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املقدمة

احلمد هلل وحده ال �سريك له وال�سالة وال�سالم على حممد بن عبد اهلل 
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد .

فاإن مربة االآل واالأ�سحاب تت�سرف اأن تقدم هذا االإ�سدار اجلديد الذي 
»اآل  �سعار  انتهجته املربة حتت  الذي  امتدادًا للخط  ال�سغار  اأبناءنا  يخ�س 
املفهوم، وغر�سًا حلب ذلك  لهذا  البيت وال�سحابة حمبة وقرابة وتكري�سًا 
اإىل  باالإ�سافة  االأمة،  ن�سء  يف  واالأ�سحاب  االآل  من  الطيب  الطاهر  اجليل 
كونها حماية لهم منذ ال�سغر من التاأثر باأي من ال�سبهات والنعرات الطائفية 

التي ال ي�ستفيد منها اإال اأعداء االإ�سالم.
طارق  د.  الفا�سل  االأخ  مع  بالتعاون  للنا�سئة  الثالث  االإ�سدار  هو  وهذا 

البكري.
واملربة ترحب مب�ساهمات كل االأخوة واالأخوات اأ�سحاب االهتمام يف هذا 

املجال من االإ�سدارات املوجهة للن�سء.
وال ت�ستغني مربتكم عن مقرتحاتكم واآرائكم فيما ي�سب يف خدمة االإ�سالم 

واأهله.
وفق اهلل اجلميع ملا يقرب منه 

            اإخوانكم واأخواتكم
يف مربة االآل واالأ�سحاب         
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عبداهلل يعود من املدر�سة حزينًا

ِه �سماِت احُلزِن..  �َساألت االأمُّ اْبَنها الَعاِئَد ِمَن املَْدر�سِة، وقد راأْت على مالحِمِ
ِب..  َما ِبَك َيا َعبَداهلل! تْبدو َمْهُموَمًا َحزْينًا. واأَماراِت الَغ�سَ

�سا.. فهالها ما راأَْت يف َعْيَنيِّ  ِابت�سَم عبُداهلل ابت�سامًة اأقرُب لالأ�َسى منها للرِّ
ابنها.. اللتني كانتا تلمعان من اأثر دموع خمتنقة.. ونظراٍت حريى..

ِت االأمُّ ولَدها يف حنان .. وقالت :  �سمَّ
ما هذا االأمُر اجللُل الذي يقلقَك ؟  هل ِمْن ُم�سكلٍة ؟ هل عجْزَت َعْن َحلِّ 

عيفًة؟ �َسَك ؟ هل ِنلَت درجًة �سَ ْبَت ُمدرِّ م�ساألٍة فاأَْغ�سَ
اأنَّ  وْلَنْفرت�ْس  تهدًا..  ُمْ ك  اأعرُفَ فاأنا   .. ميكن  ال  قائلًة:  ا�ْستْدَرَكْت  ثمَّ 
�سيئًا ِمن هذا َحدَث؛ ال باأ�َس عليَك.. ف�سوَف تعّو�ُس َتراُجعَك بدرجٍة اأح�سَن 

ِمْنها.. ال تقلْق يا ولدي.
يًا.. ولكن باأ�ســى.  ه.. َم�ْسُرورًا را�سِ نظَر عبُداهلل يف عينيِّ اأمِّ

اأّمه.. وهو  غرٍي تاه يف الطريق ثمَّ وجَد  ٍة كطفٍل �سَ ْدِره بقوَّ ها اإىل �سَ �سمَّ
َد ُمطْمِئنًا: ًة ثانيًة.. وردَّ يخ�سى اأْن يفقَدها مـرَّ

ال يا اأمي.. ال.. مل يحدْث ِمن هذا �سيٌء.  
ديٍق  ك؟  هْل مْن �سَ زاَد جواُب ابِنها قلَبها قلقًا.. اإذْن ما الذي اأهّمَك واأغمَّ

َرٌر ؟ اأو ِمْن حادٍث اأ�ساَب اأحدًا تعرُفُه.. َوَهْل؟ ابه �سَ اأ�سَ
ي. مْل يحُدْث من كلِّ هذا �سيٌء.  قاطَعها عبُداهلل يف اأدٍب: ال يا اأمِّ

َع قلبي.  فقالت: ماذا اإذْن!.. لقْد تقطَّ
ي من  ْت هذه الكلمُة وْجداَن عبِداهلل فاأن�ساأَ قائاًل: �سالَمُة قلُبِك يا اأمِّ هزَّ

َع قلُبه مِلَا �سمعُت وقراأُت وعلمُت. كلِّ �سوء.. بْل اأَنا َمْن تقطَّ
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وتها واأعياها القلُق.. ها وارجتَف �سَ رْبُ اَحْت االأمُّ وقد َنفَد �سَ �سَ
َب لَك كلَّ هذا ال�سوِء؟ ماذا؟ وما هذا الذي �سمعَته وقراأَتُه وعلمَتُه و�سبَّ

ثمُّ تابعْت: قْل يا َحبيبي.. َماذا َهَناك؟.
ة .. فقال: هذه ورقة اأعطاين اإياها  اأخرَج عبداهلل ِمْن َجيبه ورقة َمطويَّ
ُم.. َوجَدها باالأم�ِس يف بريِدِه ااِللكرتوين.. وقد راأيته �سباحًا  ديقي عا�سِ �سَ
ِمْن  عليَّ  ُيغ�سى  فكاَد  الَوْرقَةَ  هذه  َوقراأُت  االآَن..  َتَرْيَنني  ا  ِمَّ اأكرَث  مغمومًا 

ْدَمِة. َهوِل ال�سَّ
ْمٌت َمهِيٌب.. للحظاٍت.. .. �ساَد �سَ َفَتحِت االأمُّ الَوَرقَة ِبَحَذٍر.. قراأت االأمُّ

اأ�َساَحِت االأمُّ َوجَهها.. َدَمَعْت َعيناها..  ثم قالت:  ما اأب�سَع هذا الكالَم.. 
ْقَتُه؟.  دَّ وهل �سَ
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اأ�سئلة

1- ملاذا كانت االأم قلقة وماذا الحظت على مالمح ابنها؟

2- ماذا اأخرج عبداهلل من جيبه؟

كتابته  تعيد  اأن  وحاول  معربًا  جمياًل  و�سفًا  الن�س  من  اإخرت   -3
باأ�سلوبك؟

4- ما الذي تتوقع اأن االأم وجدته يف الر�سالة؟
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ُق دَّ اأمر الُي�سَ

َرفَع َعبُداهلِل راأ�َسُه بُكلِّ اْعتزاز وَفْخر.. وقاَل ب�سوٍت واثٍق ثابٍت: 
ينِكُر  اأحدًا  اأنَّ  اأظنُّ يومًا  اأكْن  لكّني مل  ُق..  دَّ ُي�سَ اأْمٌر ال  ي.. هذا  اأمِّ يا  ال 
النبي �سلى اهلل عليه  ا�ِس بعد  النَّ ا�ِس واأعدِل  النَّ َوَخرِي  ا�ِس  النَّ ِل  اأف�سَ اأَماَنة 

و�سلم . 
      فاأجابت االأم قائلًة :

َعْن بعيدٌة  وُتَهٌم   ، ئٌة  �َسيَّ م�ســاألٌة  هذه  كفى..  حبيبي..  يا  كفى      
         تفكرِينا..

         حتى لْو مْل َندُر�س التاريَخ وَنْفَهْمُه.
وكل جدًا،  حمدوٌد  االأمَر  هذا  اأنَّ  تعلـَم  اأْن  عليـَك  لكــنَّ  قالـْت:  ثم         
يقبلوَن ال  مكان  كل  يف  واملعرفة  العلم  واأهل  َيْرُف�سوَنُه،  املُْن�سفنَي         

              هذا الكالَم.. وَبع�ُس القليل ال َيغِلُب الكثرَي.. فال حتزْن. 
احُبُه )�سلى اهلل عليه و�سلم(  قبَل اأكرَثِمْن األـٍف                 فقد قالها لــُه �سَ

                 واأرَبُعمَئِة عامٍ ، ِبَن�سَّ القراآن الكرمي:
                           زب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ رب)1(.

ًة  ُه تـَقراأُ كثريًا من الُكُتِب وخا�سَّ                             كاَن عبُداهلل َيعرُف اأنَّ اأمَّ
                            كتب التاريخ..

ُك                              فقاَل لها:  ملَاذا مْل تخربيني ِمْن قبُل اأنَّ هناَك من ي�سكِّ
و�سلَم(  عليِه  اهلل  )�سلىَّ  اهلِل  ر�سوِل  َحاَبِة  �سَ بعدالِة                

                           االأقربنَي. وبعدالــــِة خلفاِئــــه الرا�سديَن  خا�سًة..   

)1( التوبة آية )40( .
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اين )عبَداهلل( على ا�ســـم  رين دومًا - مع اأّنني ال اأن�سى - اأّنه �َسمَّ واأبـي يذكِّ
ديق ِ)ر�سَي اهلل عنُه( ويناديني دائمًا ِبُكْنيِتِه.. فكيَف يقولون  ِاأبي بكٍر ال�سِّ

عنه ذلك يا اأمي.. كيف؟ كيف؟ .
ُرها  ُيْح�سِ التي  نورة  ابنُتُه  ومعُه  البيِت  اإىل  االأُب  َو�سَل  اللحظِة  يف هذه 
َبيَنما  ِمْن العمل ُظْهَر كلِّ يوٍم.. الأنَّ مدر�َستها بعيدة  من املَدر�سِة وهَو عائٌد 

مدر�سة عبِداهلِل قريبٌة ويعوُد منها �سريًا على قدَمْيِه.. 
ال�سالُم عليكم يا اأغلى النا�س..

دخَل االأُب وعلى �سفتيِه ابت�َسامُتُه املُْعتادة..  و�سَع حقيَبتُه جـَـانبًا.. ِاقرتَب 
ُلها.. ُنها وتقبِّ ها حت�سُ َو�َسـلَّم على زوَجِتِه واِبِنه..  وهرَوَلْت نوَرُة نحَو اأمِّ

ا..  هاه يا اأ�سدقاُء.. ماذا �َسناأُكل اليوَم ؟ ، قاَل االأُب ُم�سريًا اإىل بطِنِه: هيَّ
بطني يعزُف اأحلاَن اجلوِع.

