
ِ
ِ
ِ
إن ا ْل َح ْمــدَ ل ِ َّلـ ِـه ن َْح َمــدُ ُه َون َْسـت َِعينُ ُه َون َْسـ َتغ ِْف ُر ُه َو َن ُعــوذ بِــاهَّلل م ْن ُشـ ُـر ِ
َّ
ور َأ ْن ُفسـنَا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهَّلل َفــا ُمضـ َّـل َل ـ ُه َو َم ـ ْن ُي ْضلـ ْـل َفــا َهــاد َي
َوم ـ ْن َس ـ ِّيئَات َأع َْمالنَــا َم ـ ْن َي ْهــده ُ
َل ـ ُه َو َأ ْشـ َـهدُ َأ ْن ال إِ َل ـ َه إِ َّ
اهَّلل َو ْحــدَ ُه ال َشـ ِـر َ
يك َل ـ ُه َو ْأشـ َـهدُ َأ َّن ُم َح َّمــدً ا َع ْبــدُ ُه
ال ُ
َو َر ُســو ُل ُه.
ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱸ [_].

ﱹﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱸ

[`].

ﱹﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱸ [{].
ِ
َ
أمــا بعــد :فــإنَّ
هــدي
الهــدي،
كتــاب اهلل ،وأحســ َن
الحديــث
أصــدق
ْ
ُ
ُ
وكل بدعــةٍ
ٍ
ٍ
محم ٍ
ِ
وكل محدثــة بدعــةَّ ،
وشــر األمــور محدثاتُهــاَّ ،
ــد ﷺ،
َّ
َّ
ٍ
ضاللــةَّ ،
ضاللــة يف النــار ،وبعــد:
وكل
كل مسـ ٍ
ممــا ينبغــي علــى ِّ
َأ ِخــي المســلمَّ :
ـلم أن يعتنــي بــه ،مــا يتع ّلـ ُـق
إن ّ
ِ
بعقيدتِ ِ
ــه ومــا ُيضا ُّدهــا مــن أنــواع الشــرك واالعتقــادات الفاســدة.
ـم الذي ـ َن
ـم الذي ـ َن يلونَهــم ثـ َّ
العقيــد ُة التــي َع َّلمهــا النبـ ُّـي ﷺ أصحا َبــه ،ثـ َّ
ِ
يلونَهــم مِــن ال ُق ِ
المفضلــة.
ــرون
َ
ٍ
ِّ
رتضــى علــى
ـ
ح
ي
أن
ـا
ـ
أيض
ـلم
ـ
مس
كل
ـى
ـ
عل
ـ
يتأك
وإِ َّن مِ َّمــا
ـدُ
ـب و َيتَو َّلــى و َي َّ
ً
ُ َّ
ِ
ـح عنهــم ألن َُّهــم حملــة القــرآن والســنة.
ـع و ُينافـ َ
الصحابــة أجمعيــن ،و َأ ْن ُيدافـ َ
َّ
الشــبهاتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َيحــذر ُّ
كل مســلم أن ُيلقــي بنفســه وأهلــه وأوالده يف مهالــك ُّ
ـوات.
ـات والقنـ ُ
التــي َت ُبثهــا الشاشـ ُ
ِ
ِ
َ
رضــوان اهلل عليهــم
الصحابــة
وقــد ســبق لنــا الحديــث عــن حقــوق ّ
ِ
أجمعيـن عمومــا ،وهـ ِ
ـذه فرصـ ٌُة ُأخــرى أخــي المســلم للحديــث عــن أفضـ ِل
َ
ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وأول خليفــة لرســول اهلل ﷺ األميــن ،إ َّنــه
الخلـ ِـق بعــدَ األنبيــاء والمرســلي َن َّ
ِ
ـم قريــش.
أبــو بكــر الصديــق ﭬ عالـ ُ
 الســابق إلــى التصديــق ،المل َّقــب بالعتيــق و المؤ َّيــد مــن اهلل جـ َّـل وعــابالسـ ِ
ـداد والتوفيـ ِـق.
َّ
 ثاين اثنين إذ هما يف الغار المخصوص بالذكر يف القرآن.ِ
ـب النبـ ُّـي ﷺ عندمــا أغضبــوا أبــا بكـ ٍـر ﭬ فقــال« :هــل أنتــم تاركــوا
غَضـ َ
ُ
رســول اهلل إليكــم جميعــا
لــي صاحبــي؟ إنِّــي قلــت :ياأيهــا النــاس إنِّــي
فقلتــم كذبــت ،قــال أبــو بكــر :صدقــت» [رواه البخــاري .] 3661
� -1أبو بكر ال�صديق ﭬ ُذكر يف القر�آن الكرمي
أخي المسلم :هل تعلم َّ
أن أبا بكر ﭬ ُذكر يف القرآن الكريم؟.
نعم لقد ذكر يف القرآن عدة مرات:
 يف قولــه تعالــى :ﱹﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ1

