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 المقدمة

محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرين ، وصحبو الغر  بسم اهلل والصالة والسالم على سيدنا      
 الميامين ، ومن اتبع ىداه وسار على نيجو الى يوم الدين ، وبعد :

 بامييمإإان فقإإد أ إإرميم اهلل تعإإالى أو ً  (( خيإإر ىإإأله ابمإإك بعإإد نبييإإا  فإإ ن الصإإحابك ال إإرام       
، وفإإدوه بإإابمواأل وابرواح، وبلغإإوا ، فشإإاىدوه وآوروه وناصإإروه ( معاصإإرة النبإإك ال إإريم الصإإادو و 

 دعوتو إلى من خلفيم بعد جياد طويأل وعناء  بير.
الصديو رضك اهلل عنو وأرضاه ىو أعظم رجاأل ىأله ابمك على اميطالو بعد نبييا أبا ب ر أن و    

أن جأل المسلمين   يعرفون  ثيرًا عن ابنبياء، و  ، بأل ىو أعظم أىأل ابرض جميعًا بعد( محمد 
 سيرة حياة ىألا العمالو. ولأللك احببت ان ا تب فك اة الصديو رضك اهلل عنو وأرضاه،حي
 ، وخاتمك . وأربعك مطالبإلى مقدمك ،  يم ىألا البحثقسقمت بتف 
 فأما المقدمك : فقد وضحت فييا أىميك الموضوع ، وخطك البحث . 

 . نسبو ومولده ومنولتو قبأل ا سالم:  ابوأل المطلبواما 
 . أبو ب ر أسبو الصحابك إلى الخيرات:  الثانك والمطلب
 ( المطلوأبو ب ر صاحب النبك   : الثالث والمطلب
 . مشاىده وصفاتوالرابع :  والمطلب

 . بالخالفك ، وأسلوبو فك الح م لو البيعكوالمطلب الخامس : 
 . ووفاتو ومرضوالمطلب السادس : 

 الييا .والخاتمك : ضمنتيا بأىم النتائج التك توصلت  
ن اخطأت فمن نفسك وحسبك أنك قد بأللت ما فك وفك الختام  إن وفقت فمن فضأل اهلل علّك ، وا 

وسعك ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آلو 
 وصحبو أجمعين.

 

 ةالباحث
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 المطمب االول
 نسبو ومولده ومنزلتو قبل االسالم

 مولده:نسبو و أوال : 

ىو عبد الّلو بن عثمان بن عامر بن عمرو بن  عب بن سعد بن تيم بن ُمرَّة. ويلتقك مع    
الرسوأل صلى اهلل عليو و سلم فك ُمرَّة وىو الجدُّ السادس لو عليو الصالة والسالم. ووصفو الرسوأل 

ديِّو عقب حادثك امِيسراء والمعراج إأل صدقإو حين   أّلبإو المشر إون. صلى اهلل عليو و سلم بالصِّ
"عندما ُأسري بالنبك صلى اهلل عليو و سلم إلى المسجد ابقصى، أصبح يتحدث الناس بأللك، 

فقالوا: "ىأل  -رضك الّلو عنو -فارتد الناس ممن  انوا آمنوا بو وصدقوه وسعوا بأللك إلى أبك ب ر
أللإك؟ " قالوا: "نعم ".  لك إلى صاحبإك يوعم أنو أسري بو الليلك إلى بيت المقدس "؟ قاأل: "أو قاأل

قاأل: "لئن قاأل أللك لقد صدو". قالوا: "أو تصدقو أنو ألىب الليلك إلى بيت المقدس وجاء قبأل أن 
يصبح "؟! قاأل: "نعم، إنك أصدقو فيما ىو أبعد من أللك، أصدقو بخبر السماء فك َغْدَوٍة أو َرْوَحٍك 

بم ك بعد مولد الرسوأل صلى اهلل  –لّلو عنو رضك ا –ُوِلإد  . (ٔ ، فلأللك ُسمِّك أبو ب ر الصديو ".
 بسنتين وأشير ونشأ فييا.  عليو وسلم

 ان أبو ب ر تاجًرا: تارة يسافر فك تجارتو، وتارة   يسافر. وقد سافر إلى الشام فك تجارتو و    
فك اميسالم. والتجارة  انت أشرف م اسب قريش، و ان خيار أىأل ابمواأل منيم أىأل التجارة، 

العرب تعرفيم بالتجارة، ولما ولك أراد أن يتجر لعيالو فمنعو المسلمون، وقالوا: ىألا يشغلك و انت 
 . (ٕ عن مصالح المسلمين وفرضوا لو درىمين  أل يوم

 منزلتو قبل اإلسالمثانيا : 
، و انوا يألفونو  (ٖ معظًما فك قريش، محبًبا، مؤلًفا، خبيًرا بأنساب العرب وأياميم (   ان 

حسانو، وفك صحيح البخاري عن عائشك رضك اهلل عنيا قالت: لمقاصد  لما »التجارة ولعلمو وا 

                                      

 .ٖٙ، ٕٙ/ٖ، أخرجو الحاكم في المستدرك ٖٙٓسمسمة األحاديث الصحيحة لأللباني المجمد األول رقم  (ٔ)

 ( .ٖٔٗ/ٕ( ، اإلصابة )ٜ/ٚفتح الباري )ينظر :  (ٕ)

ريش ال تعجل إن أبا بكر أعمم ق»لحسان بن ثابت لما أمره بيجاء قريش:  -صمى اهلل عميو وسمم  -قال النبي  (ٖ)
ن لي فييم نسًبا حتى يخمص لك نسبي  ( .ٚ٘ٔح ٗٗصحيح مسمم )ط تركيا، ك« بأنسابيا وا 
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لقيو ابن الدغنك  (ٔ ابتلك المسلمون خرج أبو ب ر مياجًرا نحو أرض الحبشك حتى بلغ برك الغماد 
فقاأل: أين تريد يا أبا ب ر؟ فقاأل أبو ب ر: أخرجنك قومك  (ٖ أمير من أمراء العرب سيد القارة  (ٕ 

 « .فأريد أن أسيح فك ابرض وأعبد ربك
قاأل ابن الدغنك: ف ن مثلك   َيْخُرج و  ُيْخَرج، إنك ت سب المعدوم، وتصأل الرحم، وتحمأل ال أل، 
وتعين على نوائب الحو، فأنا لك جار، فارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع وارتحأل معو ابن الدغنك، 

إن أبا ب ر   يخرج مثلو و  يخرج، »م: فطاف ابن الدغنك عشيك فك أشراف قريش، وقاأل لي
أتخرجون رجاًل ي سب المعدوم، ويصأل الرحم، ويحمأل ال أل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب 

 .  (ٗ الحديث « الحو؟

صلى اهلل عليو  -فقد وصفو ابن الدغنك بحضرة أشراف قريش بمثأل ما وصفت بو خديجك النبك  
 لما نوأل عليو الوحك. -وسلم 

م أحد من قريش عاب أبا ب ر بعيب و  نقصو و  استرأللو  ما  انوا يفعلون بضعفاء ولم يعل
 . (٘ المؤمنين. ولم ي ن لو عندىم عيب إ  امييمان باهلل ورسولو 

 

 

 

 

 
                                      

 موضع وراء مكة بخمس ليال مما يمي البحر. وقيل بمد باليمن. )معجم البمدان لياقوت( . (ٔ)

ف النون، الدغنة بضم الميممة والمعجمة وتشديد النون عند أىل المغة. وعند الرواة بفتح أولو وكسر ثانيو وتخفي (ٕ)
 أمو، وقيل أم أبيو وقيل ابنتو، قيل اسمو الحارث بن يزيد.