احكة: ال طَعام لكُم اليوَم.. ُجوعوا.. ُجوعوا.. قالِت االأمُّ �سَ
ها متازُحُهم.. ف�ساحْت: �ساأموُت ِمَن اجُلوِع..  نورُة مل تْدرْك اأنَّ اأمَّ

قالت االأمُّ وال�سحكة متالأ كلماتها..
ْر َيا نورة.. من اأجلك اأنِت فقط يا ُحلَوتي..  دَقائَق ويكوُن الطعاُم  حا�سِ

َجاِهزًا..
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اأ�سئلة

1 – ما هو االأمر الذي ال ي�سدق؟

2 – ملاذا يرف�س هذا االأمر املن�سفون من النا�س؟

3 – ملاذا �سمي الطفل با�سم عبداهلل؟

4 –  ما هي الكلمة التي قالها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الأبي بكر 
ال�سديق ر�سي اهلل عنه وذكرها اهلل يف كتابه العزيز ويف اأي منا�سبة؟
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عبُداهلل ُيْخرِبُ اأباه

تَمعًة  غريُة ُمْ  بعَد الغداِء قالِت االأمُّ خماطبًةً ابنَها عبَداهلِل واالأ�ْسرُة ال�سَّ
لتناول الفاكهِة: 

�سالة االإلكرتونيِة.. التي اأعطاك  َما راأيَك يا اأَبا بكر اأْن نخرَب اأَباك عْن الرَّ
ٌم.. اَها �سديُقَك عا�سِ اإيَّ

َت عبُداهلل وعلى وجهه تبُدْو َحريٌة مْل يفهِم االأُب َمغزاها.. تلفَّ
ه  �سًا.. وكاَن قْد الحَظ ُحزَن ابِنِه ِمْن قبُل لكنَّ نظَر االأُب اإىل ابِنِه ُمتِوجِّ

مْل يتكلم.. فقاَل لُه عبداهلل: األي�َس ا�ْسمي عبَداهلل َيا اأبي؟
قاَل االأُب �ساحكًا: َنعْم! اإال اإذا كاَن َلك ا�ْسٌم ال اأْعرُفُه..

قال: األي�سْت ُكنيتي اأبا َبكرٍ ؟
قال: نعم بالتاأكيِد!

َب  واالأُب ُمتعجبًا ِمْن ابِنِه َي�ْساألُه اأ�ْسئلًة يعرُف اإجاباِتها! لكنَّه ترقَّ
َما وراَء هذِه االأ�ْسئلِة.. 

فقاَل لُه: ثمَّ َماذا؟
ْفَتني بَحْمــِل ا�ْسِمــِه ولَقبـــِه  قال: ما راأيَك اإذْن يف َمْن يتهُم  من �ســـرَّ

وي�سُفُه باأو�ساِف �ُسوٍء..
، اإنَّ ال�سديق اأبا بكر اأف�ســـل َد ابِنِه وقـــال: يا ُبَنيَّ فِهَم االأُب َق�سْ
احُب االأمنُي.. االأمة بعد النبيني وال نقول عنه اإال خريًا.. فهو ال�سَّ

ِديُق وابنُتُه اأمُّ املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها يُق ال�سَّ دِّ َوهَو ال�سِّ
وتاريُخه عطٌر زكي َوَهذا حقُّ وا�سٌح َجلي.. 

ين مبا ُيقاُل عنُه من �سوٍء ِمْن  قال عبُداهلل: ملاذا مل تخرِبْ
قبُل يا اأبي؟.
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الفكرِة،  ِمَن  احلزِن  عالماُت  ترت�سُم  وجِهِه  وَعلى  ابِنِه..  اإىل  االأُب  نظَر 
ِمْن  يجري  مبا  وتفكرِيه  ابِنِه  عقِل  رجاحِة  ِمْن  الفرِح  عالماُت  تظُهر  ومعها 

َحْوِلِه..
قَت ما �سمعَت وقراأت يا اأَبا َبْكر؟ ثم قال االأب: وهْل �سدَّ

قال: بالطبع ال.. لكنَّ االأمر �سغلني كثريًا.. وطواَل اليوِم واأنا اأفُكر فيه.. 
ل، فقد كان  الف�سْ �ِس داخَل  املدرِّ ل�سرِح  اأُهمُل االنتباَه  ٍة  مرَّ ِل  اإينِّ والأوَّ حتى 
اأنتِبه  اأْن  بدَّ  فال  ثانيًة..  مرًة  ذلك  اأفعل  لن  ولكني  قلبي..  َي�سَغُل  املو�سوُع 

19



ْرَت؟                        ِل.. �َساألُه االأُب: هذا �سحيٌح يا ولدي.. ولكن ِبَ فكَّ جيدًا داخَل الَف�سْ
دًا )�سلى اهلل عليِه و�سلَم( اختاَر  مَّ قال عبُداهلل: قلُت يف نف�سي اإنَّ نبينا حُمَ
وهي  الب�سريُة،  َعرفتها  رحلٍة  اأعظِم  يف  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  بكٍر  اأبا 
الهجرة النبويُة ال�سريفُة.. فهل ُيعقَل اأْن ُي�ساحَب َمْن ال ياأمُنُه بهذه االأَمانِة 
العظيمِة.. ثمَّ اإنَّ ر�سوَلنا الكرمَي تزوَج ابنَتُه عائ�سة ر�سَي اهلل عنها.. فهو 
احُب وهَو ال�سهر.. وابنُتُه اأم املوؤمنني.. وكَيف ن�سكُّ مِبِن اختاَرُه ر�سولنا  ال�سَّ

ا�ِس يف مر�ِس موتِه! فاْغتّمْت َنف�سي َوَبكْيُت.. االأمنُي لل�سالِة بالنَّ
ي  .. ما قلَتُه �سديُد االأثِر يف نف�سي.. لكنِّ قال االأُب: َهّدْئ ِمْن َرْوِعَك يا بنيَّ
ُيْبهُج  اأكْن الأقوَل لَك ما يحزُنَك وال ُيفُيدَك.. واأنا اأحر�ُس على قوِل ما  مل 

قلَبَك.. األي�َس كذلَك؟ 
ثم تابَع: ما راأيَك.. َبَداًل من اأن نحزن وناأ�سى ونبكي.. اأن نتعامل مع هذا 

الواقِع بتفاعٍل اإيجابي؟
�سيفعُلُه  ما  اإذْن  ْب  َترقَّ لنف�ِسَك..  بالتعِب  اأتيَت  لقد  عبَداهلِل..  يا   .. اآه   

ل .. فاأنَت ال�سبُب. اأبوَك بَك.. وحتمَّ
قالت االأمُّ ذلك وهي تدرك اأنَّ اأَبا عبِداهلل ال ُي�سيُع فر�سًة واحدًة دون 

اال�ستفادِة والعلِم..  ول�ساُن حاِلِه يقوُل مثَل ال�ساعِر:
طنْع َيدًا         َومْل اأ�ْسَتِفْد ِعْلمًا َفَما ذاَك ِمْن ُعُمري  اإذا مرَّ بي يوٌم َومْل اأ�سْ

 فقال االأب �ساحكًا: هذا بالفعل هو �سعاري.. فما راأيكم َما َدامِت الُعطلُة 
االأ�سبوعية قْد َبداأْت.. اأْن َن�سغَل اأنف�سنا اليوَم َوغدًا بذكِر رواياٍت واأحداٍث 
ا�س بعد  جِل العظيِم، الذي قيَل عنُه اإنَّه اأعظُم النَّ واأقواٍل يف �سريِة هذا الرَّ
نا اأَكرُث معرفٍة  ا معلوماٍت لنتناف�س اأيُّ االأنبياِء والر�سِل.. فيجمُع كلُّ واحٍد منَّ

بهذا القائِد الكبرِي.
اأ�سبوٍع بديعٍة.. هل  ِمْن فكرٍة رائعٍة.. �سنق�سي نهايَة  قالْت نورُة: يا لها 

يعني اأننا لْن ندر�َس درو�َس املْدَر�َسِة..
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ِك الوحيُد يا نورُة.. ال تخايف.. لن نرتكك  قال االأُب �ساحكًا: هذا هو همُّ
للبحِث يف هذا  كافيًا  �سنخ�س�ُس وقتًا  نا  لكنَّ ِمْن واجباِت..  ما عليِك  ُتهملنَي 

املو�سوِع.. و�سنجَعُل نزهتنا هذه العطلَة يف �ساحِة العلِم والتفكرِي.
املكتبِة،  من  كتابًا  ا  ِمنَّ كلٌّ  ولُيْح�سْر  اللحظِة..  هذه  ِمْن  اإذْن  لنبداأْ  االأم: 

فلدينا كتٌب كثريٌة يف التاريِخ االإ�سالمي.
قالْت نورُة بحما�سٍة �سديدٍة: اأَنا ِعْندي ِفكرٌة.. ما راأيْكم اأْن نكتَب املعلوماِت 
التي جنمعها على الكمبيوتِر ثّم نقوم باإر�سالها اإىل اأ�سدقائنا على االإنرتنت 

لنن�سَر االأخباَر ال�سحيحَة.. وبذلك نكوُن اإيجابيني حقًا، ُنفيُد ون�ستفيُد..
قال اجلميُع: فكرٌة رائعٌة.. هيا نبداأُ.

اأ�سئلة
كان  وما  الكلمة  هذه  معنى  ما  )متوج�سًا(  كلمة  الن�س  يف  وردت   –  1

التوج�س؟

2 – اجتمعت عالمات احلزن والفرح على وجه االأب .. فما ال�سبب؟

– ذكر الن�س بيتًا من ال�سعر..  ما راأيك مبعنى هذا البيت.. عرب عن   3
راأيك باأ�سطر قليلة؟

4 – ما هو االقرتاح الذي اأعجب االأ�سرة وقررت البدء به فورًا؟

5 – هل توافق على اأنه ميكن اأن ن�ستخدم االنرتنت يف اأ�سياء مفيدة مثل 
الذي اقرتحته نورة؟
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�سباق يف اخلري

قاموا جميعًا يت�سابقوَن.. 
اأح�سَر كلُّ واحٍد ِمْنُهْم َعددًا ِمَن الُكتِب ومل يكتِف بكتاٍب َواحٍد..

