــــار ال  وصــــار عتبــــة بــــن ربيعــــة يضــــرب أ� بكــــر. وضــــرب ضــــر� شــــديدا 

يعــــرف أنفــــه مــــن وجهــــه فجــــاءت بنــــو تــــيم يتعــــادون فأجلــــت املشــــركني عــــن أيب بكــــر إىل أن أدخلــــوه منزلــــه وال يشــــكون 
وهللا لـــــئن مـــــات أبـــــو بكـــــر لنقـــــتلن عتبـــــة مث رجعـــــوا إىل أيب بكـــــر وصـــــار : يف موتـــــه مث رجعـــــوا فـــــدخلوا املســـــجد فقـــــالوا 

مـــا فعـــل رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه : ة وبنـــو تـــيم يكلمونـــه فـــال جييـــب حـــىت آخـــر النهـــار مث تكلـــم وقـــال والـــده أبـــو قحافـــ
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فقــــال اذهــــيب إىل أم مجيــــل فاســــأليها . وهللا مــــا يل علــــم بصــــاحبك : و ســــلم ؟ فعــــذلوه فصــــار يكــــرر ذلــــك فقالــــت أمــــه 
تريــــدين أن أخــــرج : أ� بكــــر مث قالــــت  ال أعــــرف دمحما وال: عنــــه وخرجــــت إليهــــا وســــألتها عــــن دمحم بــــن عبــــد هللا فقالــــت 

ـــــوا : فخرجـــــت معهـــــا إىل أن جـــــاءت أ� بكـــــر فوجدتـــــه صـــــريعا فصـــــاحت وقالـــــت . نعـــــم : معـــــك ؟ قالـــــت  إن قومـــــا �ل
ـــو بكـــر 8  ـــتقم هللا مـــنهم فقـــال هلـــا أب ـــه و : هـــذا منـــك ألهـــل فســـق وإين ألرجـــو أن ين مـــا فعـــل رســـول هللا صـــلى هللا علي

. ســـامل هـــو يف دار األرقـــم : قالـــت . مـــك قـــال فـــال عـــني عليـــك منهـــا أي أ´ـــا ال تفشـــي ســـرك هـــذه أ: ســـلم ؟ فقالـــت 
ــــه و ســــلم : فقــــال  ــــاه حــــىت . وهللا ال أذوق طعامــــا وال أشــــرب شــــرا� أو آيت رســــول هللا صــــلى هللا علي ــــت أمــــه فأمهلن قال

ـــى رســـول هللا صـــلى هللا  ـــي حـــىت دخـــل عل ـــه و ســـلم فـــرق لـــه إذا هـــدأت الرجـــل وســـكن النـــاس خرجنـــا بـــه يتكـــئ عل علي
ـــن ºس إال  ـــا يب م ـــت وأمـــي r رســـول هللا م ـــال ºيب أن ـــه املســـلمون كـــذلك فق ـــه وأكـــب علي ـــة شـــديدة وأكـــب عليـــه يقبل رق
مــــا �ل النــــاس مــــن وجهــــي وهــــذه أمــــي بــــرة بولــــدها فعســــى هللا أن يســــتنقذها مــــن النــــار فــــدعا هلــــا رســــول هللا صــــلى هللا 

  .عليه و سلم ودعاها إىل اإلسالم فأسلمت

 

(Ggv) A-t²-lw ]-d-ª {]-i-kv-Xam-b h-N-\-§Ä.   

  إذا فاتك خري فأدركه وإن أدركك فاسبقه 
  أصلح نفسك يصلح لك الناس 

  األمانة وأكذب الكذب اخليانة      أكيس الكيس التقوى وأمحق احلمق الفجور وأصدق الصدق 
  إن أقواكم عندي الضعيف حىت آخذ له حبقه وإن أضعفكم عندي القوي حىت آخذ منه احلق 

  لعبد راغبا راهبا إن هللا قرن وعده بوعيده ليكون ا
  إن هللا يرى من �طنك ما يرى من ظاهرك 

  إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته هللا تعاىل حىت يفارق تلك الزينة 
  إن عليك من هللا عيو� تراك 