 القارة قبيمة مشيورة من بني اليون بن خزيمة بن مدركة.(ٖ)

 .٘ٗب ٖٙأخرجو البخاري ك(ٗ)

 .ٖٔ، ٕٛٙ، ٜٕٛ، ٕٛٛ/ٗمنياج السنة جـ (٘)
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 المطمب الثاني
 أبو بكر أسبق الصحابة إلى الخيرات

 : ىو أول من أسمم

آمن بو من الرجاأل أبو ب ر، ومن النساء  أوأل من آمن بالرسوأل باتفاو أىأل ابرض أربعك: أوأل من
خديجك، ومن الصبيان علك، ومن الموالك ويد بن حارثك. وفك صحيح البخاري عن أبك الدرداء 

إأل أقبأل أبو ب ر آخأًلا  -صلى اهلل عليو وسلم  - نت جالًسا عند النبك »رضك اهلل عنو قاأل: 
: أما صاحب م فقد غامر -عليو وسلم صلى اهلل  -بطرف ثوبو حتى أبدى عن ر بتو، فقاأل النبك 

فسلم، وقاأل: يا رسوأل اهلل إنو  ان بينك وبين ابن الخطاب شكء فأسرعت إليو ثم ندمت،  (ٔ 
فسألتو أن يغفر لك فأبى علك، فأقبلت إليك. فقاأل: يغفر اهلل لك يا أبا ب ر ثالًثا. ثم إن عمر ندم 

فسلم  -صلى اهلل عليو وسلم  -فأتى النبك  فأتى منوأل أبك ب ر فسأأل: أثم أبو ب ر؟ قالوا:  .
فجثى  (ٖ حتى أشفو أبو ب ر  (ٕ يتمعر  -صلى اهلل عليو وسلم  -عليو فجعأل وجو رسوأل اهلل 

: -صلى اهلل عليو وسلم  -فقاأل النبك  (ٗ على ر بتيو فقاأل يا رسوأل اهلل: واهلل إنا  نت أظلم مرتين 
فيأل أنتم تار و  (٘ أبو ب ر: صدو، وواسانك بنفسو ومالو إن اهلل بعثنك إلي م فقلتم:  ألبت، وقاأل »

 . (ٙ « تار و لك صاحبك مرتين. فما أوألي بعدىا

فأغضبو أبو ب ر، فانصرف عنو عمر مغضًبا،  (ٚ  انت بين أبك ب ر وعمر محاورة »وفك روايك: 
مغضًبا، فاتبعو أبو ب ر يسألو أن يستغفر لو فلم يفعأل، حتى أغلو بابو فك وجيو. قاأل: وغضب 

                                      

 غامر: خاصم أي دخل في غمرة الخصومة. (ٔ)

 . بأي تذىب نضارتو من الغض (ٕ)

 أن يكون لعمر من الرسول ما يكره. (ٖ)

 ألنو ىو الذي بدأ. (ٗ)

المراد بو أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبو في مالو سواء.. ومواساتو بنفسو وقايتو في المخاوف كما يأتي  (٘)
 في قصة اليجرة وغيرىا.

 من تعظيمو. -صمى اهلل عميو وسمم  -لما أظيره النبي  (ٙ)

 مراجعة. (ٚ)
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إنك قلت: يا أييا الناس إنك رسوأل اهلل إلي م جميًعا، »وفيو « -صلى اهلل عليو وسلم  -ك النب
  (ٔ « فقلتم:  ألبت، وقاأل أبو ب ر: صدقت

فيألا يبين فيو أنو لم ي ألبو قط، وأنو صدقو حين  ألبو الناس طًرا، وىألا ظاىر فك أنو صدقو قبأل 
 أن يصدقو أحد من الناس الألين بلغيم الرسالك.

اس متناوعون فك أوأل من أسلم فقيأل: أبو ب ر أوأل من أسلم، فيو أسبو إسالًما من علك، والن
سالم الصبك فيو نواع بين العلماء.  وقيأل: إن علًيا أسلم قبلو، ل ن علك  ان صغيًرا، وا 

و  نواع فك أن إسالم أبك ب ر أ مأل وأنفع؛ في ون ىو أ مأل سبًقا با تفاو، وأسبو على اميطالو 
 وأل اآلخر.على الق

صلى اهلل  -وقاأل الشيخ فك موضع آخر: وأما خديجك وعلك وويد فيؤ ء  انوا من عياأل النبك 
وفك بيتو. وخديجك عرض علييا أمره لما فاجأه الوحك وصدقتو ابتداء قبأل أن يؤمر  -عليو وسلم 

 بالتبليغ، وأللك قبأل أن يجب امييمان بو، ف نو إنما يجب إألا بلغ الرسالك.

ن  ان علك لم يبلغو. وقولو فك حديث عمرو وعلك يم  ن أنو آمن بو لما سمعو يخبر خديجك وا 
قلت يا رسوأل اهلل: من معك على ىألا ابمر؟ قاأل: حر وعبد، ومعو يومئأل أبو ب ر »بن عبسك: 

 . (ٖ موافو ليألا. أي: اتبعو من الم لفين المدعوين  (ٕ « وبالأل ممن آمن بو

 وأول من أوذي في اهلل

آألاه ال فار على إيمانو -أبو ب ر  -صلى اهلل عليو وسلم  -أوألي فك اهلل بعد الرسوأل أوأل من 
روى البخاري فك صحيحو عن عائشك رضك اهلل  -حتى خرج من م ك مياجًرا إلى أرض الحبشك

                                      

 أخرجو البخاري في صحيحو . (ٔ)

 .ٜٕٗ، جـٙصحيح مسمم ك (ٕ)

، ٖٕ٘، ٘ٗ، ٕٗ، ٛ، ٕٔ٘/ٗىذه النقول التي روى فييا األحاديث وبين وجو الداللة منيا ىي في المنياج جـ (ٖ)
 .ٕٙص ٖوانظر البداية والنياية البن كثير جـ ٗمنو ص ٖ، وجـ ٖٙٔ، ٕٗ٘
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 -لم أعقأل أبوي إ  وىما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إ  يأتينا فيو رسوأل اهلل »عنيا قالت: 
فلما ابتلك المسلمون خرج أبو ب ر مياجًرا «  (ٔ طرفك النيار ب رة وعشيك  - عليو وسلم صلى اهلل

نحو أرض الحبشك حتى بلغ برك الغماد لقيو ابن الدغنك وىو سيد القارة، فقاأل: أين تريد يا أبا 
ن ب ر؟ فقاأل أبو ب ر: أخرجنك قومك، فأريد أن أسيح فك ابرض وأعبد ربك. قاأل ابن الدغنك: ف 

مثلك   َيْخُرج و  ُيْخَرج، إنك ت سب المعدوم، وتصأل الرحم، وتحمأل ال أل، وتقري الضيف، وتعين 
على نوائب الحو، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك، فرجع، وارتحأل معو ابن الدغنك فطاف 

ون رجاًل ابن الدغنك عشيك فك أشراف قريش، فقاأل ليم: إن أبا ب ر   يخرج مثلو و  يخرج، أتخرج
ي سب المعدوم، ويصأل الرحم، ويحمأل ال أل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحو. فلم ت ألب 
قريش بجوار ابن الدغنك، وقالوا  بن الدغنك: مر أما ب ر فليعبد ربو فك داره، فليصأل فييا، وليقرأ 

ا. فقاأل أللك ابن الدغنك ما شاء، و  يؤألينا بأللك، و  يستعلن بو؛ ف نا نخشى أن يفتن نساءنا وأبنائن
ببك ب ر، فلبث أبو ب ر بأللك يعبد ربو فك داره و  يستعلن بصالتو و  يقرأ فك غير داره. ثم بدأ 
ببك ب ر فابتنى مسجًدا بفناء داره، و ان يصلك فيو ويقرأ القرآن، فينقألف عليو نساء المشر ين 

جاًل ب اًء   يملك عينيو إألا قرأ القرآن، وأبناؤىم وىم يعجبون منو وينظرون إليو. و ان أبو ب ر ر 
فأفوع أللك أشراف قريش من المشر ين، فأرسلوا إلى ابن الدغنك فقدم علييم، فقالوا: إنا  نا أجرنا 

أبا ب ر بجوارك على أن يعبد ربو فك داره، فقد تجاوو أللك فابتنى مسجًدا بفناء داره فأعلن 
نا قد خشينا أن ي فتن نساءنا وأبناءنا، فانيو، ف ن أحب أن يقتصر على أن بالصالة والقراءة فيو،وا 

ن أبى إ  أن يعلن بأللك فسلو أن يرد عليك ألمتك، ف نا قد  رىنا أن  يعبد ربو فك داره فعأل، وا 
نخفرك، ولسنا مقرين ببك ب ر ا ستعالن. قالت عائشك: فأتى ابن الدغنك إلى أبك ب ر فقاأل: قد 

ما أن ترجع إلك ألمتك، ف نك   أحب أن علمت الألي عاقدت لك عليو ف ما  أن تقتصر على أللك وا 

                                      

 ( ويأتي.ٕ٘ٗ/ٗوىذا غاية الفضيمة واالختصاص في الصحبة )منياج جـواإلسالم إذ ذاك ضعيف واألعداء ُكثر،  (ٔ)
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تسمع العرب أنك أخفرت فك رجأل عقدت لو. فقاأل أبو ب ر: ف نك أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار 
 . (ٔ اهلل عو وجأل. الحديث 

وأبو ب ر جعلوا فك  أل واحد منيما ديتو لمن قتلو  -صلى اهلل عليو وسلم  -ولما ىاجر رسوأل اهلل 
 . (ٕ أسره  أو