وبداأوا  بع�س..  فوَق  ها  بع�سَ الُكُتَب  و�سعوا  كبريٍة..  طاولٍة  اإىل  َجل�سوا 
يبحثوَن..

اأبو بكٍر ال�سديُق؟ هيا..  قال االأُب: هيا.. نبداأُ البحَث االأوَل: متى ولَد 
اأجيبوين..

وال  ِلَبْحٍث  يحتاُج  ال  ب�سيط  �سوؤاٌل  هذا  العزيز..  زوجي  يا   : االأمُّ قالت 
تدقيٍق اأو مْتِحي�ٍس فكلٌّنا َنعرُف اجَلَواَب..

قاَل االأُب: ومَع ذلَك �ستكوُن هذه النقطُة 
منطلَق عمِلنا َفْمن يقوُل اجلواَب.. ما راأُيك

اأنِت يا نورة؟
نورة: نعم يا اأبي.. كما تريُد.. كانْت والدُته

ر�سَي اهلل عنــُه بَعـــد عـاِم الفيــِل ب�سنتنِي
اأو ثالثٍ ... فهو اأ�سغُر ِمْن ر�سوِلنا الكرمَي
ما بني �سنتنِي اأو ثالٍث.. واهلل اأعلُم..)1(.
عبداهلل �ساحكًا: ما�ساَء اهلل.. ما�ساَء اهلل
نا  اإجــابٌة مَتازٌة.. ح�سنًا.. ح�سنًا.. لكنَّ

األي�س كذلك نعرُف ذَلك  ولْن  َنح�سَبها..  
يا اأبي؟  َي�سَحُك االأُب ويقوُل: طبعًا لْن 

نح�ِسْبها ..لكننا نحبُّ اأْن ن�ستذكَر 
ما نعرُفُه كيال نن�ساُه.

)1( انظر اإلصابة البن حجر 169/4
22        ترمجة أيب بكر الصديق .



ثم تابَع حديَثه قائاًل: ح�سنًا.. َمْن يعطيني �سيئًا جديدًا فريدًا.
�سيئًا جديدًا  �َساأعطيكْم  اأَنا  اأعرُف...  اأنني ال  نوَرة: هل تعتقدون  قالْت 
 .. الكرمِي  الر�سوِل  زوجَةُ  هي  ابنتُه  األي�سْت  جيدًا..  ا�ْسمعوين  فريدًا.. 

والزوجُة ِمْن اآل البيت، كما هو معلوم.
االأم: جميٌل.. جميٌل.. تابعي.
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نورة: هَو الوحيُد الذي ورَد ذكُرُه يف القراآِنِ الكرمِي {ل�ساحبه} حمددًا 
للر�سول الكرمي.. وهذا اأمٌر عليه اإجماٌع وال ينكُرُه اأحٌد باأّنه كان ال�سَاحَب 
يف رحلِة الهجرِة املباركِة.. كما اأنَّ القراآَن امتدَح ابَنَتُه ال�سريفَة الطاهرَة.. 

الأنَّ زوجاِت الر�سوِل اأمهاٌت للموؤمننَي.. فهل بعَد هذا ِمْن ف�سٍل؟ 
 عبداهلل: ما اأروَعِك يا نورة.. اأعجبني كثريًا ما قلِت.. والكالُم ِمْن بعِدِك 

�سعٌب.. لكنني �َساأحاول اأْن اأباريِك بالقوِل فا�سمعي وِعي:
ٌل بنَي َمْن �ساَحَب الر�سوَل )�سلى  ٌل فيَمْن اأ�ْسلَم.. واأوَّ جال اأّوٌل؛ اأوَّ هو بنَي الرِّ

اهلل عليه و�سلم(.. ما راأيكم.. هل اأتابُع؟
اجلميُع ب�سوت واحد: تابع ... تابع..

قال االأُب: اأبَدعَت يا ولدي .. هيَا ُقْل وال تتوقف.
َمْزُهواًّ  راأ�َسُه  ورفَع  ِجل�سِتِه  يف  واعتدَل  تنحنَح  اأْن  بعَد  عبُداهلل  قال 

بنف�ِسِه:
ُل خليفٍة.. واأّوُل َمْن َجَمع القراآَن يف كتاٍب..  ُنْتِبُع االأوائَل بالقوِل: هو اأوَّ
ديق ..  �َسالِة ومعجزاِت الر�سوِل ِمَن الرجاِل فُعرَف بال�سِّ َق بالرِّ واأّوُل من �سدَّ

ُل الوزراِء..  ُل من اأظهَر االإ�سالَم علنًا دون رهبٍة وال خوٍف.. وهو اأوَّ واأوُّ
ُل  واأوَّ وفاِتِه..  مر�ِس  عنَد  الكرمِي  الر�سوِل  باأمِر  بالنا�َس  �سلىَّ  َمْن  ُل  واأوَّ
لى  �ُسول )�سَ ُل من كان يتكلُم بح�سرِة الرَّ من وا�سى النبيَّ مباِلِه ونف�سِه، واأوَّ
اهلل عليِه �سلَم (... وهو امل�ست�ساُر الع�سكرُي االأّوُل.. واأّوُل �ساهٍد على �سلِح 
ل من ُدفن بجوار النبي )�سلَّى اهلل  احلديبيِة...  واأخريًا ولي�س اآخرًا: هو اأوُّ
عليِه و�سلَّم(.. ثمَّ تبعُه اإىل هذا اجلواِر ال�سريِف خليفُتُه اأمرُي املوؤمننَي عمُر 
بُن اخلطاِب ر�سَي اهلل عنُه.. ومل ي�سْكن يف جوارهما اأحٌد ِمَن اخللِق.. فهل 

بعَد هذا كالٌم؟
االأم وقد َدَمَعْت عيناها: رائٌع ما قلَت يا عَبداهلل.. جميٌل هذا اجلمُع ِمَن 
االأوائِل عن اأبي بكِر ر�سي اهلل عنه.. فحياُة اأبي بكٍر ر�سي اهلل عنه كانت 
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التي  االأَحداث  من  كثرٌي  وهنالك  �سيٍء..  كلَّ  يف  اُق  ال�َسبَّ اأّنُه  على  تدلُّ  كلها 
َرَوْينا  َولْو  اخَلري..  اإىل  وال�سبق  بالعطاِء  عامرًة  حياُته  كانْت  ذلك..  توؤكُد 
االأ�سبوع  نهايِة  ُعُطالِت  كفتنا  ملا  �ِس  الَق�سَ ِمَن  ورَدنا  ا  ِمَّ ي�سريًا  جزءًا  عنُه 

فْقط.
قالْت ُنورة �ساحكًة: اإذْن لنْمَنْح اأنُف�َسنا ُعطالٍت كثريًة.

ف�سحَك اجلميُع ِمْن قْوِلها.

اأ�سئلة
1 – هل االأ�سرة كلها تعرف التاريخ الذي ولد فيه اأبو بكر ال�سديق ر�سي 

اهلل عنه .. وهل تعرفه اأنت؟

2 – هل تعتقد اأنه من املهم اأن تعرف تاريخ اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل 
عنه.. وملاذا براأيك؟

3 – من الوحيد الذي ورد ذكره يف القراآن الكرمي {ل�ساحبه}، وما هي 
املنا�سبة؟

ال�سديق ر�سي اهلل  اأبي بكر  – ماذا ق�سد عبداهلل باالأوائل يف �سرية   4
عنه؟ 
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حياتُهُُُُُُُ ُ قبَل االإ�سالِم
بعُد  نتحدْث  مْل  نا  لكنَّ كثريٍة..  اأ�سياَء  عن  حتدثنا  لقد  نوَرُة:  قالْت  ُهنا 
َعْن ن�ساأة اأبِي بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه وحياِتِه يف مكَة قبَل االإ�ْسالِم.. 
حياِة  ِمَن  ًا  بع�سَ يروي  جميٌل  ن�سٌّ  اأَمامي  ذلك..  عن  اأحدَثكْم  اأْن  راأيكم  ما 

ديِق ر�سي اهلل عنه يف تلك الفرتِة.. ال�سِّ
ُفوَرتي  ُع�سْ يا  دي  غرِّ هيا  ذلك..  نعرَف  اأْن  نريُد  فعاًل   : االأمُّ قالِت 

ال�سغريُة.
ر�سَي  ال�سديق  بكٍر  اأبو  ن�ساأ  اجلميِل:  العذِب  ب�سوِتها  تتكلُم  نورُة  بداأَْت 
اهلل عنُه يف مكَة املكرمِة، وملا جاوَز �سنَّ ال�سبا عمِل يف التجارة)1( وجنَح فيها 
وحَقَق الربَح الوفرَي. وكانت جتارُتُه تزداُد ات�ساعًا ف�ساَر ِمْن اأثرياِء قري�ِس؛ 

وِمْن �ساداِتها وروؤ�ساِئها. 
اأمِّ  ِمْن  َج  ِمْن )ُقتيلَة بنِت عبِد العزى()2(، ثم تزوَّ َج يف مطَلع �سَباِبه  وتزوَّ
الَتفكرِي،  ورَزانة  العقِل  ُيعرُف برَجاحِة  بِن ُعومير. وكان  بنِت عامر  روماَن 
موا اخلمَر على اأَنف�ِسهم يف اجلاهلِية)3(، وكان يعي�ُس يف احليِّ  ن َحرَّ وكاَن َمَّ
د )�سلََّى اهلل عليِه و�سَلم(، وِمن ُهنا بداأَت �سداقُتهما، حيُث  نف�ِسه النبيُّ حممَّ

كانا متقاربني يف ال�سنِّ واالأفكاِر والكثرِي ْمن ال�سفاِت والطباِع.
ديُق ر�سي اهلل عنه بعَدِة اأموٍر منها: وتابعْت نوَرُة تقوُل: وقد ا�ستهَر ال�سِّ

قري�ٍس  واأعلَم  ِلُقَرْي�ِس)4(  قري�ٍس  اأن�سَب  وكان  االأن�ساِب،  بِعلِم  اأواًل  ا�ستهَر 
بها، وكان يف اجلاهلية تاجرًا، وكان ُينفُق ِمْن مالِه ب�سخاٍء وكرٍم ُعرَف به يف 

اجلاهلية.

)1( اإلصابة يف متييز الصحابة 171/4.
)2( االستيعاب 1781/4.

