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يق � دِّ سيدنا �بو بكر 	لصِّ

�: ما 	�ه 	حلقيقي؟
�: عبد �هللا. 

�: ما 	سم �	لد�؟
بن  ُقحافة"  "�بو  عامر  بن  عثما�   :�

كعب �لتيمي �لقرشي.

 ��علن �سو يو$  �: كم كا& عمر� 
	هللا � �نه ن. من 	هللا، �صّدقه  فو�	؟
�: كا� عمر- ,قت �لبيعة ٣٨ عاما.

�: ما1	 كا& يعمل؟ 
�: كا� يشتغل بالتجا0/. 

�: من لقبه عتيًقا؟
�: لقد �شتهر سيدنا �بو بكر � ֲדذ� 
�للقب، أل� 0سو> �هللا � قا> يوما "من 
سرَّ- �� ينظر �D عتيق من �لنا0، فلينظْر 

�F� D بكر". 

�: هل تعر8 بعض من كا& 6السه 
� قبل 	إلسال$؟ 

 Gالس طويال �لنفر �لصاM � �كا :�
من �حلنيفيني يستمع �D كلماִדم، ,هم؛ 
قّس بن ساعد/ �إليا�U, ،Vيد بن عمر, 

بن ُنفيل، ,,0قة بن َنوفل. 

ثابت  بن  سيدنا حسا&   �قا ما1	   :�
� A مدحه؟
�: لقد قا>: 

�^� تذكرَ\ شجو� من �خي ثقة
       فا^كر �خاa �با بـكر مبا فعـال

خd  �لcية  �تقاها  ,�عــدbا  
        �ال �لنe ,�,فــاها مبا �ـال

,�لثاiَ  �لتاhَ   �ملحمو�  مشهد-
        ,�,> �لناl منهم صّدj �لرسال

ّديق  ,قد قا> �بو 	جن �لثقفي عن �لصِّ
صاحب �لغا0 �:

�سنـة 	خللفـاH 	لر	شـدين 	ملهـديـني"  (مسند ��د، ,سنن �بن ماجه) Mعليـكم بسـن"       

�جَه 	لو�P بضياHِ"  (سيدنا �ملسيح �ملوعو� �) 	�    "U& 	لصحابة كلهم كذكاH      قـد َنّو�
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�3يت صّديًقا 3كل مهــاجر   
        سو�i يسمى با�ه غ� منكـر

سبقت T£ �إلسال� �3هللا شاهـد   
       3كنت جليسا @ �لعريش �ملشّهر

3بالغا, ST �يت بالغا, صاحبا     
        3كنت ,فيـقا للن� �ملـطّهـر

ُغّنة حني لقي  Q: ما�W قاS له �بن �لدُّ
سيَدنا Lبا بكر مهاجر�؟ 

 �ًّ�, بكر  �بو  سيدنا  له  قا�  حني   :^
على تساÞله عن سبب �Bجر+ "�خرج� 
قومي، فأ,يد �C �سيح @ �أل,�، �3عبد 
ُغّنة: "فإC مثلك يا  ,�". فقا� له �بن �لدُّ
�با بكر ال ¸ر^؛ Tنك تكسب �ملعد�3، 
3َتقر�  �لَكّل،  3حتمل  �لرَِّحم،  3تصل 
فأنا  �حلق،  نو�ئب  على  3تعني  �لضيف، 
 IT" لك جا,". ¹ �علن @ معشر قريش
يعر�  فال  قحافة،   �� �بن  �جر7  قد 

�حد له Tال ��". 

خصائص  من  بعًضا  تعر]  هل   :Q
ֲדا عن  يتميز   eل�  � بكر   tL سيدنا 

سائر �لصحابة؟ 
"ما  dقه:   � �هللا  ,سو�  قا�  لقد   :^
ألحد عندنا يد Tال 3قد كافأنا�، ما خال 
�با بكر، فإC له عندنا ما يكافئه �هللا به 
يو� �لقيامة، 3ما نفع� ما� �حد قط ما 

نفع� ما� �� بكر."
3@ غز3+ تبوi، جا} بكل ما ميلك مما 
@ بيته، فلما سأله ,سو� �هللا � يا �با 

بكر ما �بقيَت ألهلك؟ قا�: "�بقيُت Bم 
�هللا 3,سوله." 