وحثوا التراب على رأس أبك ب ر، قاأل ابن إسحاو: حدثنك عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، قاأل: 
لقك أبا ب ر سفيو من سفياء قريش حين خرج من جوار ابن الدغنك وىو عامد إلى ال عبك فحثا 

بو ب ر: أ  ترى ما على رأسو تراًبا، فمر بأبك ب ر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائأل، فقاأل لو أ
يصنع ىألا السفيو؟ فقاأل: أنت فعلت أللك بنفسك. وىو يقوأل: أي رب ما أحلمك، أي رب ما 

قلت وأل ر ابن  ثير فك البدايك والنيايك، عن خيثمك بن سليمان  . (ٖ أحلمك، أي رب ما أحلمك 
 -النبك  ابطرابلسك بسنده عن عائشك بعد أن أل رت إسالم أبك ب ر قالت: لما اجتمع أصحاب

صلى اهلل عليو  -و انوا ثمانيك وثالثين رجاًل ألح أبو ب ر على رسوأل اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم 
صلى  -فك الظيور، فقاأل يا أبا ب ر إنا قليأل، فلم يوأل أبو ب ر يلح حتى ظير رسوأل اهلل  -وسلم 

أبو ب ر فك الناس وتفرو الناس فك نواحك المسجد  أل رجأل فك عشيرتو، وقام  -اهلل عليو وسلم 
لى رسولو،  -صلى اهلل عليو وسلم  -خطيًبا ورسوأل اهلل  جالس، ف ان أوأل خطيب دعا إلى اهلل وا 

وثار المشر ون على أبك ب ر وعلى المسلمين فضربوا فك نواحك المسجد ضرًبا شديًدا، ووطئ أبو 
خصوفتين ويحرفيما ب ر وضرب ضرًبا شديًدا، ودنا منو الفاسو عتبك بن ربيعك يضربو بنعلين م

   (ٗ لوجيو، ونوا على بطن أبك ب ر حتى ما يعرف وجيو من أنفو. إلى آخر القصك 

 

                                      

 .٘ٗب ٖٙأخرجو البخاري ك(ٔ)

 .ٖٔ، ٕٛٙ، ٕٛٛ، جـٙ/ٖمنياج السنة ج (ٕ)

 .ٜ٘ص ٖالبداية والنيارية جـ (ٖ)

 .ٜ٘ص ٖالبداية والنيارية جـ (ٗ)
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 -صمى اهلل عميو وسمم  -وأول من دافع عن رسول اهلل 

أو يقتلوه بم ك دافع عنو  -صلى اهلل عليو وسلم  -لما أراد المشر ون أن يضربوا رسوأل اهلل 
ير قاأل سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع المشر ون الصديو فضربوه، عن عروة بن الوب

صلى اهلل  -، قاأل: رأيت عقبك بن أبك معيط جاء إلى النبك -صلى اهلل عليو وسلم  -برسوأل اهلل 
وىو يصلك فوضع رداءه فك عنقو فخنقو خنًقا شديًدا، فجاء أبو ب ر حتى دفعو عنو  -عليو وسلم 

وفك حديث أسماء: فأتى  (ٔ اهلل وقد جاء م بالبينات من رب م  فقاأل: أتقتلون رجاًل أن يقوأل ربك
الصريخ إلى أبك ب ر، فقاأل: أدرك صاحبك. قالت: فخرج من عندنا ولو غدائر أربع وىو يقوأل: 

ويل م أتقتلون رجاًل أن يقوأل ربك اهلل. فليوا عنو وأقبلوا على أبك ب ر، فرجع إلينا أبو ب ر فجعأل   
 .(ٖ( ٕ إ  رجع معو  يمس شيًئا من غدائره

 : وأول من دعا إلى اهلل

أبو ب ر أوأل من دعا إلى اهلل، و ان لو قدر عند قريش لما فيو من المحاسن، فجعأل يدعو الناس 
إلى اميسالم من وثو بو، فأسلم على يديو أ ابر أىأل الشورى: عثمان، وطلحك، والوبير، وعبد 

 -صلى اهلل عليو وسلم  -و ان يخرج مع النبك الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة، وىألا أفضأل عمأل. 
يدعو معو ال فار إلى اميسالم فك المواسم ويعاونو معاونك عظيمك فك الدعوة، بخالف غيره.  ان 

قبأل ابمر بالقتاأل بالحجك والبيان والدعوة،  ما  -صلى اهلل عليو وسلم  -يجاىد ال فار مع الرسوأل 
م يك نولت  -سورة الفرقان-َن َوَجاِىْدُىْم ِبِو ِجَياًدا َ ِبيًرا{ وىأله السورة قاأل تعالى: }َفال ُتِطِع اْلَ اِفِري

                                      

 .٘ب  ٕٙالبخاري ك (ٔ)

 .ٜٙٔ/ ٚأخرجو أبو يعمى، انظر فتح الباري جـ(ٕ)

، وقال في الفتح: ولقصة أبي بكر ىذه شاىد من حديث عمي رضي ٛٙٔ، ٙٙٔ، ٕٕ٘/ٗ، جـٗ/ٖمنياج السنة جـ (ٖ)
اهلل عنو أخرجو البزار من رواية محمد بن عمي عن أبيو أنو خطب فقال: من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. فقال: أما إني 

أخذتو قريش ىذا يجؤه  -صمى اهلل عميو وسمم  -ول اهلل ما بارزني أحد إال انتصفت منو، ولكنو أبو بكر. لقد رأيت رس
وىذا يتمقاه، ويقولون لو: أنت تجعل اآللية إلًيا واحًدا، فواهلل ما دنا منو أحد إال أبو بكر يضرب ىذا ويدفع ىذا ويقول 

م أبو بكر؟ فسكت ويمكم أتقتمون رجاًل أن يقول ربي اهلل. ثم بكى عمي. ثم قال: أنشدكم اهلل أمؤمن آل فرعون أفضل أ
 ( .ٜٙٔ/ ٚالقوم. فقال عمي: واهلل لساعة من أبي بكر خير منو، ذاك رجل يكتم إيمانو، وىذا يعمن إيمانو. )الفتح جـ
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وقبأل أن يؤمر بالقتاأل. ف ان أبو ب ر أسبو الناس  -صلى اهلل عليو وسلم  -قبأل أن يياجر النبك 
صًبا وأ مليم فك أنواع الجياد بالنفس والماأل، ف نو جاىد قبأل ابمر بالقتاأل وبعد ابمر بالقتاأل، منت

صلى اهلل عليو  -للدعوة إلى امييمان بم ك والمدينك يدعو المشر ين ويناظرىم، وليألا قاأل النبك 
فالصحبك  (ٔ « إن أمن الناس علك فك صحبتو وألات يده أبو ب ر»فك الحديث الصحيح:  -وسلم 

و فك أنو أمن الناس علي -صلى اهلل عليو وسلم  -بالنفس، وألات اليد ىو الماأل. فأخبر النبك 
 . (ٕ النفس، والماأل 

 : وأول من بذل مالو لنصرة اإلسالم

 -روى اميمام أحمد، عن أبك معاويك، عن ابعمش، عن أبك صالح، عن أبك ىريرة، عن النبك 
ما نفعنك ماأل قط ما نفعنك ماأل أبك ب ر. فب ى أبو ب ر، وقاأل: »قاأل:  -صلى اهلل عليو وسلم 

ضيلك لم يشر و فييا وىألا صريح فك اختصاصو بيأله الف (ٖ « وىأل أنا ومالك إ  لك يا رسوأل اهلل
 . (ٗ « و ان يقضك فك ماأل أبك ب ر  ما يقضك فك ماأل نفسو» علك و  غيره

نفاو أبك ب ر لم ي ن نفقك على النبك  فك طعامو و سوتو ف ن اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -وا 
ى إقامك امييمان. و ان إنفاقو فك أوأل أغنى نبيو عن ماأل الخلو أجمعين؛ بأل  ان معونك لو عل

اميسالم لتخليص من آمن وال فار يؤألونو أو يريدون قتلو مثأل اشترائو سبعك  انوا يعألبون فك اهلل، 

                                      

ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبتو وذات يده من ابن أبي ( »ٜٖٖٚأخرجو الترمذي في مناقب الصديق رقم )(ٔ)
ىي أمن عمينا. أي أسمح بمالو وأبذل لو، ولم يرد بو معنى االمتنان، وفي « أمن إلينا»قال: ومعنى قولو « قحافة

إن أمن الناس عمي في صحبتو ومالو أبو بكر ولو كنت متخًذا »صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو 
 ( ويأتي مع أحاديث المخالة.ٛب ٛالحديث )ك « خمياًل ... 