)3( معرفة الصحابة أليب نعيم 33/1.
)4( اإلصابة 177/4
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وعلَق عبُداهلل قائاًل: يا �سبحاَن اهلِل.. َمْن كانْت هذه خ�ساُلُه يف اجلاهليِة 
كيف تكوُن خ�سالُه يف االإ�سالِم.. �سَدَق ر�سوُل اهلِل، ) خياُركم يف اجلاهليِة 

خياُركْم يف االإ�سالِم اإذا فقهوا ()1(.
ديُق  قالْت نورُة: �سحيٌح قوُلك.. ِا�ستمْع اإذْن اإىل ما �َساأُْتِبُع بِه كالمِي.. ال�سِّ
اأو  القليلِة يف اجلاهليِة الذين مل ي�سجدوا ل�سَنٍم  القلِة  ِمَن  ر�سَي اهلل عنُه 
، وذِلَك اأين ناهْزُت  نٍم قطُّ متثاٍل.. وقْد قاَل ر�سي اهلل عنه: ما �سجْدُت ِل�سَ
فيه  َدع  خَمْ اإىل  بي  وانطلق  بيدي  اأباه(  اأبو قحافة )يعني  فاأخذين  احللم 
ِمن  العوايل، وخاّلين وذهَب، فدنوُت  ال�ّسم  اآلهتك  االأ�سناُم، فقال يل: هذه 
ال�سنِم وقلُت: اإين جائٌع فاأطِعْمني.. فلم ُيِجبني، فقلت: اإين عاٍر فاك�ُسني.. 

ِه)2(. فلم ُيِجبني، فاألقيُت علِيه �سخرًة فخّر لوجِهِ

اأ�سئلة
غرية؟ ُفوَرتي ال�سَّ دي يا ع�سْ 1- ماذا ق�سدت االأم بقولها: هيا غرِّ

2- من هي )قتيلة بنت عبد العزى(؟

3- هل �سرب ال�سديق ر�سي اهلل عنه يومًا اخلمر.. وملاذا؟

ما معنى علم االأن�ساب؟ ابحث باالإنرتنت عن عبارة علم االأن�ساب واأعد   -4
ليعرف  العامة  اأو  الدينية  املنتديات  اأحد  على  و�سعها  باأ�سلوبك  كتابتها 

اجلميع معناها؟

)1( صحيح البخاري 1235/3.
)2( املصباح امليضء يف كتاب النبي األمي ورسله إىل ملوك األرض من عريب وعجمي.
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االأُم تقوُل كالمًا مهمًا
َعْيَني  يف  روَر  ال�سُّ راأَيا  وقْد  املفيِد   احلواِر  بهذا  االأمُّ  وفرَحِت  االأُب  فرَح 

عبِداهلل ونورَة..
: هْل ت�سمحون يل اأنَّ اأحتدَثَ االآَن؟ فقالِت االأمُّ

كما كالمًا مهمًا  ه اإىل ِطْفلْيِه قائاًل: مممم.. يبدو اأنَّ لدى اأمِّ االأُب توجَّ
عميقًا.. َما راأيكما؟
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عبُداهلل ونورُة ب�سوٍت واحٍد: تف�سلي.. منرَبُ الكالِم لِك.
: �سكرًا لكَما.. املَ�ْساألُة اأنَّ الكالَم عن �سخ�سيِة اأبي بكٍر ال�سديق ر�سي  االأمُّ
اهلل عنه وُبطوالِتِه قْد ي�سّكُك البع�ُس فيها وال يقبلها..  ومهما َجَمْعنا ِمْن كالٍم 
وِعرَبٍ وق�س�ٍس قد يعرت�ُس َمْن يعرت�ُس.. فال تنفع كلُّ الر�سائِل االإلكرتونيِة 

وال الر�سائُل العادية.. لذا علينا اأن جنَمع ما ال ميكُن اإنكاُرُه.. 
فهل  ال�سريفِة..  الهجرِة  يف  الغاليِة  ْحبِة  ال�سُّ اإىل  نظْرنا  لْو  تابَعْت:  ثمَّ 
رفيقًا  يختاَر  اأْن  الِم  وال�سَّ ال�سالِة  اأف�سُل  اآلِه  وعلى  عليِه  اهلِل  لر�سوِل  ميكُن 
لدربِه الطويِل وال يعرُف جيدًا هذا الرفيَق.. ثم لو �سَككنا باختياِر النبيِّ 
بكر  اأبي  بو�سف  ن�سكُك  فكيف  الطويلِة؛  و�سحبِتِه  الطويِل..  دربِه  لرفيِق 

ال�سديق ر�سي اهلل عنه �ساحبًا من ال�سماء)1(.
اإّنَّ  ثمَّ  ال�سنني..  هذه  كلَّ  �ساحِبِه  اختياِر  يف  �ُسوُل  الرَّ ُيْخِطُئ  كيَف  بْل 
احبًا يف  �سوَل الذى ينزل عليه الوحي �سباح م�ساء .. هل ميكن اأْن َيختاَر �سَ الرَّ

اأعظِم ِرْحلٍة يف التاريِخ ويكوَن الرفيُق غرَي اأمني.. اأاَل ترون ُعمَق امل�ساألِة؟ 
َة اإىل املدينِة اأخَذْت اأيامًا عديدًة زادْت عن �سبعِة  .. اإّن الرحلة ِمْن مكَّ ثمَّ
اأياِم.. وِمَن الكتِب ْمن يرفُعها اإىل اأكرَث ِمَن ع�سرِة اأياٍم.. فهْل ميكُن اأنَّ رجاًل 
َي اهلل عنه.. بهذه القامة العاليِة مبا ُعرَف عْنه يف  كاأبي بكر ال�سديق َر�سِ
وال�سجوِد  اخلمِر  �ُسرِب  مثل  �سائدًة  كانْت  عاداٍت  عن  امتناٍع  من  اجلاهليِة 
فوَر  االإ�سالِم  لدعوِة  وا�ستجابِتِه  جاهليٍة..  عاداٍت  من  ذلَك  وغرِي  لالأ�سناِم 
تبُلِّغهَا ِمْن ر�سوِل اهلِل.. ويعي�ُس اإ�سافًة اإىل ذلَك نحَو ع�سرِة اأياٍم بلياليها.. 
معًا..  ياأكالن  ِلوحدهما..  والر�سِل..  االأنبياِء  ك�سائِر  نبيًا  ولي�س  نبي..  مع 

يناماِن معا.. يتكلمان.. يفكران معًا.. ويتبادالن االأفكاَر.
ها هذا الرجل؛ ت�سوروا  ثمَّ قالِت االأمُّ ب�سوٍت عال: يا َلها ِمْن ِنْعَمٍة ا�ستحقَّ
جِل اأْن يخالَف اأمَر �ساحِبِه )�سلى اهلل  عمَة العظيمَة..  فاأنَّى لهذا الرَّ هذه النِّ
عليه و�سلَم( عنَد موِته.. لي�َس بعَد فرتٍة طويلٍة..  بل بعَد اأقلَّ ِمْن �ساعٍة كما 
ة اأنَّه عا�َس َمَعُه �سنواٍت طوااًل  ُيقال؛ فهل ميُكن لهذا اأْن يحدَث عقاًل ؟ خا�سَّ

)1( اإلصابة يف متييز الصحابة 171/1.
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يف االإ�سالم اإ�سافًة اإىل �سداقِتهما يف �سنواِت ما قبل البعثة..
ة جدًا اإىل كل تلك ال�سنني..  واإذا اأ�سفنا اأْي�سًا هذه االأيام اخلا�سَّ

مع خ�سو�سيٍة �سديدٍة الأياِم الهجرِة، هذه الرحلُة العظمى.. 
اِحبه؟  فهْل ُيعقُل اأْن يتغرّيَ هذا الرجُل يف اأقلَّ ِمْن �ساعٍة واحدٍة ِمْن َمْوِت �سَ

ِه الدنيا وطلُب امللك! وي�سبَح كلَّ هَمّ
�سوُل الكرمُي ال يعرُف كيف ينتقي اأ�سحَابُه وال يعرُف من ي�ساهُر..  وهْل الرَّ

وَمْن يتزوُج ؟ 
معاَذ اهلِل اأن يكوَن كذلَك.. 

دقًا يف كلماٍت خمتلفًة يف ال�سكِل متحدًة يف املعنى؛ اأّن الر�سوَل  وقد ورَد �سِ
ا�ِس عليَّ يف مالِه  الكرمَي )�سلى اهلل عليِه وعلى اآلِه و�سلَم( قال: اإّن اأَمنَّ النَّ
ْحَبتِه اأبو بكر، ولو كنُت ُمتخذًا َخلياًل َغرْيَ ربي التخذُت اأَبا َبكر خلياًل،  و�سُ

ة االإ�سالم..)1(. ولكْن اإخوَّ
فهل الر�سول ينطق عن هوًى يف هذه امل�ساألة بالغِة اخلطورِة..

اإىل حاٍل  ِمَن حاٍل  تغريَّ  َر�سي اهلل عنه  ال�سديق  بكر  اأبا  باأنَّ  القوُل  ا  اأمَّ
�سده بعَد �ساعٍة اأو اأقل ِمْن وفاِة ر�سوِلنا الكرمي.. فاأمٌر يدعو اإىل التفكري؟ 

واإذا قيل اإنَّه كان متغريًا ِمْن قبُل ففي ذلك اتهاٌم للر�سوِل �سلى اهلل عليِه 
و�سلَم. 

وكذلك لو قلنا اإنَّ اأبا بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه كان ي�سمُر ما يف قلبه 
اأعلمُه اهلل بكل منافٍق يف املدينِة قريبًا  وال يك�سفُه.. فكيَف والر�سوُل قد 

وبعيدًا..
 فهل ُيعقُل اأن َتخفى عنُه حقيقُة اأبي بكٍر ر�سي اهلل عنه .. فاإّما اأّن ر�سوَل 
اإِْذ  باطل  وهذا  واأخفاها..  احلقيَقة  هذه  يعلُم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
كيف ياأمره بال�سالة بالّنا�س)2( وهو يعلم ما يف قلبه وما �سيحدث من خالف                  

)1( صحيح البخاري 1337/3.
)2( صحيح البخاري 236/1.
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الة.. وهل واليُة الدنيا اأعظُم ِمْن واليِة  من بعده؟ وهْل ُهنالَك اأعظُم مَن ال�سَّ
االآخرِة؟

�سول الكرمي يجهُل هذِه احلقيقَة، وجاء ِمْن بعدِه َمْن يكت�سُفها..  واإما اأنَّ الرَّ
فهل ي�سلح ذلك يف مقام حممد �سلى اهلل عليه و�سلم؟!