  إن كثري الكالم ينسى بعضه بعضا 
ــــن مل يهــــده هللا ضــــال  ــــي . إن كــــل م ــــه هللا مبتل ــــه هللا خمــــذول وكــــ. وكــــل مــــن مل يعاف ــــن مل يعن فمــــن هــــدى هللا كــــان . ل م

 rومن أضله هللا كان ضاال . مهتد  
  البغي والنكث واملكر : ثالث من كن فيه كن عليه 

  مليزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا  قحق مليزان يوضع فيه احلق أن يكون ثقيال وح
  خري اخلصلتني لك أبغضهما إليك 
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  ذل قوم أسندوا رأيهم إىل امرأة 
  رحم هللا أمرأ أعان أخاه بنفسه 

  صنائع املعروف تقي مصارع السوء 
  ال خري يف خري بعده �ر وال شر يف شر بعده اجلنة 

  ال دين ألحد ال إميان له وال أجر ملن ال حسبة له وال عمل ملن نية له 
  ال يكونن قولك لغوا يف عفو وال عقوبة 

  ليتين كنت شجرة تعضد مث تؤكل 
  املوت أهون مما بعده وأشد مما قبله 

  : وكان ¿خذ بطرف لسانه ويقول  
   )اي اللسان(هذا الذي أوردين املوارد   
   .)معك يدخل ال معي : ( فقال ) وهللا ألسبنك سبا يدخل القرب معك : ( قال رجل أليب بكر 8  - 27 - 

 

(F«v) a-lm-\-h-dp-I-fp-sS kz-̀ m-h-Kp-W-§Ä.    

ـــم العـــرب ـــن خـــري وشـــر  كـــان أعل ـــا كـــان فيهـــا م ـــريش وم ـــروة طائلـــة حســـن اÁالســـة عاملـــا . ºنســـاب ق وكـــان �جـــرا ذو ث
  .بتعبري الرؤr وقد حرم اخلمر على نفسه يف اجلاهلية هو وعثمان بن عفان 

 بــــالل وعــــامر بــــن فهــــرية وزنــــرية والنهديــــة وابنتهــــا وجاريــــة بــــين: وأعتــــق أبــــو بكــــر ســــبعة ممــــن كــــانوا يعــــذبون يف هللا وهــــم 
. اللهــــم أنــــت أعلــــم يب مــــن نفســــي وأ� أعلــــم بنفســــي مــــنهم : ( وكــــان أبــــو بكــــر إذا مــــدح قــــال . مؤمــــل وأم عبــــيس 

  )اللهم اجعلين خريا مما يظنون واغفر يل ما ال يعلمون وال تؤاخذين مبا يقولون 

  .تبة لغريهويقره، ومل تكن هذه املر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان 8 يقضي ويفيت حبضرة النيب 

  كان 8 من كتاب الوحي،

  .و كان حافظا للقران كله

ـــك أن أ� بكـــر كـــان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أزهـــد النـــاس بعـــد رســـول هللا : أهـــل العلـــم يقولـــون الزهـــد الشـــرعي أبـــو بكـــر، وعمـــر؛ وذل
  .له مال يكسبه فأنفقه كله يف سبيل هللا

  .بعد العشاء ويتحدث معه يف أمور املسلمني دون غريه من أصحابه - ملسو هيلع هللا ىلص -كان أبو بكر يسمر عند النيب 
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إذا استشــــار أصــــحابه أول مــــن يــــتكلم أبــــو بكــــر يف الشــــورى، ورمبــــا تكلــــم غــــريه، ورمبــــا مل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأيًضــــا فكــــان النــــيب 
  .اع رأيه دون رأي من خيالفهيتكلم غريه، فيعمل برأيه وحده يف األمور العظيمة، فإذا خالفه غريه اتب

ومــــدحهم فهــــو أول مــــن دخــــل يف ذلــــك ) احملســــنني(و) املتقــــني(و) املــــؤمنني(ويف اجلملــــة كــــل مــــا يف القــــرآن مــــن خطــــاب 
  من هذه األمة،

ْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن {    .}َوالَِّذي َجاَء ِ�لصِّ
ــــذي جــــاء �لصــــد ــــه أبــــو بكــــر، وقــــال ¬ــــذا طائفــــة، وذكــــره األشــــهر عنــــد أهــــل التفســــري أن ال ق دمحم، والــــذي صــــدق ب

  .الطربي

JpXp_ t\m«vkv 
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