 .ٖٗ، ٕ٘ٗ، ٗ٘، ٚ، ٙٙٔ، ٛ/ٗ، جـٗ/ٖمنياج السنة جـ(ٕ)

« وقال: وىل نفعني اهلل إال بك، وىل نفعني اهلل إال بك، وىل نفعني اهلل إال بك»وفي رواية  ٖٕ٘/ٕالمسند جـ (ٖ)
ما ألحد عندنا يد إال كافأناه عمييا ما خال أبا بكر فإن »وروى الترمذي من حديث أبي ىريرة بمفظ  ٕٙٙ/ ٕالمسند جـ

 ( .ٖٔٗٚ)رقم « بيا يوم القيامة لو عندنا يًدا يكافئو اهلل

أخرجو الخطيب عن سعيد بن المسيب مرساًل « وكان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسو»قولو:  (ٗ)
 ( .ٖٛ)تأريخ الخمفاء ص
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نفاقو  (ٔ منيم بالأل، حتى قاأل عمر رضك اهلل عنو: أبو ب ر سيدنا وأعتو سيدنا يعنك بالً   ، وا 
الم حيث  ان أىأل ابرض قاطبك أعداء اميسالم، على المحتاجين من أىأل امييمان فك نصر اميس
فك الحديث المتفو  -صلى اهلل عليو وسلم  -وتلك النفقك ما بقك يم ن مثليا، وليألا قاأل النبك 

  تسبوا : »-لما  ان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد  الم-على صحتو 
. ف ن  (ٕ « أحدىم و  نصيفو ًبا ما بلغ مدأصحابك، فوالألي نفسك بيده لو انفو أحد م مثأل أحد ألى

إطعام الجائع من جنس الصدقك المطلقك التك يم ن  أل واحد فعليا إلى يوم القيامك. وقاأل يعقوب 
بن سليمان فك تأريخو: حدثنا الحميدي، قاأل: حدثنا سفيان، حدثنا ىشام عن أبيو: أسلم أبو ب ر 

؛ أعتو بالً ، وعامر بن فييرة، وونيرة، والنيديك، ولو أربعون ألف درىم، فأنفقيا فك سبيأل اهلل
. وقاأل أبو قحافك لو: يا بنك أراك تعتو رقاًبا ضعاًفا، (ٖ وابنتيا، وجاريك بنك المؤمأل، وأم عبيس 

 . (ٗ فلو اعتقت قوًما يمنعونك. فقاأل: إنك أريد ما أريد 

ر بنفسو فيأل ترك مالو ولما ىاجر استصحب مالو فجاء أبو قحافك، وقاأل بىلو: ألىب أبو ب 
عند م أو أخأله؟ قالت أسماء: فقلت: بأل تر و، ووضعت فك ال وة شيًئا وقلت ىألا ىو الماأل لتطيب 
نفسو أنو ترك أللك لعيالو، ولم يطلب أبو قحافك منو شيًئا. وىألا يدأل على غناه. وأصحاب الصفك 

بثالثك، وانطلو نبك اهلل على طعمتيم فألىب  -صلى اهلل عليو وسلم  - انوا فقراء فحث النبك 
و ان الصديو ينفو على مسطح بن أثاثك لقرابك بعيدة، و ان ممن يت لم فك اميفك،  (٘ بعشرة 

فحلف أبو ب ر أن   ينفو عليو، فأنوأل اهلل تعالى: }َو  َيْأَتأِل ُأوُلو اْلَفْضأِل ِمْنُ ْم َوالسََّعِك{ إلى قولو: 

                                      

 ( .ٚٗٔ/ٔأبو نعيم في الحمية )(ٔ)

 .٘ب ٕٙي ك وأخرجو البخار « ما أدرك من أحدىم ... »( بمفظ ٜٚٙٔص ٕٕٔح  ٗٗأخرجو مسمم )ك (ٕ)

وأخرج سعيد بن األعرابي عن ابن عمر رضي اهلل عنيما قال: أسمم أبو بكر رضي اهلل عنو يوم أسمم وفي منزلو (ٖ)
 أربعون ألف درىم فخرج إلى المدينة في اليجرة ومالو غير خمسة آالف كل ذلك ينفقو في الرقاب والعون عمى اإلسالم.

 « .ي أريد ما عند اهلليا أبت إن»وفي رواية ابن جرير قال: (ٗ)

 .ٕ٘ب ٔٙأخرجو البخاري ومسمم عن عبد الرحمن بن أبي بكر. انظر البخاري ك(٘)
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اهلل لك، فأعاد عليو النفقك. والحديث  بو ب ر: بلى واهلل أحب أن يغفرفقاأل أ (ٔ }َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌم{ 
 .(ٕ  بأللك ثابت فك الصحيحين 

 الفضل بالسبق إلى اإلنفاق والقتال وىو أسبقيم إلييما

و أل آيك نولت فك مدح المنفقين فك سبيأل اهلل فيو أوأل المرادين بيا من ابمك، مثأل قولو تعالى: 
 َمْن َأْنَفَو ِمْن َقْبأِل اْلَفْتِح َوَقاَتأَل ُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًك ِمَن الَّأِليَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا{  }  َيْسَتِوي ِمْنُ مْ 

فالألين سبقوا إلى امينفاو والقتاأل قبأل الحديبيك أفضأل ممن بعدىم. وأبو ب ر أفضأل من ىؤ ء   (ٖ 
 ينفو مالو ويجاىد بحسب اميم ان. - عليو وسلم صلى اهلل - ليم، ف نو من حين آمن بالرسوأل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .ٕٕسورة النور:  (ٔ)

 ( .ٕٓٚٚومسمم رقم ) ٕٔٓ-ٜٛٔ/ ٘في البخاري جـ (ٕ)

 .ٓٔسورة الحديد:  (ٖ)
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 المطمب الثالث
 المطمق ()أبو بكر صاحب النبي 

الصحبك: اسم جنس تعم قليأل الصحبك و ثيرىا فيقاأل: صحبو ساعك، ويوًما، وجمعك، وشيًرا، 
 وسنك، وصحبو عمره  لو.

يأتك ومان يغوو فئام من »أل: أنو قا -صلى اهلل عليو وسلم  -ثبت فك الصحيح عن النبك و  
ىأل في م »، وفك لفظ: « ؟-صلى اهلل عليو وسلم  -الناس، فيقاأل ليم: ىأل في م من صحب النبك 

؟ فيقولون: نعم، فيفتح ليم، ثم يغوو فئام من الناس -صلى اهلل عليو وسلم  -من رأى رسوأل اهلل 
؟ فيقولون: نعم، -و وسلم صلى اهلل علي -فيقاأل ليم: ىأل في م من صحب من صحب رسوأل اهلل 

وفك « فيفتح ليم، ثم تغوو فئام من الناس فيقاأل ليم: ىأل في م من رأى من رأى من رأى رسوأل اهلل
؟ فيقولون: نعم، -صلى اهلل عليو وسلم  -من صحب من صحب من صحب رسوأل اهلل »لفظ: 

 -لى اهلل عليو وسلم ص -فيأل ر الطبقك الرابعك  أللك  . فقد علو النبك »، وفك لفظ: « فيفتح ليم
الح م بصحبتو وعلو برؤيتو وجعأل فتح اهلل على المسلمين بسبب من رآه مؤمًنا بو. وىأله الخاصيك 

صلى اهلل  - انت أعماليم أ ثر من أعماأل الواحد من أصحابو    تثبت بحد غير الصحابك ولو
 .(ٔ « -عليو وسلم 

نو صحبو من حين بعثو اهلل إلى أن مات؛ ف نو والصديو فك ألروة سنام الصحبك وأعال مراتبيا؛ ف  
لوجد ما يختص  -صلى اهلل عليو وسلم  -لو أحصى الومان الألي  ان يجتمع فيو أبو ب ر بالنبك 

 بو أبو ب ر أضعاف ما اختص بو واحد منيم. وأما المشترك فال يختص بو واحد.