اأْن يتمالَك نَف�سه: بورَك هذا الكالُم.. وهذا التفكرُي..        ف�ساح االأب دون 
ما اأعَظمِك ِمْن زوجٍة؟ 

ثم �ساَد �سمٌت....
اإ�سافٌة اأخريٌة مهمٌة جدًا  اأْن هداأَْت َحما�َسُتها: هناَك  ثم قالِت االأمُّ بعَد 
�ساأقوُلها َلُكْم، وهي اأنَّ اأبا بكر ال�سديق ر�سَي اهلل عنُه هو ِمَن القلة النادرة 
اأُ�َسُرُهْم  اأ�ْسلَمْت  الذين  و�سلَم(  عليِه  اهلل  )�سلى  اهلِل  ر�سوِل  �سحابِة  بنَي 
ه واأبيه ثم اأوالِده.. وهَو الوحيُد  جميعًا.. فقد اآمن كلُّ اآِل بكر بدءًا من اأمِّ
اهلل  ر�سي  اأحفاده  حتى  اهلِل  ر�سوِل  بروؤية  جميعها  اأ�سرُته  ت�سّرَفْت  الذي 
ُه واأوالُدُه واأَدركوا النبيَّ  حاِبة َمْن اأ�سلَم اأبوُه واأمُّ عنهم جميعًا، ولي�س ِمَن ال�سَّ

الكرمَي واأدرَكُه اأي�سًا اأحفاُدُه. غري اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه.
ثم قالِت االأمُّ ب�سوٍت مليٍء باخل�سوع والطَماأِنينِة: اإنَّ اهلل ُيكرُم ِمْن عبادِه 
منَي االأجالِء يف الدنيا  َمْن ي�ساُء.. واأبو بكِر ال�سديق ر�سي اهلل عنه ِمَن املكرَّ

قبَل االآخرِة.      
قاَل اأبو عبِداهلل:

بارك اهلل بِك يا زوجتي احلبيبة.. ما اأجمَل هذه الدَرر التي نرثِتها يف 
نف�سي  اأح�سُد  ِبتُّ  قلِت..  فيما  اأبدْعِت  اهلل..  �ساَء  ما  عقولنا..  قبَل  قلوِبنا 

عليِك.
االأُم: �ساحكًة: ِمْن ِبع�ِس ما عندكم يا اأبا عبِداهلل.

االأُب: اإذْن فقَد جاء دوري.. فرتقبوا ما �ساأقول.

31



اأ�سئلة

1 – ملاذا قالت االأم اإن الر�سائل االإلكرتونية لن تنفع؟

2 – ماذا اقرتحت االأم لكي جتعل الر�سائل مفيدة ومقنعة؟

3 – قالت االأم: هْل ُيعقُل اأْن يتغرّيَ هذا الرجُل يف اأقل ِمْن �ساعة واحدة 
اِحبه؟ من موِت �سَ

4 – من هو هذا الرجل ومن هو �ساحبه..؟

اأن يتغري ب�سهولة وبهذه ال�سرعة دون  اأن االإن�سان ميكن  – هل تعتقد   5
�سبب؟

الكرمي                  ر�سولنا  اأن  يعني  االأمر  اأن  الكالم  هذا  �سح  لو  اأنه  تظن  – اأال   6
ال يعرف اختيار اأ�سحابه؟

7 – اكتب راأيك ودعم ما تقوله بن�سو�س من ال�سرية؟

32



ٌل ال يعرُف اأ�سحاَبُه جيدًا ! رُجُ
�ساأل االأُب دوَن اأْن َيْنتظَر مْنُهم َجوابًا: هْل ُيْعقَل اأنَّ َر�ُسوَلَنا الكرمَي، وهو ال 
ينطُق عِن الهوى، ال يح�سُن اختياَر زوجِتِه وال اأزواَج بناِتِه وال حتى اأ�سحاِبِه 
املقربني.. وخا�سًة اأبي بكٍر وعمَر وعثماَن ر�سي اهلل عنهم. واأبو بكٍر ر�سي 
ا�ِس قربًا منُه ب�سهادِة القراآِن الكرمِي - ولو ورد اأنَّ  اأنبياَء  اهلل عنه اأَ�َسدُّ النَّ
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اأوالِدهم �سوٌء وُكْفٌر فاإنَّ هذا مل يثبت بحقِّ ر�سوِلنا  اأو  اأزواِجهْم  اآخرين يف 
�سوُل رفيقًا يف  الكرمِي، فهو اأعظُم اخلالئِق جميعًا - فهل ُيعقُل اأْن يختاَر الرَّ
اأعظِم رحلٍة يف التاريِخ.. وهي الرحلُة التي �ستحدُد م�سرَي  هذا الديِن.. هل 
َحَب رجاًل �سينقلُب علِيه بعَد موِتِه ؟ ولو قاَل قائٌل اإّن هذا حدَث  ُيعقُل اأْن َي�سْ

بعَد موِته.. فهذا اأمٌر فيه غرابٌة.
فهْل يتغرُي احلاُل بهذا ال�سكِل والر�سوُل الكرمُي مل ُيدفْن بعُد ؟

اأبي طالٍب ر�سَي اهلل عنُه؟  بُن  اأيَن عليُّ  َبل  ؟  املَدينة كلهم  اأهُل  اأيَن  ثم 
وهل �سكوُتُهْم عِن احلّق يف هذِه الظروِف حكمٌة وف�سيلٌة.. وملاذا مْل يطاِلبوا 

باحلقِّ ما داَم َحقًا؟
اهتزْت اأطراُف االأِب وهَو يتكلُم.. ثمَّ وقَف رافعًا �سبابَتُه: اأنا رجٌل ب�سيٌط 
باحَةَ اأو  يًا وال ُم�ساِرعًا.. وحتَّى ال اأَمار�ُس ال�سِّ �سعيُف الُبنيِة.. ول�سُت ريا�سِ
ُر، واأنا رجٌل يف اخلم�سني واأعي�ُس يف القرِن احلادي  ي ال اأت�سوَّ الرك�َس.. لكنِّ
اأريَكِتي..  على  جال�ٌس  واأنا  بيتي...  باَب  يطرُق  رجٌل  ياأتي  اأْن  والع�سرين، 
كم  وال اأقوُم واأَفتُح الباَب.. ولي�َس ذلَك فقط؛ يدفُع الرجُل الباَب باجتاه اأمِّ
لَعها وال اأقوُم واأك�سُر كلَّ اأ�سالِعِه.. فكيَف وهذا الزوُج هو عليُّ بن  ويك�سُر �سِ
اأبي طالٍب ر�سي اهلل عنه وهذه الزوجُة هي فاطمُة بنُت حممٍد ر�سي اهلل 
عنها و�سلى اهلل و�سلم على اأبيها.. وعليٌّ فار�ُس الفر�سان.. وبطُل االأبطاِل.. 
ويعرُف  الكباِر..  ال�سحابِة  مراأى  اأماَم  هذا  كلُّ  يحُدُث  فقط..  ذلَك  ولي�َس 
باحلادثِة اأبو بكٍر ال�سديُق ر�سي اهلل عنه.. وال يفعُل اأحٌد �سيئًا لردِّ اعتباِر 
ُكْم.. كيف يحدُث هذا؟ ولو  ابنِة االأمنِي �سلى اهلل عليِه و�سلَم.. قولوا بربِّ
قيل اإنَّ عليًا ر�سي اهلل عنه مل يكن موجودًا.. حتى ولو كان غائبًا.. ملاذا مل 
يفْعل �سيئًا عندما عاَد ؟.. ولو قيَل اإن فاطمَة ر�سي اهلل عنها منعتُه.. فهل 
كم منعتني عن اأحٍد اأ�ساَء اإليها هل اأَمتنُع؟.. ال  هذا اأمٌر مكن.. يعني لو اأّن اأمَّ
ميكُن.. بل م�ستحيٌل.. الأنَّ امل�ساألَة م�ساألُة كرامة.. و�سرف.. وهنالك تهمٌة 
َمْن كان وراَء الباِب قتَل اجلننَي الذي يف بطِن فاطمة  اإن  بالقتِل.. بالقوِل 
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ر�سِي اهلل عنها.
ُل مرة اأ�سمُع فيها هذا الكالَم العجيَب. قالْت نورة: هذه اأوَّ

قال عبُداهلل: واأنا اأي�سًا.. اإنَّ عقلَي املحدوَد ي�ساأُل االأ�سئلَة نف�َسها؟ حتى 
واأنا طفٌل �سغري لو اأ�ساَء اأحٌد الأمي �ساأهجُم عليِه ولو كاَن اأقوى ِمني.. فكيَف 
الوقت  ذلك  يف  كانا  ولو  املنزِل..  يف  عنهما  اهلل  ي  ر�سَ واحل�سنُي  واحل�سُن 
�سغريين.. فالطفل يف تلك االأياِم مع �سعوبِة احلياِة وق�سوِتها و�سدِتها يكوُن 

قويًا.. ولي�س مثَلنا نحن اأطفاَل القرِن احلادي والع�سرين.
�س املفرتاة احلِزينِة ؛  اأن نخربُكما بهذِه الق�سَ : مل نكْن نحبُّ  قالِت االأمُّ