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱸ [.]Û
قــال اإلمــام القرطبــي « :$واألكثــر أن الســورة نزلــت يف أبــي بكــرٍ
ﭬ» ،وقــال ابــن عبــاس ﭭ« :أي ســوف يعطيــه يف الجنــة حتــى يرضــى»
[الجامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي/20.]80-87
قــال عبــد الرحمــان الســعدي  $يف قولــه تعالــى :ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﱸ«وهــذه اآليــة وإن كانــت متناولــة ألبــي بك ـرٍ الصديــق بــل قيــل إنَّهــا
نزلــت يف ســببه ﭬ»[ .تيســير الكريــم الرحمــان يف تفســير كالم المنــان ص.]886
 وكذلــك يف حــادث اإلفــك :فعــن عائشــة ڤ  -يف حديــث اإلفــك-وفيــه قالــت :فلمــا أنــزل اهلل بــراءيت قــال أبــو بكــر الصديــق ﭬ  -وكان ينفــق
علــى مســطح بــن أثاثــة لقرابتــه منــه وفقــره  -واهلل ال أنفــق علــى مســطح شــيئا
أبــدً ا بعــد الــذي قــال لعائشــة مــا قــال ،فأنــزل اهلل اآليــة يف قولــه تعالــى :ﱹ ﭸ

 -2مكانة ال�صديق عند ر�سول اهلل ﷺ.
أحب الناس إلى رسول اهلل ﷺ.
 أبو بكر ّفعــن عمــرو بــن العــاص ﭬ أن النبــي ﷺ بعثــه علــى جيــش ذات
ـت أي النَّـ ِ
ـب إليـ َ
ـك؟ قــال« :عائشــة» ،فقلــت
السالســل فأتيتــه فقلـ ُ
ـاس أحـ ُّ
ـم مــن ،قــال« :عمــر بــن الخطــاب فعــدَّ
مــن الرجــال؟ فقــال «أبوهــا» ،قلــت ُثـ َّ
رجــاالً» [.البخــاري  3662مســلم .]6328
 أبو بكر ﭬ ِصدِّ ُيق األمة.وعــن أنــس بــن مالــك ﭬ َأ ّن النَّبِـ َّـي ﷺ َص ِعــدَ ُأ ُحــد َو َأ ُبــو َب ْكـ ٍـرَ ،وع َُمــر،
ــت ُأ ُحــد َفإِن ََّمــا َع َل ْي َ ِ
ــمَ ،ف َق َ
ــي َو ِصدِّ ٌ
يــق
َو ُع ْث َمــان َف َر َج َ
ــال« :ا ْث ُب ْ
ــف بِ ِه ْ
ــك َنب ٌّ
ــهيدَ ِ
َو َش ِ
ان» [ .البخــاري .]3695
ِ
النبــوة ِلقولــه تعالــى :ﱹ ﭹ ﭺ ﭻ
ومرتبــ ُة الصديقيــة تــأيت بعــد مرتبــة
َّ

ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱸ[ .]tقــال أبــو
ِ
ـب أن يغفـ َـر اهللُ لــي ،فرجــع إلــى النَّفقـ ِـة التــي
بكـ ٍـر ﭬ« :بلــى واهلل إ ِّنــي أحـ ُّ
كان ينفــق عليــه وقــال :واهلل ِ ال أنزعهــا منــه أبــدً ا» [البخــاري .] 4750
 وكذلــك يف قولــه تعالــى :ﱹ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖبالصاحــب هــو
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﱸ [e ]40 :والمقصــود َّ
أبــو بكـ ٍـر ﭬ.
 وعــن عائشــة ڤ يف قولــه تعالــى :ﱹ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﱸ [_] قالــت لعــرو َة بــن
الزبيــر ﭭ« :يابــن ِ
أخــي كان أبـ َـواك منهــم الزبيـ ُـر وأبــو بك ـرٍ َل َّمــا أصــاب
رســول اهلل ﷺ مــا أصــاب يــوم ُأحـ ٍـد وانصــرف عنــه المشــركون ،خــاف أن
ِ
ذهــب يف أثرهــم؟ فانتَــدَ َب منهــم ســبعون َرجــاً كان
يرجعــوا قــال :مــن َي
ُ

ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ [`].
ٍ
 رسول اهلل ﷺ يبشر أبا بكر بالجنَّة.لمــا دخــل النبــي ﷺ بئــر
جــاء يف حديــث أبــي موســى األشــعري ﭬ ّ
بــواب رســول اهلل ﷺ
َّــن
أريــس قــال فجلســت عنــد البــاب ،فقلــت ألكون
ّ
اليــوم ،فجــاء أبــو بكــر فدفــع البــاب فقلــت مــن هــذا؟ فقــال أبــو بكــر فقلــت:
علــى ِرســلك ،ثــم ذهبــت فقلــت يــا رسـ َ
ـول اهللِ هــذا أبــو بكــر يســتأذن فقــال:
«ائــذن لــه و بشــره بالجنَّــة [ »...البخــاري  ،3674مســلم .] 6367
وعــن عبــد الرحمــن بــن األخنــس أنــه كان يف المســجد فذكــر رجــل عليــا
ِ
رســول اهللِ ﷺ أين
ﭬ فقــام ســعيد بــن زيــد ﭬ فقــال :أشــهدُ علــى
ـي يف الجنَّــة وأبــو بكــر يف الجنَّــة
ســمعتُه و هــو يقــول« :عشــرة يف الجنَّــة النبـ ُّ
وعمــر يف الجنَّــة وعثمــان يف الجنَّــة وعلــي يف الجنَّــة وطلحــة يف الجنَّــة والزبيــر
بــن العـ ّـوام يف الج َّنــة وســعد بــن مالــك يف الج َّنــة وعبــد الرحمــن بــن عــوف يف
ـئت لسـ ّـميت العاشــر ،قــال :قالــوا مــن هــو؟ فســكت ،قــال هــو
الجنَّــة ولــو شـ ُ
ســعيد بــن زيــد»[ .صحيــح أبــي داود رقــم .] 4649
إن أهـ َـل الدرجــاتِ
وعــن أبــي ســعيد الخــدري ﭬ أن النبـ َّـي ﷺ قــالَّ « :
ِ
ّجــم يف ُأ ُف ِ
الســماء وأبــو بكــرٍ
ــق
ال ُعلــى ل َي ُ
راهــم َمــن تحت َُهــم كمــا تــرون الن َ
وعمــر منهــم وأنعمــا» [صحيــح ســنن الترمــذي .]3658
ِ
 قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة « :$بــل قــد ُعل َم بالنّقــل العــام المتواترـص بــه ،وال أكثــر اجتماعــا بــه،
أ ّنــه لــم يكــن أحــدٌ عنــده أقــرب إليــه ،وال أخـ ّ
لي ـاً ونهــار ًا ،سـ ًّـرا وعالني ـةً ،مــن أبــي بكــر .وال كان أحــدٌ يتك ّلــم بحضــرة
النبــي ﷺ قبلــه فيأمــر وينهــى ،ويخطــب ويفتِــيِ ،
ـي ﷺ علــى ذلــك
ُ
ُ ُ
ِّ
ويقـ ُّـره النبـ ّ
ـك تقدمــا بيــن يديــه ،بــل بـ ٍ
راض ًيــا بِمــا يفعــل ،ولــم يكــن ذلـ َ
ـإذن منــه ﷺ»
[منهــاج الس ـنّ ة 5. ]492- 493/