3ملا ُبعث ,سو� �هللا �، كاC عند �� 
على  كلها  �نفقها  �لفا،   Cبعو,� بكر 
,سو� �هللا � 3@ سبيل �هللا، يعتق منها، 

3يعو� �ملسلمني. 
�ل�  �أل£3  �3ملرتبة  �لسامية  �ملكانة  �ما 
حظي ֲדا سيدنا �بو بكر � فيش� Tليها 
قو� �لرسو� � "لو كنت متخذ� خليال 
غ� ,�، ال ذ7 �با بكر، 3لكن �خو+ 
�إلسال� 3مو�ته، ال يبقنيَّ @ �ملسجد با{ 
Tال ُسّد، Tال با{ �� بكر." 3ملا جا} عمر3 
بن �لعاT µ£ ,سو� �هللا � يسأله: �� 
�لنا� �حّب Tليك؟ قا�: "عائشة". فقا�: 

من �لرجا�؟ فقا�: "�بوها."
خر^ �لن� � 7�S يو�، فدخل �ملسجد 
ميينه  عن  �حدÛا  3عمر،  بكر  �3بو 
�3آلخر عن ¾اله، 3هو �خذ بأيديهما، 
3قا�: "هكذ� ُنبعث يو� �لقيامة" 3كث�� 
ما كاC �لرسو� � يقو�: "�منت بذلك 
�لقو�   @ Ûا  3ما  3عمر"  بكر  �3بو  �نا 
يومئٍذ. S3لك تبيانا لعظيم TمياLما، 3ثقة 

,سو� �هللا � ֲדما. 
7�S مر+ قا� ,سو� �هللا � حلساC بن 
ثابت "هل قلت @ �� بكر شيئا"؟ قا�: 

نعم. فقا�: "قل �3نا ��ع" فقا�: 
3ثاI �ثنني @ �لغا, �ملنيف 3قد  

          طاU �لعد3ّ به ST صعَّد �جلبال
3كاC ِحبَّ ,سو� �هللا قد علمو� 

          من �ل.يَّـة � يعد� به ,جال

بد7   Ãح  � �هللا  ,سو�  فضحك 
 ."Cنو�جذ�، ¹ قا�: "صدقَت يا حّسا

 � بكر   tL مكانة  كانت  كيف   :Q
عند عمر �لفا��v �؟ 

 7�S3 ،ير�� �فضل هذ� �ألمة  Cكا :^
بكر   �� �لنا� على  بعض  ـله  يو� فضَّ
فضرֲדم بالدّ,+، ¹ صعد �ملن. مسا} Sلك 
�ليو� فحمد �هللا �3ث� عليه، ¹ قا�: �ال 
CT �فضل هذ� �ألمة بعد نبيها �بو بكر، 
فمن قا� غ� Sلك بعد مقامي هذ� فهو 

مفتٍر، 3عليه ما على �ملفتر�.
3مثل Sلك قا� علي بن �� طالب �: 
ـل� �حد على �� بكر 3عمر Tال  ال يفضِّ
�بنه "��  جلدته حّد �ملفتر�. 3ملا سأله 
�لنا� خ� بعد ,سو� �هللا �؟" قا�: �بو 

بكر. قا�: ¹ من؟ قا�: عمر.