                                      

يحين عن أبي ىريرة وفي الصح« فيفتح ليم بو». وفي رواية لمسمم ٕ٘ب ٗٗ، مسمم ك ٙٚب ٙ٘البخاري ك (ٔ)
وددت أني رأيت إخواني، قالوا: يا رسول اهلل أولسنا »أنو قال:  -صمى اهلل عميو وسمم  -رضي اهلل عنو عن النبي 

خواني الذين يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني أراد بو « إخواني»ومعموم أن قولو « إخوانك. قال بل أنتم أصحابي، وا 
 ( .ٕٗٗ/ ٗأما أنتم فمكم مزية الصحبة. )منياج جـإخواني الذين ليسوا أصحابو، و 
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و لو فيو مبرو فك أللك على وتصديق -صلى اهلل عليو وسلم  -وأما  ماأل معرفتو ومحبتو للنبك 
سائرىم تبريًوا باينيم فيو مباينك   تخفى على من  ان لو معرفك بأحواأل القوم. وأما من   معرفك لو 

 ومعاونتو لو على الدين ف أللك. -صلى اهلل عليو وسلم  -فال تقبأل شيادتو. وأما نفعو للنبك 

صحابك أن يفضلوا بيا على غيرىم فيأله ابمور التك ىك مقاصد الصحبك ومحامدىا ويستحو ال
ببك ب ر فييا من ا ختصاص بقدرىا ونوعيا وصفتيا وفائدتيا ما   يشر و فييا أحد، ويدأل على 

 . (ٔ « وواسانك بنفسو ومالو»أللك حديث أبك الدرداء 

 :  صاحبو في سفر اليجرة

 د لك آيك }ِإ  َتْنُصُروُه{ على أفضليك من سبعك أوجو

يلك التك حصلت ببك ب ر فك اليجرة لم تحصأل لغيره من الصحابك بال تاب   ريب أن الفض
والسنك واميجماع فت ون ىأله ابفضليك ثابتك لو دون عمر وعثمان وعلك وغيرىم من الصحابك، قاأل 

ِفك اْلَغاِر ِإأْل َيُقوأُل  ِإأْل ُىَما اهلل تعالى: }ِإ  َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اهلُل ِإأْل َأْخَرَجُو الَّأِليَن َ َفُروا ثَاِنَك اْثَنْينِ 
 . (ٕ  ِلَصاِحِبِو   َتْحَوْن ِإنَّ اهلَل َمَعَنا َفَأْنَوأَل اهلُل َسِ يَنَتُو َعَلْيِو َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَىا{ اآليك

 ففك اآليك ال ريمك من فضائأل الصديو:

 أن ال فار أخرجوه: -ٔ

}ثَاِنَك اْثَنْيِن{ فلوم أن ي ونوا أخرجوىما، وىألا ىو  - عليو وسلم صلى اهلل -ال فار أخرجوا الرسوأل 
الواقع، ف ن ال فار أخرجوا المياجرين  ليم  ما قاأل تعالى: }ِلْلُفَقَراِء اْلُمَياِجِريَن الَّأِليَن ُأْخِرُجوا ِمْن 

                                      

 .٘ٙٗ، ٗٙٗ/ٗوانظر مجموع الفتاوى جـ  ٕ٘ٗ-ٖٕٗ/ ٗمنياج جـ (ٔ)

. قال ابن كثير رحمو اهلل: لما ىم المشركون بقتمو أو حبسو أو نفيو خرج منيم ىارًبا صحبو ٓٗسورة التوبة:  (ٕ)
لى غار ثور ثالثة أيام ليرجع الطمب الذين خرجوا في آثارىم ثم صديقو وصديقو وصاحبو أبي بكر بن أبي قحافة، فمجآ إ

يسيروا نحو المدينة، فجعل أبو بكر رضي اهلل عنو يجزع أن يطمع عمييم فيخمص إلى الرسول منيم أذى، فجعل النبي 
 ( .ٖٛ٘ص ٕيسكنو ويثبتو. )تفسير ابن كثير جـ -صمى اهلل عميو وسمم  -

 



   
 ٔٗ 

، وقاأل تعالى: }ُأأِلَن ِللَّأِليَن ُيَقاَتُلوَن ِبَأنَُّيْم ُظِلُموا  (ٔ ِدَياِرِىْم َوَأْمَواِلِيْم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهلِل َوِرْضَواًنا{ 
نَّ اهلَل َعَلى َنْصِرِىْم َلَقِديٌر * الَّأِليَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِىْم ِبَغْيِر َحوٍّ ِإ  َأْن َيُقوُلوا َربَُّنا  وأللك  (ٕ اهلُل{ َواِ 

يم نيم ترك امييمان، فقد أخرجوىم إأل  انوا أنيم منعوىم أن يقيموا بم ك مع امييمان، وىم   
 .  (ٖ مؤمنين 

 أنو صاحبو الوحيد: -ٕ

الألي  ان معو حين نصره اهلل إأل أخرجو الألين  فروا ىو أبو ب ر، و ان ثانك اثنين اهلل ثالثيما. 
د دأل على العدد، ف ن الواحد أقأل ما يوجد، ف ألا لم يصحبو إ  واح قولو: }ثَاِنَك اْثَنْيِن{ يدأل على قلك

 أنو فك غايك القلك.

من أ ابر الصحابك إ   -صلى اهلل عليو وسلم  -وأيًضا ففك المواضع التك   ي ون مع النبك 
واحد ي ون ىو أللك الواحد: مثأل سفره فك اليجرة ومقامو يوم بدر فك العريش لم ي ن معو فيو إ  

 ان ي ون معو من أ ابر الصحابك أبو ب ر، ومثأل خروجو إلى قبائأل العرب يدعوىم إلى اميسالم 
صلى اهلل  -أبو ب ر. وىألا اختصاص فك الصحبك لم ي ن لغيره باتفاو أىأل المعرفك بأحواأل النبك 

 . (ٗ  -عليو وسلم 

 صاحبو في الغار: -ٖ

الفضيلك فك الغار ظاىرة بنص القرآن، وقد أخرجا فك الصحيحين من حديث أنس، عن أبك ب ر 
نظرت إلى أقدام المشر ين على رءوسنا ونحن فك الغار، فقلت: يا »قاأل: الصديو رضك اهلل عنو، 

                                      

كثير رحمو اهلل: لما ىم المشركون بقتمو أو حبسو أو نفيو خرج منيم ىارًبا صحبو . قال ابن ٓٗسورة التوبة:  (ٔ)
صديقو وصديقو وصاحبو أبي بكر بن أبي قحافة، فمجآ إلى غار ثور ثالثة أيام ليرجع الطمب الذين خرجوا في آثارىم ثم 

الرسول منيم أذى، فجعل النبي  يسيروا نحو المدينة، فجعل أبو بكر رضي اهلل عنو يجزع أن يطمع عمييم فيخمص إلى
 ( .ٖٛ٘ص ٕيسكنو ويثبتو. )تفسير ابن كثير جـ -صمى اهلل عميو وسمم  -

 .ٛسورة الحشر:  (ٕ)

 .ٕٚٙ، ٕٙٙ، ٖٖ/ٗمنياج جـ (ٖ)

 .ٕٚٙ، ٕٙٙ، ٖٖ/ٗمنياج جـ (ٗ)

 



   
 ٔ٘ 

 (ٔ « رسوأل اهلل لو أن أحدىم نظر إلى قدميو ببصرنا، فقاأل: يا أبا ب ر ما ظنك باثنين اهلل ثالثيما
. وىألا الحديث مع  ونو مما اتفو أىأل العلم على صحتو وتلقيو بالقبوأل فلم يختلف فك أللك اثنان 

 . (ٕ مما دأل القرآن على معناه منيم فيو 

 أنو صاحبو المطمق: -ٗ

قولو: }ِإأْل َيُقوأُل ِلَصاِحِبِو{   يختص بمصاحبتو فك الغار، بأل ىو صاحبو المطلو الألي  مأل فك 
فصار مختًصا باب مليك من الصحبك، وىألا مما   نواع فيو  -الصحبك  ماً  لم يشر و فيو غيره 

وأصحابو،  ما فك الحديث الألي رواه  -صلى اهلل عليو وسلم  - بين أىأل العلم بأحواأل النبك
ىأل أنتم تار و لك »وفيو:  -صلى اهلل عليو وسلم  -البخاري، عن أبك الدرداء، عن النبك 

خصو دون غيره مع أنو جعأل غيره من  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقد تبين أن النبك « صاحبك؟
وليألا قاأل من قاأل من العلماء: إن فضائأل الصديو أصحابو أيًضا؛ ل نو خصو ب ماأل الصحبك، 

 . (ٖ خصائص لم يشر و فييا غيره 

 أنو المشفق عميو: -٘

نما يحون  قولو: }  َتْحَوْن{ يدأل على أن صاحبو  ان مشفًقا عليو محًبا لو ناصًرا لو حيث حون، وا 
ميسالم، وليألا لما امينسان حاأل الخوف على من يحبو. و ان حونو على النبك لئال يقتأل ويألىب ا

صلى اهلل عليو وسلم  -مامو تارة، ووراءه تارة، فسألو النبك  ان معو فك سفر اليجرة  ان يمشك أ
رواه أحمد فك  تاب « أأل ر الرصد فأ ون أمامك، وأأل ر الطلب فأ ون وراءك»عن أللك، فقاأل:  -