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

فيهــم أبــو بكــر والزبيـ ُـر» [البخــاري  -4077مســلم .] 2418
أخــي المســلم :أرأيــت كيــف أثنــى ر ُّبنــا جـ َّـل وعــا علــى أبــي بكــر ﭬ
بالصحبــة ،وأخــرى بالمغفــرة
يف القــرآن الكريــم فمــرة بالفضــل ،ومــرة ُّ
والرضــوان؟ فــأي مقــام ِ
ووســام أعظــم منــه؟
ِ
أخــي المســلم :وهــل تــدري َّ
أن خمســة مــ َن العشــرة المبشــري َن بالجنَّــة
ـان والزبيـ ُـر وطلحـ ُة وعبــدُ الرحمــان
ـلموا علــى َيـ ِـد َأبِــي بكـ ٍـر؟ وهــم عثمـ ُ
َأسـ ُ
ٍ
ِ
اهلل
ـن أبــي وقــاص وخلـ ٌُـق كثيـ ٌُـر مــن َّ
ـن عــوف وســعدُ بـ ُ
بـ ُ
الصحابــة رضــي ُ
عنهــم أجمعيــن.
و كذلــك أعتــق ســبع ًة كانــوا ُي َّ
عذبــون يف اهلل منهــم بــال و عامــر بــن فهيــرة
وآخــرون.
ِ
ِ
ُ
رسول اهلل ﷺ.
فواعجبا م َّمن يبغض من أح َّبه
2
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 َأ ْم ُره ﷺ باإلقتداء بأبي بكرٍ وعمر ﭭ.َأمـ َـر ﷺ األ ّمـ َة أن يقتــدوا بأبــي بكـ ٍـر و عمــر ﭭ.فعــن حذيفــة ﭬ قــال:
ـول اهللِ ﷺ« :اقتــدوا باللذيــن ِمــن بعــدي ِمــن أصحابــي أبــي بك ـرٍ
قــال رسـ ُ
وعمــر» [ السلســلة الصحيحــة .]1233
ِ
ٍ
ـت متّخــذ ًا مــن َّأمتــي خليـاً التّخــذت أبــا بكـر ولكــن
وقــال ﷺ « :لــو كنـ ُ
أخــي و صاحبــي» [ البخــاري .]3656
أخــي المســلم :اســمع يرحمــك اهلل إلــى كالم شــيخ اإلســام ابــن تيميــة
إثبــات خصائــص ألبــي بكــرٍ ال ُيشــرِكُه فيهــا أحــدٌ غيــره
« :$ويف هــذا
ُ
ِ
وهــو صريــح يف أ ّنــه ليــس مــن أهـ ِ
ـب إليــه وال أعلــى
ـل األرض َمــن هــو أحـ ُّ
ِ
منزلــة عنــده وال أرفــع درج ـ ًة وال أكثــر اختصاصــا بــه مــن أبــي بك ـرٍ» [ منهــاج
الســنة .]283 /7
ِ
ِ
المصرحــة بمنزلــة أبــي
أخــي المســلم :فبعــد هــذه األحاديــث الصحيحــة
ِّ
بكــر وخصائصـ ِـه و قربـ ِـه مــن رسـ ِ
ِّ
ـول اهللِ ﷺ فمــا تقــول فيمــن يلقبــه بصنــم
قريــش! أو يتقــرب بزعمــه إلــى اهلل بلعنــه وشــتمه وس ـ ِّبه والــراءة منــه؟
ٍ
ضــال أبعــد منــه؟ لكــن كمــا
فــأي فســاد يف االعتقــاد أكــر منــه؟ وأي
قالــت عائشــة ڤ « :انقطــع عنهــم العمــل فــأراد اهلل أن ال يقطــع عنهــم
األجــر» [ .رواه الخطيــب فــي تاريــخ بغــداد .]276/11
-3من مناقب �أبي بكر ﭬ.
 أبو بكر ُيدعى من أبواب الجنّة الثمانية.عــن أبــي هريــرة ﭬ قــال ســمعت رســول اهلل ﷺ يقــول« :مــن أنفــق
ِ
ـي مــن أبــواب الجنّــة يــا عبــد
زوجيــن مــن شــيء مــن األشــياء يف ســبيل اهلل ُدعـ َ
ـي مــن بــاب الصــاة ،ومــن
اهلل هــذا خيـ ٌـر ،فمــن كان مــن أهــل الصــاة ُدعـ َ
ـي مــن بــاب الجهــاد ،و مــن كان ِمــن أهــل الصدقـ ِـة
كان مــن أهــل الجهــاد ُدعـ َ
دعـ ِ
ـي مــن بــاب الصيــام
ـي مــن بــاب الصدقــة ،ومــن كان مــن أهــل الصيــام ُدعـ َ
ُ َ
الريــان فقــال أبــو بكــر :مــا علــى الــذي ُيدعــى مــن تلــك األبــواب مــن
ـاب
وبـ
ّ
ضــرورة فهــل ُيدعــى منهــا كلهــا أحــدٌ يــا رســول اهلل؟ قــال :نعــم و أرجــوا
أن تكــون منهــم يــا أبــا بكــر» ،ويف روايــة« :أجــل وأنــت هــو يــا أبــا بكــر».
[ رواه البخاري  ،3666مسلم ] 1027