Q: كيف �صف �بن عباQ � سيدنا 
Lبا بكر � حني سأله معا�ية �؟ 

 Cبا بكر، كا� لقد قا�: ",حم �هللا   :^
نائيا،  �مليل  3عن  تاليا،   Cللقر� -�3هللا- 
3عن �لفحشا} ساهيا، 3عن �ملنكر ناهيا، 
3بالليل  خائفا،  �هللا  3من  عا,فا،  3بدينه 
قائما، 3بالنها, صائما، 3من �نيا� ساملا، 
 U33باملعر عا¢ما،  �ل.ية  عد�  3على 
�مر�، T3ليه صائر�، 3@ �ألحو�� شاكر�، 
3لنفسه  �Sكر�،  �3لر3¨  �لغد3   @ 3هللا 

باملصاÚ قاهر�.
3¢هد�  3كفافا،  3,عا  �صحابه   Dفا
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3عفافا، 3برًّ� 3حياطة، 3¢ها�+ 3كفا}+، 
يو�   £T �للعائن  ثلبه  من  �هللا  فأعقب 

�لقيامة."

�Lليا� سيدنا tL بكر:
سيدنا �بو بكر

��3 من �سلم من �لرجا� �ألحر�,،

�3�3 من حّج �م�� @ �إلسال�، 

�3�3 من �ِّي خليفة ,سو� �هللا،

 ،C�3�3 من �ع �لقر�

�3�3 من � ذ بيت �ملا�. 
�لد3لة   @ ,جل   Iثا  �  C3كا
�لو¢ير �أل�3 لرسو�   Cإلسالمية، 3كا�
�هللا � �لذ� يشا3,� @ �ألمو, �ل� ִדم 
�ملسلمني، 3ثانيه @ �إلسال�، 3ثانيه @ 
�لغا,، 3ثانيه @ �لعريش يو� بد,، 3ثانيه 

@ �لق.. 

L :Qين كا� سيدنا Lبو بكر � حني 
تو^ �سوS �هللا �؟ 

^: @ �خر �يا� �لن� � @ هذ� �لدنيا، 
صلى سيدنا �بو بكر � بالنا�، ¹ �خل 
على ,سو� �هللا � يعو�� @ حجرته، 
 £T قليال S3هب  �لغيا{  �ستأSنه @   ¹
هو  3بينما  �هله.  حاجا7  ليقضي  بيته 
�لنبأ  �لناعي  عليه  �لقى  للعو�+،  يستعد 
لقد ما7  �لر�سيا7:  يهّد  �لذ�  �ملهو� 

,سو� �هللا �.

 xسيدنا عمر � عند �فا Sقا �Wما :Q
�لنV �؟

^: لقد كانت 3فا+ ,سو� �هللا � فاجعة 
حلو�  Bا  طاشت  جلال،  3مصابا  ك.³ 
�ملسلمني، 3فقد�3 صو�ֲדم، ST ما كانت 
 � �لكلمة،  هذ�   Xا� تطيق  ��اعهم 
�نه قد ما7  يوما  يقا� Bم   C� يتصو,�3 
�مللهم،  �لعبقر�  ¢عم   Ãح ،� �لرسو� 
�3لقو� �لر�سخ سيدنا عمر �C ,سو� �هللا 
� Sهب T£ ,به كما Sهب موسى بن 
عمر�C، �3نه سيعو�، �3علن شاهًر� سيفه 
�نه �ST �ع �حد� يقو� "CT ,سو� �هللا � 

ما7" فسوU يفلق هامته بسيفه هذ�.

Q: ما�W فعل سيدنا Lبو بكر بعد تلقي 
�لفاجعة �لكhy بوفاx �سوS �هللا �؟

 � �هللا  ,سو�  بيت   £T  Xسر�  :^
 ،Êجلأ� ,�بط  لكن  حزيًنا،  مكر3ًبا 
فأSنت  عائشة،  �بنته  بيت   @  CS�3ستأ
� مسجى @  �هللا  فدخل، 3,سو�  له 
عليه  عنه، 3حنا  �لبيت، فكشف  ناحية 
Tليه  T3نا  هللا  Tنا  3يقو�:  3يبكي  يقّبله 
�خلطا{  �بن  يقو�  ما  ليس   .Cجعو�,
شيئا، توفِّي ,سو� �هللا � �3لذ� نفسي 
بيد�. ,Íة �هللا عليك يا ,سو� �هللا، ما 
�طيبك حيًّا 3ميِّـتا!! ¹ غشا� بالثو{، 
يتخطى  �ملسجد   £T سريعا  خر^   ¹
 C3كا  - �ملن.  �تى   Ãح �لنا�  ,قا{ 
عمر � حينها »لف بأنه �ST �ع �حد� 