كما اأننا ال نحُب اأ�سا�سًاً التكلَم فيها. 
هنا قاَل عبُداهلل: �ساأحكي لكْم هذِه الق�سَة التي حدَثْت قبل �سنواٍت.. 
ومل  الدنيا  اأبي  فاأقاَم  �سغرٌي..  واأَنا  املدر�سِة  يف  ًة  مرَّ �سربني  �سبيًا  اأنَّ  اأذكُر 
َر ويلَّ  اأْن ُيح�سِ يقعْدها، هل تذكُر ذلك يا اأبي؟ لقد طلبَت يوَمها من املدير 
ي �سنًا.. ومل تقبْل باأقلِّ من اعتذاِر  اأمِر الطفِل بنف�سِه، وكاَن الطالُب اأكرَب منِّ
الطالِب يف طابوِر ال�سباِح بح�سوِر اأبيه وجميع التالميذ.. الأنَّ ال�سبيَّ �سرَبني 
ْن  يف باحِة املدر�سِة واأَماَم الطالِب الأين اأوقعُت له حقيبَتُه واأنا اأم�سي دوَن اأَ
اأنتِبَه اإليها، فغاظُه ذلَك ومل يقبْل اعتذاري فهجَم عليَّ و�سرَبني.. فاإذا كانْت 
كلُّ هذِه ال�سجِة قد اأحدْثَتها اأنَت يا اأبي واأنَت رجٌل هادٌئ.. مع اأمٍر ب�سيٍط 
مثِل هذا.. فكيف بعليٍّ ر�سي اهلل عنه بطِل االأبطاِل و�سيد الرجاِل.. يف تلك 

احلادثِة العجيبِة.
.. فاأنا ما زلُت اأذكُر تلك احلادثَة..  قال االأُب: جميلٌة هذه املالحظُة يا بنيَّ
لقد ظلمَك ال�سبيُّ واأنا اأكرُه الظلَم ولو على َمْن يكرُهني.. فكيَف وقد وقَع 
الظلُم على اأهل بيتي؟ فهل يعني هذا اأنَّ عنفواين اأعلى ِمْن عليِّ ر�سي اهلل 
ِي.. ولْن اأقوَل هذه حكمٌة ِمْن عليِّ ر�سي اهلل عنه .. الأنه بُبْعِد  عنُه.. ال وربَّ
يف  منازعاٍت  ُتخلُِّف  �سوَف  ِفْعاًل  ح�سلْت  لو  احلادثَة  هذه  اأنَّ  �سيدرُك  نظِرِه 

االأمة لن تتوقَف.
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اأ�سئلة

اأجب عن هذا ال�سوؤال الذي ورد يف الن�س ال�سابق بكلمة واحدة:

1- هْل ُيعقُل اأنَّ َر�ُسولَنا الكرمي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، وهو ال ينطق 
اأ�سحابه  حتى  وال  بناته  اأزواج  وال  زوجته  اختيار  يح�سُن  ال  الهوى،  عن 

املقربني؟

2- لو حتّول اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه فجاأة كما يقال.. هل ميكن 
ال�سديق ر�سي اهلل عنه على  اأبا بكر  النا�س ويوافقون  اأن ينقلب كل  عقاًل 

اأخطائه.. وهم اأف�سل النا�س من اأهل املدينة؟

3 - هل ميكن اأن ترى اأمك تتعر�س لل�سرب اأو لالإهانة وال تفعل �سيئًا؟ 

36



م�ساهراُت بيِت النبوِة 
وبيت اأبي بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه

زوجي  يا  ُدْمَت  وَما  املُْحزنِة،  الق�س�س  هذِه  ِمْن  االآَن  َدْعكم   : االأمُّ قالِت 
امل�ساهراِت  عَن  االآن  نا  حتدَثْ لو  راأيَك  ما  بيتَك..  اأهِل  عن  حتدثَت  العزيُز 
التي حدَثْت بنَي بيِت النبي الكرمِي وبنَي بيِت اآِل اأبِي بكٍر ال�سديق ر�سَي اهلل 

عنُه.. 
قاَل عبُداهلل: فكرٌة جميلٌة يا اأمي.. كنُت اأريُد احلديَث يف هذا املو�سوِع.. 
عها لنا املدر�ُس يف الف�سِل..  وفيها تاأكيٌد  فقد قراأُْت ِمْن قبُل لوحًة جميلًة و�سَ
ِمْن م�سادَر خمتلفٍة ال ميكُن اإنكاُرها عْن حدوِث �ستِّ م�ساهراٍت م�سهورٍة بني 

اآِل البيِت النبويِّ واآِل ال�سّديق ر�سَي اهلل عنُه)1(.
ّديقِة عائ�سَة ر�سَي اهلل عنها..  اأّما اأ�سرُفها فهو الزواُج املحمديُّ ِمَن ال�سَّ
وهذا �ِسبُط النبيِّ وريحانُتُه احل�سُن  يتزوُج حفيدَة اأبي بكٍر )حف�سة بنت 

عبد الرحمن( ر�سي اهلل عنهم اأجمعني. 
بِن  املح�ِس  عبِداهلل  بِن  اجلون(  )مو�سى  احل�سِن  اأحفاِد  اأحُد  يتزوُج  ثم 
احل�سِن املثنى ِمْن اأمِّ �سلمَةَ بنِت حممٍد بِن طلحَة بِن عبِداهلِل بِن عبدالرحمِن 

بِن اأبي بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.
و تزوَج الباقُر يف �سنِة 80 للهجرِة تقريبًا اأمَّ فروَة بنِت القا�سِم بِن حممٍد 

ِلتنِجَب له جعفَر ال�سادَق.
بنِت  َكْلثَم  ِمْن  احل�سنِي  بِن  عليِّ  بِن  عبِداهلل  بُن  اإ�سحاُق  تزوَج  وكذلَك 
اإ�سماعيَل بِن عبدالرحمِن بِن القا�سِم بِن حممٍد بِن اأبي بكٍر ال�سديق ر�سي 

اهلل عنهم اأجمعني.

وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  آل  بني  املصاهرات  معلقة  انظر   .171/1 الصحابة  متييز  يف  اإلصابة   )1(
وبني آل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه وهي من إصدارات مربة اآلل واألصحاب وهي يف ظهر الغالف 

األمامي من الكتاب.
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ا ِمْن بيِت جعفَر الطياِر ر�سي اهلل عنه فتزَوج اإ�سحاُق بُن عبِداهلل بن  اأَمَّ
جعفَر بِن اأبي طالِب ِمْن اأمَّ حكيِم بنِت القا�سِم بِن حممٍد بِن اأبي بكٍر اأخِت     

اأمِّ فروَة )اأمِّ جعَفَر ال�سادق( فتكوُن بذلَك اأمُّ حكيٍم خالَة جعفَر ال�سادِق.
: ما اأجمَل ما جْمعَت يا ولدي.. ِمْن هو هذَا املدّر�ُس الكرمُي  ثم قالِت االأمُّ

الرائُع الذي اأتى باللوحِة وو�سعها على احلائِط؟.
عبُداهلل: اإنه االأ�ستاُذ خالد.. مدر�ُس القراآِن الكرمِي...

اأتى  اأيَن  ِمْن  اأ�ساألُه  و�سوف  الأ�سكره..  بنف�سي  �ساأذهُب  العطلِة  بعَد   : االأمُّ
بهذه اللوحة الأنني اأريد احل�سوَل على لوحٍة مثِلها..

االأُب: بارَك اهلل فيِك يا زوجتِي العزيزُة.. بالفعل.. هو مدر�ُس ي�ستحُق 
ال�سكَر.. كما ي�ستحقُّ ال�سكَر َمْن اأجنَز هذِه اللوحَة الكرميَة...

 وتوقَف اجلميُع عِن الكالِم.. وعادوا يقلبوَن �سفحاِت الكتِب يبحثوَن َعْن 
اأ�سياَء ميزٍة..

اأ�سئلة
1 – ما عدد امل�ساهرات التي حدثت بني بيت النبوة واآل اأبي بكر ال�سديق 

ر�سي اهلل عنه ؟

2 –  ما هي اأ�سرف م�ساهرة بني اآل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واآل  
اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه ؟

3 – ما معنى كلمة )�سبط( ومن هو املق�سود؟

4 - بنّي كيف اأن اأبا بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه هو جَدُ جعفر ال�سادق ؟
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مدونٌة على االإنرت نت
�ُسرَّ عبداهلل بهذا الكالم وقال:

اأوُد هنا قبَل اأْن نْبداأ ب�َسْرِد بع�ِس اأْعَمال اخلليفِة اأبِي بكٍر ال�سديق ر�سي 
اها يف دولٍة نا�سئٍة، وخالَل �سنتنِي فْقط،  اهلل عنه واإجنازاِتِه العظيمِة التي اأدَّ
ِة حكِمِه الق�سريِة، وهي اإجنازاٌت َيعجُز َكثرٌي ِمَن النا�ِس َعْن اإجناِزها، لي�َس  ُمدَّ

يف عامنِي فْقط لكْن يف َع�َسراِت ِبْل مئاِت ال�سننَي..
على  مدونًة  نعمَل  اأْن  وهي  اأحدثُكْم..  واأنا  االآَن  فكرٌة  جاءتني  وقد 
ف�سائل  وردت يف  التي  االأحاديث  نر�ُسُلها وخا�سًة  التي  بالر�سائِل  االإنرتنت 
اأبي بكٍر ال�سديق ر�سَي اهلل عنه.. وها هي  اأمامي مموعٌة ِمْن االأحاديِث 
ها..  اأهمَّ لي�َسْت  وهَي  ها  بع�سَ �ساأذكُر  ال�سحيحنِي  يف  ورَدْت  التي  ال�سحيحِة 
ُه على املدونِة ليطلَع  وهنالَك الكثرُي الكثرُي غريها.. �ساأكتفي بالقليِل لنعر�سَ

عليها اأكرُب عدٍد ِمَن النا�ِس..
قاَل االأُب: فكرٌة رائعٌة.. هيا ابداأْ و�سوَف ن�ساُعدَك يف كتابِة الن�سو�ِس 
اأبي بكر ال�سديق  واأنَت ت�سُعها على املدونِة التي �سن�سميها مدونَة )ف�سائِل 

ر�سي اهلل عنه(..
: وملاذا اأنتما فْقط.. اأنا ونورُة معُكما.. االأمُّ

نورُة: بالطبِع اأنا اأي�سًا.. هيا يا عبَداهلل انطلْق وكُلنا اآذاٌن �ساغيٌة.
قال عبُداهلل بعَد اأْن �سرب قلياًل ِمَن املاِء.