يقول ابن القيم  $يف النُّونية:
		
ولسوف ُيدعى المرء من أبواهبا
		
منهم أبو بكر هو الصديــــــق ذا
 إنفــاقـــه يف سبيـل اهلل.قــال ﷺ« :مــا ألحـ ٍـد عندنــا يــدٌ إالَّ و قــد كافأنــاه ،مــا خــا أبــا بكــر ،فــإن لــه
ـال أحـ ٍـد َقـ ُّ
عندنــا يــد ًا يكافئــه اهلل بهــا يــوم القيامــة ،و مــا نفعنــي مـ ُ
ـط مــا نفعنــي
ٍ
مـ ُ
وإن
ـال أبــي بكـرٍ ،ولــو كنــت متَّخــذ ًا خليـاً التَّخـ ُ
ـذت أبــا بكـر خليـاً ،أال َّ
جمـعا إذا و ّفى ُح َلى اإليمان
ك خليفـة المبعـوث بالقـرآن
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صاحبكــم خليــل اهلل»[ .صحيــح الجامــع .]5661
ِ
ِ
وعــن عائشــة ﭭ قالــت« :أنفــق أبــو بكــرٍﭬ علــى رســول اهلل ﷺ

أربعيــن ألفــا»[ .الصحيحــة رقــم .]2718
 أبو بكر س ّباق إلى الخيرات.فعــن أبــي هريــرة ﭬ قــال :قــال رســول اهلل ﷺ« :مــن أصبــح منكــم اليــوم
صائمــا؟ قــال أبــو بكــر :أنـــا ،مــن تبــع منكــم جنــازة؟ قــال أبــو بكــر :أنـــا،
قــال :فمــن أطعــم منكــم اليــوم مســكينا؟ قــال أبــو بكــر :أنـــا ،قــال :مــن عــاد
منكــم اليــوم مريضــا؟ قــال أبــو بكــر :أنـــا ،فقــال رســول اهلل ﷺ :مــا اجتمعــن
يف امــرئ إالّ دخــل الجنّــة» [مســلم . ]1028
 جبريل و ميكائيل ڽ يقاتالن مع أبي بكر وعلي ﭭعــن علــي ﭬ قــال :قــال لــي رســول اهلل ﷺ وألبــي بكــر ﭬ يــو َم َبــدْ ر:
«مــع أحدكمــا جبريــل ،ومــع اآلخــرِ ميكائيــل ،وإســرافيل َم َل ٌ
ــك عظيــم
الصــف»[ .صححــه األلبــاين يف الصحيحــة رقــم . ]3241
يشــهدُ القتــال ،أو يكــون يف ّ
ّ
� -4أقوال و�شهادات ال�صحابة ﭫ يف حق �أبي بكر ﭬ:
 عــن جابــر بــن عبــد اهلل ﭭ قــال :كان عمــر يقــول« :أبــو بكــر سـ ّيدُ نا وأعتــق س ـ ّيدَ نا -يعنــي بــاالً[ »-البخــاري . ]3754