 Uسو� �هللا � ما7" فسو, CT" يقو�
يفلق هامته بسيفه – فقا�: �يها �حلالف 
على ,سلك، فلما تكلم �بو بكر جلس 
عمر، ¹ نا�³ �لنا�، فجلسو� �3نصتو�. 
عليه  �3ث�  �هللا  Í3د  بكر  �بو  فتشهَّد 
 Cفإ Qمد�  يعبد   Cكا من  �ال  3قا�: 
 Cيعبد �هللا فإ Cمد� قد ما7، 3من كاQ
ٌد Tِالَّ  �هللا حيٌّ ال ميو7. ¹ قر� ﴿3ََما Qمَّ
 Cَْفِإ� �لرُُّسُل  َقْبِلِه  ِمْن  َخَلْت  قد  َ,ُسوٌ� 
َ�ْعـَقاِبُكم  َعَلى  �ْنَقَلْبُتم  ُقِتَل   3ْ�َ َما7َ 
�َهللا  يَُّضرَّ  َفَلْن  َعِقَبْيِه  َعَلى  َيْنَقِلْب  3ََمْن 

اِكِرْيَن﴾. َشْيـًئا 3ََسَيْجِز� �ُهللا �لشَّ

بعد   � عمر  موقف  كا�   �Wما  :Q
 Vلن� �مبو {تصر eآلية �ل� Rهذ }اP

 .�
نتيجة  باستغر�{  عمر  قا�  لقد   :^
�3هللا  �لقر�C؟!   @ �آلية  هذ�  �لصدمة: 
قبل  �نزلت  �آلية  هذ�   C� علمت  ما 
�ليو�!! �� كأنه �عها أل�3 مر+، مع 

�نه يعلمها.

L :Qين �جتمع �ألنصا� ُبَعيد �إلعال� 
عن �فاx �سوS �هللا �؟ 

^: لقد �جتمعو� @ سقيفة ب� ساعد+ 
النتخا{ �خلليفة.

بعد  بكر  Lبو  سيدنا  فعل   �Wما  :Q
Wلك؟
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^: توّجه T£ سقيفة ب� ساعد+ حيث 
لُيسكت  S3لك  �جتمعو�،  قد  �ألنصا, 

�لفتنة.

Q: هل �صطحب معه Lحد�؟
^: لقد �صطحب معه عمَر �3با عبيد+ 

,ضي �هللا عنهما. 

�ألنصا�  موقف  كا�   �Wما  :Q
��ملهاجرين من �خلالفة؟ 

^: كانو� @ ح�+ S3هو� من �مرهم، 
¹ �تفقو� على �C يبايعو� خليفة لرسو� 

�هللا �. 

Q: من حسم �ألمر̂  �خلالفة �شْخِص 
�خلليفة؟ 

^: سيدنا عمر � تقد� 3بايع �با بكر 
 C3�3ألنصا,.� 3بايعه �ملهاجر

 ،� بكر  Lبو  سيدنا  �ّشحه  من   :Q
قبل �L يتفق على بيعته �جلميع؟ 

^: قبل �C يبايعه عمر، كاC سيدنا �بو 
عبيد+،   ��3 عمر،  �سم  ح  ,شَّ قد  بكر 
3طلب �C يبايعو� �حدÛا خليفًة لرسو� 

�هللا �.