لما »مناقب الصحابك، فقاأل: حدثنا و يع، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبك ملي ك، قاأل: 
خرج معو أبو ب ر فأخأل طريو ثور، قاأل: فجعأل أبو ب ر  -صلى اهلل عليو وسلم  -ىاجر النبك 

                                      

المشركين،  في الغار فرأيت آثار -صمى اهلل عميو وسمم  -كنت مع النبي »ولفظو  ٜب ٜسورة  ٘ٙالبخاري ك(ٔ)
 ( .ٗ٘ٛٔوأخرجو مسمم رقم )« قمت: يا رسول اهلل لو أن أحدىم رفع قدمو لرآنا، قال: ما ظنك باثنين اهلل ثالثيما

 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗمنياج جـ (ٕ)

 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗمنياج جـ (ٖ)

 



   
 ٔٙ 

ما لك؟ قاأل: يا رسوأل اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يمشك خلفو ويمشك أمامو فقاأل لو النبك 
أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر، وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم، قاأل: فلما انتيينا إلى الغار 

قاأل نافع حدثنك رجأل عن ابن أبك ملي ك أن أبا « حتى أيموقاأل أبو ب ر: يا رسوأل اهلل  ما أنت 
فلم « ب ر رأى جحًرا فك الغار فألقميا قدمو، وقاأل يا رسوأل اهلل إن  انت لسعك أو لدغك  انت بك

وىو  -صلى اهلل عليو وسلم  -ي ن يرضى بمساواة النبك؛ بأل  ان   يرضى بأن يقتأل رسوأل اهلل 
 أل مؤمن، والصديو أقوم  نفسو وأىلو ومالو. وىألا واجب علىيعيش؛ بأل  ان يختار أن يفديو ب

 . (ٔ  المؤمنين بأللك 

 المشارك لو في معية االختصاص: -ٙ

قولو: }ِإنَّ اهلَل َمَعَنا{ صريح فك مشار ك الصديو للنبك فك ىأله المعيك التك اختص بيا الصديو لم 
والتأييد واميعانك على عدوىم  يشر و فييا أحد من الخلو ... وىك تدأل على أنو معيم بالنصر

قد أخبر أن اهلل ينصرنك وينصرك يا أبا ب ر، ويعيننا  -صلى اهلل عليو وسلم  -في ون النبك 
علييم، نصر إ رام ومحبك،  ما قاأل تعالى: }ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَّأِليَن آَمُنوا ِفك اْلَحَياِة الدُّْنَيا آمنوا 

. وىألا غايك المدح ببك ب ر، إأل دأل على أنو ممن شيد لو الرسوأل بامييمان  (ٕ فك الحياة الدنيا{ 
المقتضى نصر اهلل لو مع رسولو فك مثأل ىأله الحاأل التك يخألأل فييا عامك الخلو إ  من نصره 

وقاأل من أن ر (ٖ اهلل؛ وليألا قاأل سفيان بن عيينك: إن اهلل عاتب الخلو جميعيم فك نبيو إ  أبا ب ر
 افر؛ بنو  ألب القرآن. وقالت طائفك  أبك القاسم السييلك وغيره: ىأله المعيك صحبتو فيو 

بأل ظير اختصاصيما « ما ظنك باثنين اهلل ثالثيما»الخاصك لم تثبت لغير أبك ب ر، و أللك قولو: 
فك اللفظ  ما ظير فك المعنى؛ ف ان يقاأل للنبك: محمد رسوأل اهلل، فلما تولى أبو ب ر بعده 

: خليفك رسوأل اهلل. فيضيفون الخليفك إلى رسوأل اهلل المضاف إلى اهلل، والمضاف صاروا يقولون

                                      

 .ٖٕٙ، ٕٕٙ/ ٗمنياج جـ (ٔ)

  .ٔ٘سورة غافر:  (ٕ)

 أخرجو ابن عساكر. (ٖ)

 



   
 ٔٚ 

« ما ظنك باثنين اهلل ثالثيما»إلى المضاف إلى اهلل مضاف إلى اهلل، وتحقيًقا لقولو: }ِإنَّ اهلَل َمَعَنا{ 
و ب ر فلما تولى عمر بعده صاروا يقولون: أمير المؤمنين، فانقطع ا ختصاص الألي امتاو بو أب

 . (ٔ على سائر الصحابك 

 أنو صاحبو فك حاأل إنواأل الس ينك والنصر: -ٚ

ف ن من  ان صاحبو فك حاأل  (ٕ قاأل اهلل تعالى: }َفَأْنَوأَل اهلُل َسِ يَنَتُو َعَلْيِو َوَأيََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَىا{ 
فلم يحتج أن يأل ر الخوف الشديد فألن ي ون صاحبو فك حضور النصر والتأييد أولى وأحرى، 

ألا علم أنو صاحبو فك ىأله الحاأل علم إنما  صحبتو لو فك ىأله الحاأل لد لك ال الم والحاأل علييا، وا 
حصأل للرسوأل من إنواأل الس ينك والتأييد بالجنود التك لم يرىا الناس لصاحبو المأل ور فييا أعظم 

 (ٖ مما لسائر الناس، وىألا من بالغك القرآن وحسن بيانو 

  

 

  

 

 

 

 
                                      

 .ٖٕٗ، ٕٕٗ/ ٗمنياج جـ (ٔ)

 .ٓٗسورة التوبة:  (ٕ)

صمى  -. قال ابن القيم رحمو اهلل: وكان شيخنا قدس اهلل روحو يقول: الضمير عائد عمى النبي ٕٕٚ/ٗمنياج جـ  (ٖ)
لى صاحبو تبًعا لو فيذا الذي أنزلت عميو السكينة وىو الذي أيده اهلل بالجنود وسرى ذلك إلى  -اهلل عميو وسمم  وا 
 ( .ٕٔٔ/ٗصاحبو )بدائع 

 



   
 ٔٛ 

 الرابع  المطمب
 مشاىده وصفاتو

شيد المشاىد  ليا مع النبك صلى اهلل عليو و سلم، و ان يتاجر بالثياب وبلغ رأس مالو حين أسلم 
أربعين ألف درىم أنفقيا على مصالح الدعوة امِيسالميك وخاصك فك عتو رقاب المستضعفين 

يقضك فك ماأل أبك ب ر  إما يقضك  من المسلمين. و ان النبك صلى اهلل عليو و سلم (ٔ ابرقاء 
الرجأل فك ماأل نفسو. وقد بين النبك صلى اهلل عليو و سلم مدى إفادة امِيسالم من أللك "ما نفعنك 

. وقد بشره الرسوأل صلى اهلل عليو و سلم بالجنك وترك خوخإك (ٕ ماأل قط ما َنفعنك ماأل أبك ب ر"
بأن يؤم الناس فك الصالة خالأل مرضو  داره مشرعك على المسجد دون بقيك الصحابك وأمره (ٖ 

وقد صاىره بأن تووج عليو الصالة والسالم ابنتو   و ان موضع مشورة النبك صلى اهلل عليو وسلم
 . (ٗ  -رضك الّلو عنيا  -عائشك 

 فيمكن تقسيميا إلى قسمين : –رضي الّمو عنو  –أما عن صفاتو  

 الصفات الَخْمِقية:  -ا
  (٘ فقالت: " ان رجاًل أبيض نحيفًا خفيف العارضين -رضك الّلو عنيا  - وصفتإو ابنتإو عائشك   

العينين ناتئ الجبيك  أي: باروىا( عاري ابشاجع"  أي:  (ٚ قليأل لحم الوجو غائر   (ٙ أجنأ 
 .(ٛ ابصابع( 

 
                                      

 ع رقيق وىو المحمول.جم  (ٔ)

 بإسناد صحيح. ٘ٙ/ٔأحمد، فضائل الصحابة   (ٕ)

 الخوخة: باب صغير ينفذ منو إلى المسجد.  (ٖ)

 .ٖٙعصر الخالفة الراشدة، لمدكتور/ أكرم ضياء العمري ص   (ٗ)

 خفيف العارضين: العارض صفحة الخد والمراد خفيف شعر الخد.  (٘)

 انحناء ما بيت الكتفين عمى الصدر. أجنأ: األحدب وكذلك يطمق عمى  (ٙ)

 غائر العينين. أي عيناه داخمتان في رأسو.  (ٚ)

 .٘ٔالخمفاء الراشدون، أمين القضاة صح  (ٛ)

 



   
 ٜٔ 

 الصفات الُخُلقيك: -ٕ

ع رحمك يحفظ شرفو و رامتو شديد الحياء  ثير الورع حاومًا م (ٔ أّواىا  -رضك الّلو عنو - ان    
 و ان غنيًا بجاىو وأخالقو. ولم يؤَثر عنو عبادة ابصنام وُأِثر عنو ابخالو الطيبك.