خيرنــا و أح ُّبنــا إلــى
 قــال عمــر بــن الخطــاب ﭬ« :أبــو بكــر س ـ ّيدُ نا و ُرســول اهلل ﷺ»[ .صحيــح الترمــذي .]3656
ُ
وعــن ابــن عبــاس ﭭ قــال :قــال عمــر ﭬ« :ألن أقــدَّ م فتُضــرب ُعنُقــي
أحــب إلـ ِ
ـي مــن أن أتقــدّ م قومــا فيهــم أبــو بكــر» [أخرجــه ابــن أبــي شــعبة يف المصنــف
َّ
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ـي ﷺ فنخ ّير
 عــن ابــن عمــر ﭭقــال« :كنَّـــا نخ ّير بيــن النــاس يف زمن النّبـ ّـم عثمــان بــن ع ّفــان ﭫ» [البخــاري .]3655
ـم عمــر بــن الخطــاب ثـ ّ
أبــا بكـرٍ ثـ ّ
ِ
عــن ابــن عمــر ﭭأنَّــه قــالُ « :كنَّــا ز ََم َ ِ
ــي ﷺ ال َن ْعــد ُل بِ َأبِــي َبكْــرٍ
ــن النَّب ِّ
ِ
ْــر ُك َأ ْص َح َ ِ
ــي ﷺ ال ُن َفاض ُ
ــل
ــم ُع ْث َم َ
ــم َنت ُ
ــانُ ،ث َّ
ــرُ ،ث َّ
ــم ُع َم َ
َأ َحــدً اُ ،ث َّ
ــاب النَّب ِّ
ــم» [البخــاري .]3655
َب ْين َُه ْ
ـي ﷺ فأمرهــا أن ترجـ َـع
 عــن جبيــر بــن مطعــم ﭬ قــال« :أ َتـ ْـت امــرأ ٌُة النبـ َّ
ـت ولــم أجــدْ َك؟ كأنهــا تقــول المــوت ،قــال ﷺ:
أرأيـ َ
ـت إن جئـ ُ
إليــه ،قالــت ْ
«إن لــم تجدينــي فأتــي أبــا بكــر»[ .البخــاري  -3659مســلم .]6330
 -5كالم التابعني والعلماء يف ّ
حق �أبي بكر ﭬ:
 محمــد بــن ســيرين  $قــال« :مــا أظــن رجـاً ينتقــص أبــا بكــر وعمــرـي ﷺ» [.صحيــح ســنن الترمــذي .]3685
ُيحـ ُّ
ـب النبـ َّ
الســبيعي  $قــالُ « :بغـ ُ
ـض أبــي بكــر وعمــر مــن الكبائــر»
 أبــو إســحاق ُّ[ رواه أحمــد يف فضائــل الصحابــة  385باســناد حســن].
 قــال الحافــظ ابــن كثيــر « :$فقــد أخبــر اهلل العظيــم أنــه قــد رضــي عــن5