كاَن اأبو بكٍر ال�سديُق ر�سَي اهلل عنُه اأبي�َس اللوِن نحيَف اجِل�ْسِم، خفيَف 
ل من اأ�سلم  نْي ناتَئ اجلبهِة، اأجود ال�سحابة، وهو كما قلنا �سابقًا : اأوَّ العار�سَ
من الرجال)1(  وكان عمره  تقريبًا 37 �سنة، وعا�س يف االإ�سالِم 26 �سنة. ُبويَع 
ال�سنِة احلاديِة ع�سرَة  و�سلَم يف  �سلَى اهلل عليِه  النبّي  وفاِة  يوَم  باخلالفِة 

)1( اإلصابة 84/1
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للهجرِة واأجمَع ال�سحابُة ُكّلُهْم على خالفِتِه.
وراَح عبُداهلِل يروي تفا�سيَل البيعِة فقاَل:

ُبويع ر�سَي اهلل عنُه يف �سقيفِة بني �ساعدَة يوَم وفاِة ر�سوِل اهلِل �سلى اهلل 
عليِه و�سلَم، يوَم االثننِي الثنَتي ع�سرَة ليلٍة َخَلْت ِمْن ربيٍع االأوِل �سنَة اإحدى 
ع�سرة للهجرِة، وذلَك حنَي ذهَب هو وعمر ر�سي اهلل عنه وبع�س ال�سحابة 
ليت�ساوروا يف اأمِر اخلالفِة، حتى قاَل عمُر الأبي بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه: 
ِاب�سْط يدَك، فَب�َسط اأبو بكٍر يَدُه فبايعه، ثم بايَعُه املهاجروَن ثم االأن�ساُر)1(، 

ثم كانِت البيعَة العامُة يف اليوم التايل.
واملعلوُم اأنه بعَد وفاِة النبيِّ �سلى اهلل علِيه و�سلَم َعُظَمْت م�سيبُة امل�سلمني 
الزكاِة،  اأداِء  َعْن  امتنَع  والبع�ُس  القبائل،  بع�س  ْت  وارتدَّ النفاُق  َكرُثَ  حيُث 
ُقتَل   ، العظيم  االأمِر  هذا  ملداركِة  عنُه  اهلل  ر�سَي  ال�سديُق  اأبوبكِر  فاأ�سَرَع 
بكِر  اأبي  ِمْن خالِفة  بعد فرتٍة وجيزٍة  النبوَة  اّدعى  الذي  الكذاُب  م�سيلمُة 
وكان  ال�ساِم  اأر�ِس  اإىل  خويلٍد  بُن  طليحُة  وهرَب  عنُه،  اهلٌل  ر�سَي  ال�سديق 
ا ثم اأ�سلم يف عهِد عمَر بِن اخلطاِب، وا�ست�سهَد ِمَن ال�سحابِة  ادعى النبوَة اأي�سً
نحُو 700 رجٍل اأكرُثهم من القّراِء ما جعلُه ياأمُر بكتابِة القراآِن الكرمِي يف 

َز ر�سَي اهلل عنه اجليو�َس لفتِح بالِد ال�ساِم.. ال�سحِف، كما جهَّ

)1( صحيح البخاري 2503/6
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اأ�سئلة

1 – كم كانت مدة خالفة ال�سديق ر�سي اهلل عنه؟

2 – كم كان عمر ال�سديق عند اإ�سالمه؟

– ما معنى كلمة )البيعة(؟ ابحث باالإنرتنت عن هذه الكلمة واأكتب   3
مقااًل �سغريًا واأر�سله اإىل اأ�سدقائك بالربيد االألكرتوين؟

4 – من هو اأول من جمع القراآن الكرمي.. وما هو ال�سبب؟
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االإختالف مع فاطمة ر�سي اهلل عنها
يَدُه م�ستاأِذنًا باحلديِث ثمَّ قاَل لزوجتِه: .. بالن�سبة  اأبو عبِد اهلِل  رفَع 
اأر�ِس  من  مرياَثها  طلبت  عنها  اهلل  ر�سي  فاطمة  اأنَّ  فيها  التِي  للم�ساألِة 

)فَدك(.. هْل لديِك يا زوجتي احلبيبُة علٌم يف هذا؟
ُة حتتاُج لبع�ِس الكالِم.. �سحَكْت االأمُّ وقالْت: هذه الق�سَّ

االأُب: تكلمي وهْل هنالَك َمْن مينعَك؟
غزيرٌة  معلوماٌت  لديِه  فعبُداهلِل  الأتكَلم  الفر�سَة  اأنتظُر  كنُت   : االأمُّ

عظيمٌة.. ما �ساَء اهلل .. اهلل يحفظُه.. 
عبُداهلِل: �سكرًا يا اأمي .. لكني اأرُيد اأن اأفَهم قلياًل هذِه امل�ساألَة..

: حا�سٌر يا ولدي.. يقاُل اإنَّ فاطمَة ر�سي اهلل عنها طالبْت مبرياِث  االأمُّ
اأبيها عنَد وفاِتِه.. فلم يقْبل اأبو بكٍر ال�سديق ر�سَي اهلل عنُه حمتجًا بقوِل 

ر�سوِل اهلِل باأنَّ االأنبياَء ال يورثون...)1(.
�سيِد  بنُت  عنها  اهلل  ر�سي  فاطمُة  تاأتَي  اأْن  ميكُن  هْل  اأت�ساءُل..  ولكني 
بكر  اأبا  تعادي  وكيف  ؟  مرياثًا  تطلُب  لها  قال  َمْن  اأبيها  وفاِة  ُبَعْيَد  اخللق 
ال�سديق ر�سي اهلل عنه الأمٍر �سخ�سيٍّ وال تعاديِه التهامِه باأنُه اأخَذ اخلالفَة 
ُعنوًة كما قيَل.. وكيَفَ ميكُن اأْن يفعَل اأبو بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه ذلَك 
اأْهَل املدينة كلَّهْم مهاجرين  بح�سرِة اآالِف ال�سحابِة الكراِم.. وبذلَك نّتهُم 

واأن�سارًا.. فهل ميكن اأن يتواطاأَ كلُّ هذا اجلمِع على اخلداِع؟
ولو اقتنعنا بوقوِع احلادثِة.. فاإنَّ اإقراَر اأهِل املدينِة ملوقِف اأبي بكٍر  يوؤكُد 

اأنَّ احلديَث �سحيٌح وهْم يعرفوَنُه وال ينكروَنُه..
َيُردَّ  االأّول مل  اأنَّ اخلليَفة  لو افرت�سنا  �سيئًا هنا..  اأقوَل  اأّن  اأريُد   : االأمُّ 
لها            اإْرٌث  اأّنها  اأ�سا�ِس  على  عنها  اهلل  ر�سي  فاطمُة  بها  طاَلْبت  التي  االأر�َس 

)1( صحيح البخاري 1360/3 وانظر الكايف 32/1 حديث )العلامء ورثة األنبياء(.
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و�سلم..  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلِل  ر�سوِل  ِمْن 
فكيف وافقُه عمُر وعثماُن ر�سي اهلل عنهم على 

ذلَك.. 
توىلَّ  عندما  عنُه  اهلل  ر�سَي  عليًا  اإّن  بْل 
ورثِة  اإىل  )َفَدَك(  اأر�َس  ي�سلِّْم  مل  اخلالفَة 
يدعونا  هذا  األي�َس  عنها..  اهلل  ر�سي  فاطمَة 

للت�ساوؤِل؟
بهذا  تاأتني  اأيَن  ِمْن  اأمي..  يا  اآه  عبُداهلل: 

االأفكار؟!
َف  نورة: هذا راأٌي متاٌز.. لكني اأريُد اأن اأتعرَّ
اأكرَث على حياِة اأبي بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه 

و�سخ�سيتٍه.. َمْن يفيُدين بذلَك؟
االأُب: اأرى اأْن نَتعاون جميَعنا يف هذا اجلانِب 
ِمْن  وْلَنخرْت  ووا�سع..  مت�سابٌك  مو�سوٌع  الأّنُه 
اأب�َسطها  واأحداٍث  اأقواٍل  ِمْن  عليه  نعرْث  ما  بنِي 

واأْفَيَدها..
اأن  اأال ترى  اأبي..  يا  عبُداهلل: طلُبَك �سعٌب 

�سريَة ال�سديِق عامرٌة باخلرِي والعطاِء؟
االأُب: ما دمَت َذَكْرَت لقبُه االأ�سهَر )ال�سّديَق( 

لنبداأْ به الكالَم.. واهلل يوفُقنا ملا فيه اخلرُي..
ولكني  ِلنبداأ..  اأبي..  يا  َنعْم  نورُة:  قالْت 
ولكنَّ  �ساطَئُه..  عرفنا  بحٌر..  هذا  اأََنّ  متاأكٌد 

عمَقُه وُبْعَدُه اأبعُد.
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اأ�سئلة

1 – ماذا يق�سد الكاتب بكلمة )فدك( وما ق�ستها؟

موت  فور  مبرياثه  طالب  هل  ا�ساأله  والده..  مات  اأحدًا  تعرف  هل   -2
والده؟

3 – هل يعقل اأن ي�سكت كل اأهل املدينة على موقف )�سيء( فعله اأبو بكر 
ال�سديق ر�سي اهلل عنه بحق ابنِة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟

4- اكتب راأيك باملو�سوع على �سكل مقال واأر�سله على عنوان مربة االآل 
واالأ�سحاب االألكرتوين، مع ا�سمك الكامل وعنوانك الربيدي، واملقال املميز 

�سوف نن�سره يف ملة االآل واالأ�سحاب التي ت�سدرها املربة.
ورمبا يي�سر اهلل تعاىل لنا جمع هذه املقاالت واإ�سدارها يف كتيب خا�س 
اجلميلة  كلماتكم  لتكون  للمربة  االلكرتوين  املوقع  يف  نن�سرها  باأ�سمائكم 

متاحة للجميع.
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يُق ر�سي اهلل عنه َمْن ِمثلُه ؟ دِّ ال�سِّ
اأجَمل         ما  نورُة  يا   .. عظيٌم   .. عظيٌم  حما�سي:   ب�سوت  ُيكربِّ  وَهو  االأُب 

ما �سْمعُت منِك ِمْن كالٍم. 
ديِق، مع اأينِّ متاأكٌد  وتاَبَع االأُب: �ساأَحدُثُكْم االآَن عَن �سبِب ت�سمِيِتِه بال�سِّ
اأنكْم تعرفوَن ال�سبَب،  واأ�سرُي اإىل قوِل م�سعِب بِن الزبرِي ر�سِي اهلل عنُه: اإنِّ 
االأمَة اأجمَعْت على ت�سميِتِه بال�سّديِق)1(.. اأّما ما يقاُل يا نورُة عن اأنَّ ال�سّديق 
لي�َس لقبًا ِمْن األقاِب اأبي بكر ر�سي اهلل عنه.. فهذه حكايٌة اأخرى.. ال اأريُد 
التكلَم عنها.. بل �ساأ�سرُي اإىل الواقِعة التي كانْت �سببًا لت�سميِتِه بال�سّديق، 
وذلك ملوِقفِه ال�سهرِي  يوَم االإ�سراِء واملعراِج عندما جاَءُه امل�سركوَن يقولوَن 
املقد�ِس..  بيِت  اإىل  الليلَة  به  �سرَي  اأُ اأّنُه  يزعُم  �ساِحبَك؟  اإىل  لَك  هل  لُه: 
َدَق، اإين  اأَو قاَل ذلَك؟ قالوا لُه: نعم، فقاَل دون تفكرٍي: �سَ فقاَل ال�سّديُق: 

دُقُه ِباأبعَد ِمْن ذلَك.. بخرِب ال�سماِء ُغدوًة وَرْوَحًه. الأ�سَّ
عندها �سماُه ر�سوُلنا الكرمُي بال�سّديِق وا�ستهَر بذلَك)2(.