 ^  � بكر  Lبو  سيدنا   Sقا  �Wما  :Q
S�L خطبة له بعد �L �نُتخب خليفًة؟

 Iقا� @ ��3 خطبة له: "�ما بعد فإ :^
 Cفإ 3لست ��كم،  عليكم  3ُلِّيت  قد 

 .Iسأ7 فقوِّمو� CT3 ،Iحسنت فأعينو�
�لصدD �مانة �3لكذ{ خيانة. �لضعيف 
فيكم قو� عند� حÃ ُ�,جع عليه حقه 
ضعيف  فيكم  �3لقو�  �هللا.  شا}   CT
عند� حÃ �خذ �حلق منه CT شا} �هللا. 
Tال  �هللا  سبيل   @ �جلها�  �لقوُ�   Xيد ال 
�لفاحشة  تشيع  3ال  بالذ�،  �هللا  ضرֲדم 
 Iطيعو� بالبال}.  �هللا  عمَّهم  Tال  قو�   @
ما �طعت �هللا 3,سوله، فإ�S عصيُت �هللا 
 £T عليكم. قومو� E 3,سوله، فال طاعة

صالتكم يرÍكم �هللا." 

Q: كم من �لد��هم فرضو� له منحة 
سنوية؟

^: فَرُضو� له �لفي �,هم @ �لعا�، فلما 
�ستز��هم ¢��h �3سمائة.

Q: ما�W كا� موقف سـيدنا tL بكر 
جتاR مانعي �لزكاx؟

3قا�:  3صر�مة  بشد+  عاملهم  لقد   :^
 Cعقاال مما كانو� يعطو I�3هللا لو منعو"
�لشجر  معهم  �قبل   ¹  � �هللا  ,سو� 
 Ãح جلاهدִדم  �3إلنس  �3جلن  �3ملد, 

تلحق ,3حي باهللا.

 �L له  Sّ� على عمر حني قا�َمب   :Q
مبنـزلة  فإ�م  �يتأّلفهم،   Qبالنا يرفق 

�لوحش؟ 
3جئت�  نصرتك  ",جو7  قا�:   :^
 @ خوَّ�ٌ,  �جلاهلية،   @ جّباٌ,  �ذالنك، 

�تألفهم؟   C� عسيت   �Sمبا �إلسال�؟! 
بشعر مفتعل �3 بسحر مفتر³!!

Q: َمب �ّ� على �لذين Lشا��� عليه –
 �L -نظر� لأل�ضا{ �حلرجة ^ �ملدينة

ه �k �لر��؟  يرّ� جيش Lسامة �ملتوجِّ
^: ,فض طلبهم قائال: "�3لذ� ال Tله 
Tال هو لو جّر7 �لكال{ بأ,جل ��3¢^ 
هه ,سو�  �لن� � ما ,��7ُ جيشا 3جَّ
�هللا �، 3ال حللت لو�ً} عقد�." ¹ قا�: 
بيد�، لو ظننت  "�3لذ� نفس �� بكر 
�C �لسباX  طف� ألنفذ7 بعث �سامة 
كما �مر به ,سو� �هللا � 3لو � يبَق @ 

�لقر³ غ�� ألنفذته."

Lبو بكر �   �Wستأ� t2ُّ صحاL :Q
Lسامَة �L يتركه عندR، �ملا�W؟

 C� سيدنا �بو بكر � �سامَة CSستأ� :^
يترi سيدنا عمَر @ �ملدينة ليستش�� @ 

�مو, �لنا�، فأCS له �سامة. 

Q: م� كانت �ال�x سيدنا tL بكر 
� �م� تو^؟ 

^: 3لد مبكة سنة ٥٧٣ � – بعد 3ال�+ 
3تو@  تقريبا-  بعامني   � �هللا  ,سو� 
باملدينة يو� �الثنني ٢٢ �ا�³ �آلخر+ سنة 
١٣هـ �ملو�فق ٨/٢٣/ ٦٣٤ � 3له ٦٣ 
سنة كرسو� �هللا � 3عمِر بن �خلطا{ 
��مت   .� طالب   �� بن  3عليِّ   �

خالفته سنتني 3شهرين �3سبوعني.