األوليــن مــن المهاجريــن واألنصــار والذيــن اتّبعوهــم بإحســان،
الســابقين َّ
ّ
ِ
ســب بعضهــم ،وال ســ َيما
فيــا ويــل مــن أبغضهــم أو ســ َّبهم أو أبغــض أو
َّ
ســ ّيد الصحابــة بعــد الرســول ﷺ وخيرهــم وأفضلهــم أعنــي الصدّ يــق
األكبــر والخليفــة األعظــم»[ .تفســير بــن كثيــر( .] )270/7
� -6أقوال و�شهادات لعلي بن �أبي طالب يف حق �أبي بكر ﭭ:
َ
ـــت ِلَبِي (علي بن أبـــي طالب) أ ُّي
 -1عن محمد بـــن الحنفية قالُ « :ق ْل ُ
َّـــاس َخ ْيـــر َب ْعدَ رس ِ
الن ِ
ـــول اهَّللِ ﷺ َق َ
ـــتُ :ث َّم َمـــ ْن؟ َق َالُ :ث َّم
ـــالَ :أ ُبو َبكْرُ ،ق ْل ُ
َ ُ
ٌ
ِ
ِ
ـــيت َأ ْن َي ُق َ
ـــم َأن َْت َق َالَ :ما َأنَـــا إِ َّل َر ُج ٌل م ْن
ُع َمرَ ،و َخش ُ
ـــول ُع ْث َمان ُق ْل ُتُ :ث َّ
ا ْل ُم ْس ِل ِمين»[ .البخـــاري .] 3671
 -2بلـــغ علـــي بن أبـــي طالـــب ﭬ أن عبـــد اهلل بـــن الســـوداء ينتقص
فهـــم بقتلـــه فقيـــل لـــه :تقتـــل رجـــا يدعـــو إلى
أبـــا بكـــر وعمـــر ﭭ،
َّ
ِ
ح ِّبــــكم أهـــل البيت؟ فقـــال« :ال يســـاكنني يف دار أبـــدً ا»[ .الاللكائي يف شـــرح
أصول االعتقاد .]1339/7
«وضــع عمــر علــى ســريره فتكنَّـــفهَ
 -3قــال عبــد اهلل ابــن عبــاس ﭭُ :
النــاس يدعــون ويصلــون قبــل أن ُيرفــع ﭬ وأنــا فيهــم ،فلــم َي ُر ْعنِــي إالَّ
ِ
ٌ
فترحــم علــى عمــر
رجــل آخــذ منكبــي فــإذا علــي بــن أبــي طالــب ﭬ َّ
ِ
ـم
وقــال :مــا خلفـ ُ
ـت أحــدا أحـ َّ
ـي أن ألقــى اهللَ بمثــل عملــه منــك ،و ْأيـ ُ
ـب إلـ َّ
ِ
ـك اهلل مــع صاح َب ْيـ َ
ـن أن يجع َلـ َ
ت إين كنــت كثيـ ًـرا
وحسـ ْب ُ
اهلل ِ إن كنـ ُ
ـكَ ،
ـت أل ُظـ ُّ
ـت أنــا وأبــو بكــر
ـت أنــا وأبــو بكــر وعمــر ،ودخلـ ُ
ـي ﷺ يقــول ذهبـ ُ
أسـ ُ
ـمع النبـ َّ
وعمــر ،وخرجــت أنــا وأبــو بكــر وعمــر»[ .البخــاري . ]3685
 -4وقــد تواتــر عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ﭬ بــل جــاء
عنــه أنــه قــال« :ال يفضلنــي أحــدٌ علــى أبــي بكــر وعمــر إالّ جلدتــه حــد
المفتــري» [أخرجــه ابــن ابــي عاصــم يف الســنة .] 1219
ـت عــن جميــع علمــاءِ
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة « :$والنقـ ُـل الثابـ ُ
أهــل البيــت مــن بنــي هاشــم مــن التابعيــن وتابعيهــم مــن ولــد الحســين بــن
علــي وولــد الحســن ﭫ وغيرهمــا :أنهــم كانــوا يتو ّلــون أبــا بكــر وعمــر
يفضلونَهمــا علــى علــي ﭬ والنقــول عنهــم ثابتــة متواتــرة».
ﭭ وكانــوا ِّ
[ منهــاج الســنة/7.]396
أخــي المســلمّ :
إن هــذه المطويــة لــن تســتوعب جميــع مناقــب أبــي بكــر
المح ِّقــق ابــن القيــم $
ﭬ ،لكــن ادعــك تقــر َأ هــذه الشــهادات للعالَّمــة ُ
وهــو يصــف أبــا بكــر ﭬ.
ِ
ِ
:$نطقــت بفضلــه اآليــات واألخبــار ،واجتمــع علــى بيعتــه
قــال
ْ
المهاجــرون واألنصــار ،دعــا إلــى اإلســام فمــا تلعثــم وال أبــى ،وســار
.
علــى المح َّبــة فمــا َّ
زل وال ك َبــا
 من كان قرين النبي يف شبابه؟!6