وقإد أجمإع أىإأل السنك على أنَّ أفضأل الناس بعد رسوأل الّلو صلى اهلل عليو و سلم أبو ب ر، ثم 
، و ان ح متو ورباطك جأشو فك  ح يمًا فقد ظيرت -رضك الّلو عنو -عمر، ثم عثمان، ثم علكَّ

مواجيك مصاب ابمك بوفاة النبك صلى اهلل عليو و سلم  إما ظيرت شخصيتو القويك وحن تو 
 السياسيك فك اجتماع السقيفك.

ليا وأللك "فك خطبتإو التك خطبيإا فك   (ٕ وقد عبر عن تواضع َجمٍّ ووىد فك الخالفك حين ُرشِّح 
قد وليت علي م ولست بخير إم. الخطبك" . ومع علمو بالقرآن  الناس بعد البيعك ومما جاء فييا: أنك

والسنك وفيمو لمقاصد الشرع وأح امو فقد  ان  ثير ا ستشارة للصحابك و انت الرحمك تغلب على 
 .(ٖ آرائو فقد أشار بقبوأل المفاداة من أسرى بدر

  

  

  

 

 

 

                                      

 أّواىًا: األّواه كثير الدعاء وكذلك رحيم القمب ورقيقو.  (ٔ)

 رشح: أي اختياره وىيئوه لمخالفة.  (ٕ)

 ضياء العمري.عصر الخالفة الراشدة، لمدكتور/ أكرم   (ٖ)

 



   
 ٕٓ 

 الخامس المطمب
 أسموبو في الحكم، و  البيعة بالخالفة

اة النبك صلى اهلل عليو و سلم. اجتمع ابنصار فك سقيفك بنك ساعدة  ختيار خليفإك بعد وف   
منيم فحضر إلييم نفر من المياجرين ومنيم أبو ب ر الصديو، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة 

فت لم أبو ب ر وبيَّن فضأل ابنصار وقاأل: "لقد رضيت ل إم  -رضك الّلو عنيم -عامر بن الجراح
لرجلين فبايعوا أييما شئتم فأخأل بيد عمر بن الخطاب، وبيد أبك عبيدة بن الجراح " أحد ىألين ا

قد   فقاأل عمر بن الخطاب: "يا معشر ابنصار ألستم تعلمون أن رسوأل الّلو صلى اهلل عليو وسلم
نتقدم أمر أبا ب ر أن يؤم الناس فأيَّ إم تطيب نفسو أن يتقدم أبا ب ر" فقاأل ابنصار: "نعوأل بالّلو أن 

بأحقيك أبك ب ر بالخالفك بعد أن  -رضك الّلو عنو -فقد استدأل عمر بن الخإطاب .(ٔ أبا ب ر" 
فطلب عمر  -رضك الّلو عنو -أَل َّرىم بأمر الرسوأل صلى اهلل عليو و سلم أن يؤم الناس أبو ب ر

ن لألنصار من أبك ب ر أن يبسط يده ليبايعو فبسط يده فبايعو عمر فالمياجرون فابنصار وما  ا
أن يتخلفوا عن البيعك بعد أن نبييم عمر إلى تلك الحقيقك أ  وىك  -رضوان الّلو علييم  -

جميعًا فاتفقت  -رضوان الّلو علييم -على سائر الصحابك -رضك الّلو عنو -أفضليك أبك ب ر
ناس وتمت المنبر فبايعو ال -رضك الّلو عنو - لمتيم على البيعك. وفك اليوم التالك صعد أبو ب ر

  .(ٕ البيعك ببك ب ر 

 :-رضي الّمو عنو  -أسموبو في الحكم 

أسلوبو فك الح م من خالأل خطبتو القصيرة التك خطبيا  -رضك الّلو عنو  -أعلن أبو ب ر    
 فك الناس فك مسجد رسوأل الّلو صلى اهلل عليو و سلم فقاأل بعد أن حمد الّلو وأثنى عليو:

 

                                      

 .ٖٖٔ/ٕمسند أحمد   (ٔ)

 انظر لمحات في الخالفة الراشدة، لمدكتور / عـبد العزيز محمد نور ولي. (ٕ)

 



   
 ٕٔ 

ُمونك: "يا أييا الناس ِإنك ق    ن أسأت فْقوِّ د ُولِّيت علي م ولست بخير إم ف ن أحسنت فأعينونك وا 
الصدو أمانك وال ألب خيانك والضعيف في م قوى عنإدي حتى ارجإع عليو حقو إن شاء الّلو، والقوي 

في إم ضعيف حتى آخأل الحو منو إن شاء الّلو   يدع قوم الجياد فك سبيأل الّلو إ  خألليم و  
شك فك قوم إ  عميم الّلو بالبالء. أطيعونك ما أطعت الّلو ورسولو ف ألا عصيت الّلو تشيع الفإاح

  .(ٔ ورسولو فال طاعك لك علي إم " 

 وىك: -رضك الّلو عنو -وقد تضمنت ىأله الخطبك الخطوط الرئيسك لسياستو 

 ساوى نفسو بالناس يسري عليو من الح م ما يسري علييم. -ٔ

 و.إقامك مبدأ التعاون على الح -ٕ

 رفع شعار الصدو ومحاربك ال ألب. -ٖ

نصاف المظلوم. -ٗ  ابخأل على الظالم وا 

 رفع رايك الجياد فك سبيأل الّلو. -٘

 الفاحشك فك المجتمع. (ٕ قمع  -ٙ

 (ٖ ابمر بطاعتو مادام يقيم حدود الّلو  -ٚ

 

 

 

                                      

 .ٖ٘ٓ/ٙ، البداية والنيايِة ٔٙٙ/ٗسيرة ابن ىشام  (ٔ)

 قمع: أي قيرىم وَذلمَّيم )المرتدين(. (ٕ)

 لي.لمحات في الخالفة الراشدَة، لمدكتور/ عبد العزيز محمد نور و (ٖ)

 



   
 ٕٕ 

 السادس المطمب
 ووفاتو -رضي الّمو عنو -أبي بكر مرض

أنو اغتسأل فك يوم بارد فأصيب  -ّلو عنورضك ال - ان سبب مرض أبك ب ر الصديو      
بالُحمى خمسك عشر يومًا   يخرج فييا إلى الصالة و ان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلك 

ألوميم لو  -رضك الّلو عنو -بالناس و ان الناس يدخلون إليو يوورونو وىو فك البيت و ان عثمان
 فك مرضو.

مساء ليلك الثإالثإاء لثإمانك لياأل بقين  -و عنورضك اللّ  -واأل المرض بو حتى توفك أبو ب ر ومإا
 من جمادى اآلخرة سنك ثالث عشرة لليجرة ف انت خالفتو سنتين وثالثك أشير وعشر لياأل.

و فن  -رضك الّلو عنيا –أن تغسلو ووجتو أسماء بنت عميس  -رضك الّلو عنو -وقإد أوصى
 بثوبين وقيأل: بثالثك.

، ودفن لياًل إلى جانب صاحبو عليو الصالة -لّلو عنورضك ا -وصلى عليو عمر بن الخطاب
رحمو الّلو ورضك عنو  (ٕ   تفك رسوأل الّلو صلى اهلل عليو وسلم (ٔ  والسالم وُجِعأل رأسو بمحاألاة

 ن امِيسالم والمسلمين خير الجواءوجواه ع

 

  

 

  

 
                                      

 بمحاذاة: أي وازاه. (ٔ)

 .ٖٖالخمفاء الراشدون، الدكتور أمين القضاة  (ٕ)

 



   
 ٕٖ 

 الخاتمك

 ا من خاللو :وفك نيايك البحث أضع فك ىأله الخاتمك أىم النتائج التك توصلت اليي

ىو عبد الّلو بن عثمان بن عامر بن عمرو بن  عب بن سعد بن تيم بن ُمرَّة. ابو ب ر :  -ٔ
 ويلتقك مع الرسوأل صلى اهلل عليو و سلم فك ُمرَّة وىو الجدُّ السادس لو عليو الصالة والسالم .

، و انوا يألفونو  ( معظًما فك قريش، محبًبا، مؤلًفا، خبيًرا بأنساب العرب وأياميم ان   -ٕ
حسانو .  لمقاصد التجارة ولعلمو وا 

أبو ب ر أسبو الصحابك إلى الخيرات ، فيو أوأل من أسلم ، وأوأل من أوألي فك اهلل ، وأوأل من  -ٖ
، وأوأل من دعا إلى اهلل ، وأوأل من بألأل مالو لنصرة  -صلى اهلل عليو وسلم  -دافع عن رسوأل اهلل 

 اميسالم .