 من ذا الذي سبق إلى اإليمان من أصحابه؟! من الذي أفتى بحضرته سري ًعا يف جوابه؟! من ّأول من صلى معه؟! من آخر من صلى به؟!حق الجار.
 من الذي ضاجعه بعد الموت يف ترابه؟! فاعرفوا َّالردة بفهم واستيقاظ.
 هنض يوم ِّ كم وقى الرسول بالمال والنفس؟جهــز جيــش أســامة ﭬ؟ مــن أعــاد
مــن جمــع القــرآن الكريــم؟ مــن ّ
للــزكاة حرمتهــا؟ إنَّــه أبــو بكــر يــا عبــد اهلل.
والح ّجــة
ح ُّبــه -واهلل -رأس الحنف ّيــة،
ُ
وبغضــه يــدل علــى خبــث الطو ّيــةُ ،
علــى ذلــك قو ّيــة.
واهلل م ــا أحببن ــاه لهوان ــا وال نعتق ــد يف غي ــره هوانا،ولك ــن أخذن ــا بق ــول
ـك رس ـ ُ
عل ــي ﭬ وكفان ــا :رضي ـ َ
ـول اهلل لدينن ــا ،أف ــا نرض ــاك لدنيان ــا.
واهلل لقد وجب حق الصديق علينا[ .الفوائد ص-103105بتصرف].
اخلامتة:

َ
أخــي المســلمَ :أ ْح
ســبك قــد ظهــر لــك الحــق جل ًيــا ومــا عــداه باطــاً
وحقــدً ا ال يل َبــث مل ًيــا ،فاحــذر القنــوات ّ
والشاشــات وكــن تق ًيــا عســى اهلل أن
يجعــل لــك مكا ًنــا عل ًيــا وإيما ًنــا نق ًيــا وقــو ً
ال ســديدً ا مرض ًيــا .
ِ
ِ
والشــتم يف أصحــاب رســول اهلل ﷺ فـ َّ
ـب ّ
ـإن موعدهــم مأت ّيــا
أ َّمــا أهـ ُـل السـ ِّ
الصحابـ َة جهنَّــم جث َّيــا هــو أعلــم جــل وعــا بالذيــن هــم
وسـ َي ْص َل ْو َن بلعنهــم َّ
أولــى هبــا ُصل َّيــا.
ِ
َّ
فحــب
أحــب
يحشــر مــع مــن
أخــي المســلم :إن المــر َء يــوم القيامــة
ُّ
َّ
ُ
ِ
حابــة ديــ ٌُن وقربــ ٌُة وطاعــ ُةٌ.
الص
َّ
قــال اهلل تعالــى :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﱸ [.]o
عــن أبــي ســعيد الخــدري ﭬ ،أن النبــي ﷺ قــال« :ال تَس ـ ُبوا أصحابــي،
أن أحدَ كــم أنفــق مثــل ُأ ٍ
حــد ذهبــا مــا أدرك ُمــدَّ
فوالــذي نفســي بيــده لــو َّ
ِ
أحد ِهــم وال نصي َفــه» [ .البخــاري  -3673مســلم .]2541
ِ
فمال هؤالء القوم ال يفقهون حدي ًثا؟!.
إنَّها القلوب المنكوسة والعقول المعكوسة.
روى مســلم يف صحيحــه عــن عائشــة ڤ قالــت لعــروة بــن الزبيــر« :يــا
ابــن أخــيُ ،أمـ ُـروا أن يســتغفروا ألصحـ ِ
ـي ﷺ فسـ ُّبوهم» [مســلم .]3022
ـاب النبـ ِّ
ٍ
ِّ
محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن،
هــم وســ ّلم علــى
وصــل ال َّل َّ
هــم وبحمــدك أشــهد أن ال إلــه إال أنــت أســتغفرك وأتــوب
ســبحانك ال َّل َّ
إليــك.
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