بعثو اهلل إلى أن مات؛ ف نو لو أحصى الومان الألي  ان يجتمع فيو أبو صحب النبك من حين  -ٗ
لوجد ما يختص بو أبو ب ر أضعاف ما اختص بو واحد من  -صلى اهلل عليو وسلم  -ب ر بالنبك 
 الصحابو .

شيد المشاىد  ليا مع النبك صلى اهلل عليو و سلم، و ان يتاجر بالثياب وبلغ رأس مالو حين  -٘
 ألف درىم أنفقيا على مصالح الدعوة امِيسالميك . أسلم أربعين

أجمإع أىإأل السنك على أنَّ أفضأل الناس بعد رسوأل الّلو صلى اهلل عليو و سلم أبو ب ر، ثم  -ٙ
.  عمر، ثم عثمان، ثم علكَّ

أّواىا  شديد الحياء  ثير الورع حاومًا مع رحمك يحفظ شرفو و رامتو  -رضك الّلو عنو - ان  -ٚ
 بجاىو وأخالقو. ولم يؤَثر عنو عبادة ابصنام وُأِثر عنو ابخالو الطيبك و ان غنياً 

 

 



   
 ٕٗ 

 المصادر والمراجع

 القرآن ال ريم  •

إحياء علوم الدين ، أبك حامد الغوالك ، علو عليو جماأل محمود و محمد سيد ، دار -ٔ
 م ٜٜٜٔىإ، ٕٓٗٔ، ٔالفجر للتراث ،القاىرة ،ط

و الفضأل أحمد بن علك بن محمد بن أحمد بن اميصابك فك تمييو الصحابك ، أب-ٕ
ىإ( ، تحقيو: عادأل أحمد عبد الموجود وعلى محمد ٕ٘ٛحجر العسقالنك  المتوفى: 

 ىإ . ٘ٔٗٔبيروت ، الطبعك ابولى ،  –معوض ، دار ال تب العلميك 
ا عتقاد واليدايك إلى سبيأل الرشاد على مألىب السلف وأصحاب الحديث ،أحمد بن -ٖ

 ىإ ٕٓٗٔ،  ٔبيروت ،ط  –ييقك ،دار اآلفاو الجديدة الحسين الب
تاريخ الخلفاء ،جالأل الدين السيوطك ،ضبط وتحقيو رضوان جامع رضوان ،مؤسسك  -ٗ

 ىإ  ٕ٘ٗٔم،  ٕٗٓٓ، ٔالمختار للنشر و التوويع ،ط 
الجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيأل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد  -٘

 م  . ٜٚٛٔه/ ٚٓٗٔالقاىرة ، الطبعك ابولى ،  –( ، دار الشعب ىإٕٙ٘اهلل  ت: 
حليك ابولياء وطبقات ابصفياء ، أبو نعيإإإإإإإإم أحمإإد بن عبد اهلل بن أحمد بن  -ٙ

ىإ / ٜٖٗٔبجوار محافظك مصر ،  -ىإ( ، السعادة ٖٓٗإسحإإإإإاو ابصبيإإإإإانك  ت: 
 م  .ٜٗٚٔ

د ، محمد بن أبك ب ر بن أيوب بن سعد شمس الدين واد المعاد فك ىدي خير العبا-ٚ
م تبك المنار اميسالميك،  -ىإ( ، مؤسسك الرسالك، بيروت ٔ٘ٚابن قيم الجوويك  ت: 

 م.ٜٜٗٔىإ /٘ٔٗٔال ويت ، الطبعك السابعك والعشرون ، 
سبأل اليدى والرشاد، فك سيرة خير العباد، وأل ر فضائلو وأعالم نبوتو وأفعالو  -ٛ

ىإ( ، ٕٜٗالمبدأ والمعاد ،  محمد بن يوسف الصالحك الشامك  المتوفى:  وأحوالو فك
تحقيو وتعليو: الشيخ عادأل أحمد عبد الموجود، الشيخ علك محمد معوض ، دار ال تب 

 



   
 ٕ٘ 

 م . ٖٜٜٔ -ىإ  ٗٔٗٔلبنان ، الطبعك: ابولى،  –العلميك بيروت 
بشير بن شداد بن  سنن أبك داود ، ببك داود سليمان بن ابشعث بن إسحاو بن -ٜ

مَحمَّد  اِمأل قره  -ىإ( ، تحقيو : شَعيب ابرنؤوط ٕ٘ٚعمرو ابودي السِِّجْستانك  ت: 
 م . ٜٕٓٓىإ / ٖٓٗٔبللك ، دار الرسالك العالميك ، الطبعك ابولى ، 

سنن الترمألي ،  محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحإإإإاك، التإإإإإإإرمألي،  -ٓٔ
 –ىإ( ، تحقيو : بشار عواد معروف ، دار الغرب اميسالمك ٜٕٚسى  ت: أبإإإإإإو عي

 م .ٜٜٛٔبيروت ، 
سير أعالم النبالء ، لشمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  -ٔٔ

ىإ(، تحقيو : مجموعك من المحققين ب شراف الشيخ شعيب َٛٗٚقاْيماو الألىبك  ت : 
 م. ٜ٘ٛٔىإ / ٘ٓٗٔطبعك الثالثك ، ابرناؤوط ، مؤسسك الرسالك ، ال

 ٕالسيرة النبويك ، بن ىشام ،أبك محمد الملك بن ىشام المعافري ،دار الف ر ،ط  -ٕٔ
 ه ٜٔٗٔم،  ٜٜٛٔ،

سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، الد تور علك محمد الصالبك ،دار ابن   -ٖٔ
 م ٕٚٓٓىإ ، ٕٛٗٔ، ٔالجووي ،ط

 الم سيد المرسلين، محمد بن صالح بن محمد شرح رياض الصالحين  من   -ٗٔ
 م ، دار البصيرة ، جميوريك مصر العربيك. ٕٔٓٓ.  ٔالعثيمين ،ط

ىإ( ، ٕٔٙصحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ت:  -٘ٔ
 بيروت . –تحقيو : محمد فؤاد عبد الباقك ، دار إحياء التراث العربك 

األ الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علك بن محمد الجووي صفك الصفوة ، جم -ٙٔ
مصر،  –ىإ( ، تحقيو : أحمد بن علك ، دار الحديث، القاىرة ٜٚ٘ ت: 

 م .ٕٓٓٓىإ/ٕٔٗٔ
الّطبقات  بن سعد الطبقات ال برى ، ببك عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع  -ٚٔ

ىإ( ، تحقيو: محمد ٖٕٓ الياشمك بالو ء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد  ت:

 



   
 ٕٙ 

 م  ٜٜٓٔىإ /  ٓٔٗٔعبد القادر عطا ، دار ال تب العلميك  ، الطبعك ابولى ، 
 مٕٙٓٓىإ،  ٕٚٗٔ،  ٗعظماؤنا فك التاريخ ،مصطفى السباعك، دار السالم ،ط -ٛٔ
عقيدة أىأل السنك والجماعك فك الصحابك ال رام رضك اهلل عنيم ،ناصر بن علك  -ٜٔ

 ٖتبك الرشد، الرياض، الممل ك العربيك السعوديك، طعائض حسن الشيخ م 
 مٕٓٓٓىإ/ٕٔٗٔ،

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اميمام الحافظ أحمد بن علك بن حجر  -ٕٓ
ه( ، رقم  تبيا وأبوابيا وأحاديثيا: محمد فؤاد عبد الباقك ، دار ٕ٘ٛالعسقالنك  ت 

 م . ٕٓٓٓه/ٕٔٗٔثالثك ، دمشو ، الطبعك ال –الرياض ، ودار الفيحاء  –السالم 
ال امأل فك التاريخ ،ابن ابثير ،تحقيو الشيخ خليأل مأمون شيحا ،دار المعرفك    -ٕٔ

 لبنان–بيروت 
لوامع ابنوار البييك وسواطع ابسرار ابثريك لشرح الدرة المضيك فك عقد الفرقك   -ٕٕ

الحنبلك، مؤسسك  المرضيك ، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفارينك
 م ٕٜٛٔ -ىإ  ٕٓٗٔ -دمشو ، ا  –الخافقين وم تبتيا 

المستإإدرك على الصحيحإإين ، أبو عبإإإإإإد اهلل الحا إإإإإم محمد بن عإبإإإإإإإد اهلل بن  -ٖٕ
ىإ( ، تحقيو : مصطفى عبد القادر عطا ، دار ال تب ٘ٓٗمحمد النيسابوري  ت: 

 . ٜٜٓٔ/ ٔٔٗٔ،  بيروت ، الطبعك ابولى –العلميك 
 

 