: ما راأيكْم اأن نعوَد اإىل ذكِر ف�سائِل هذه ال�سخ�سيِة الكربى يف التاريِخ  االأمُّ
كلِِّه. قاَل اجلميُع: موافقون.

: ف�سائُل اأبِي بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه كثريٌةِ واأعظُم ِمْن اأْن  قالت االأمُّ
ها اأنُه ثاين اثنني كما جاَء يف القراآِن الكرمِي يف قولِه  حُت�سى.. ولكْن ِمْن اأهمِّ

تعاىل:
زب ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ رب.

تتابُع االأُم: يقوُل اأبو بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه يف هذا املوقِف: قلُت 
للنبيِّ �سلى اهلل عليِه و�سلَم ونحُن يف الغاِر لو اأنَّ اأحَدُهْم نظَر حتت قَدمْيِه 

َك يا اأَبا بكٍر باثننِي اهلل ثالُثُهما)3(. الأب�سَرنا : فقاَل: ما ظنُّ
)1( تاريخ اخللفاء صـ 31 وانظر بحار األنوار 33/19 .

)2( املستدرك للحاكم 65/3.
)3( صحيح البخاري 1327/3.
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عبُداهلل: اأبي.. اأبي.. هل الأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه األقاٌب واأ�سماٌء 
غرُي هذا اللقِب؟

قاَل االأُب: نَعْم يا عبَداهلل، ِمْن اأ�سماِئِه العتيُق.. ومعناُه: عتيق اهلِل ِمَن 
بكر  اأبو  عليه  دخل  عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  وهكذا  الناِر، 
َي  ال�سديق ر�سي اهلل عنه فقال له: اأنت عتيق اهلل من النار)1(... ولذلَك �ُسمِّ

عتيقًا.. ويقاُل اإنَّ العتيَق تعني اأي�سًا جماُل الوْجه.. وغرُي ذلَك.
َب اأبوبكِر ال�سديق ر�سي اهلل عنه باأنه �سيُد ُكهوِل اأهِل اجلنِة، فعن  كما ُلقِّ
عليِّ بن اأبي طالٍب ر�سَي اهلل عنُه عِن النبيِّ �سلى اهلل عليِه و�سلَم ،  قال: 
اأبو بكٍر وعمُر �سيدا كهوِل اأهِل اجلنِة ِمَن االأولنَي واالآخريَن، ما خال النبيني 

.)2( واملر�سلني، الُتخربهما يا عليُّ
اأّن النبيَّ    وقاَل عنُه النبيُّ يومًا قواًل عظيمًا، فعن عبِداهلل بن َحْنطٍب: 
�سلى اهلل عليِه و�سلَم راأى اأبابكر وعمَر فقال: هذاِن منيِّ ال�سمُع والب�سُر)3(.

: اهلل.. ما اأجمَل واأروَع هذا الو�سَف..  االأمُّ

)1( سنن الرتمذي 616/5.

)2( سنن الرتمذي 611/5.
)3( االستيعاب 401/1.
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اأ�سئلة

1 – ملاذا قال االأب: عظيم.. عظيم يا نورة؟

2 – ملاذا لقب اأبوبكر ر�سي اهلل عنه بال�سديق؟ ومن لقبه بذلك؟

الكرمي  القراآن  ال�سديق ر�سي اهلل عنه يف  التي ذكرت  االآية  ما هي   -3
باأنه ثاين اثنني؟

4 – من هما �سيدا كهول اأهل اجلنة؟

5 - ما هو الو�سف الرائع اجلميل الذي حتدثت عنه االأم؟
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اللحظاُت االأخريُة يف حياِتِه
م�سى  لقد  حوِلنا..  ِمْن  تتطايُر  التي  املعلوماُت  هذِه  نورُة:جميلٌة  قالت 
النهاُر واأم�سينا وقتًا طوياًل و�سلينا الظهَر والع�سَر واملغرَب والع�ساَء وما زالْت 
ديِق ر�سي اهلل عنه ترتى بال توقٍف هل تريدون اال�ستمراَر حتى  ِق�س�ُس ال�سَ

ن�سلَي الفجَر.
حتى  قوٍة  ِمْن  لِك  تبقى  وماذا  نورُة..  يا  منِك  اآٍه  ويقول:  االأُب  ي�سحُك 

تنتظري طلوَع الفجِر؟
هيا نناُم االآَن لنكمَل غدًا حديَثنا ال�سيَق الطويَل.. ورمبا نبداأُ بعد �سالِة 

الفجِر مبا�سرًة.
قالِت االأُم: موافقٌة.. هذِه اأجمُل عطلِة نهايِة اأ�سبوٍع.. نق�سيها يف رحاِب 

النبوِة الطاهرِة وب�سحبِة ال�ساحِب ال�سّديِق..
قال عبُداهلل: هل ميكُن اأن اأ�سيَف �سيئًا اأخريًا؟

قاَل االأُب: تف�سْل يا عزيزي..واأَْمُرنا هلِل.. فاأنَت و�سديُقَك عا�سٌم وتلَك 
ِمْن بحٍث  اليوِم اجلميِل  بِه يف هذا  ما قمنا  كلِّ  �سبُب  االإلكرتونيُة  الر�سالُة 

جليٍل.
قاَل عبُداهلل: اأريُد اأن اأختَم لقَاءنا هذه الليلَة املباركَة بذكِر اللحظاِت 
االأخريِة من حياِة ال�سّديِق ر�سي اهلل عنه، فقْد كاَن اأبو بكٍر ر�سي اهلل عنه 
يقوُل يف حلظاِت حياتِه االأخريِة البنته عائ�سة ر�سي اهلل عنها انظري كل 
�سيء زاد يف مايل منذ دخلت يف هذه االإمارة فرديه اإىل اخلليفة من بعدي. 
له  �سكانًا  ي�سقي  كان  نا�سحا  اإال  ماله  يف  زاد  وجدنا  فما  نظرنا  فلما  قالت: 
وغالمًا نوبيًا كان يحمل �سبيًا له قالت فاأر�سلت به اإىل عمر ر�سي اهلل عنه 
اأبا بكر لقد  قالت: فاأخربت اأن عمر ر�سي اهلل عنه بكى وقال: رحم اهلل 
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اأتعب من بعده تعبًا �سديدًا)1(.
اأبا بكٍر ال�سديق ر�سي اهلل عنه  اإّن  وعْن عائ�سَة ر�سَي اهلل عنها قالْت: 
رْتُه الوفاُة قاَل: اأيُّ يوٍم هذا؟ قالوا: يوُم االإثننِي، قاَل: فاإن ِمتُّ ِمْن  ملا ح�سَ
ليلتي فال تنتظروا بي للغِد، فاإّن اأحبَّ االأياِم والليايل اإيلَّ اأقرُبها ِمن ر�سوِل 
اهلِل �سلى اهلل عليِه و�سلَم. ثم قاَل لعائ�سَة ر�سي اهلل عنها: اغ�سلي ثوَبيَّ 
هذيِن وكفنيني بهما، فاإّنا اأبوِك اأحُد رجلنِي: اإّما مك�سوٌّ اأح�سَن الِك�سوِة اأو 
اأن يدفَن اإىل  اأ�سواأَ ال�سلِب)2(. واأو�سى ابنَتُه عائ�سَة ر�سي اهلل عنه  م�سلوٌب 
جنِب ر�سوِل اهلِل �سلى اهلل عليِه و�سلَم، وملا ُتويَف ُحِفَر له وُجِعَل راأ�ُسُه، عنَد 

كتِف ر�سوِل اهلِل �سلى اهلل عليِه و�سلَم، واأل�سَق اللحُد بقرِب ر�سوِل اهلِل)3(.
و�سلى عمُر ر�سَي اهلل عنُه على اأبي بكٍر ال�سديق بني القرِب واملنرِب، وكرَب 

عليِه اأربعًا)4(. 
بنَي  الثالثاِء  ليلَة  واأر�ساُه  عنُه  اهلل  ر�سَي  ال�سديق  بكر  اأبو  ُتويَف  وقد 
املغرِب والع�ساِء لثماِن لياٍل َبِقنَي ِمْن َجمادى االآخرِة �سنَة 13 للهجرِة وهو 

ابُن 63 عامًا رحمُه اهلل ور�سَي عنُه)5(. 
رّجت  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبو  فيه  ُقب�َس  الذي  اليوُم  كاَن  وملّا 
املدينُة بالبكاِء، وُده�َس النا�ُس كيوِم ُقب�َس الر�سوُل �سلى اهلل عليِه و�سلَم ، 
وجاء عليُّ بُن اأبي طالٍب باكيًا ُم�سِرعًا حتى وقَف على البيِت الذي فيه اأبو 
بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه م�سّجًى فقال: )رحمَك اهلل يا اأبا بكٍر، كنَت اأّوَل 
هم يقينًا، واأعظَمُهْم َعناًء،  القوِم اإ�سالمًا، واأكَمَلُهْم اإميانًا، واأخوَفُهْم هلِل، واأ�سدَّ
االإ�سالم،  على  واأحَدَبُهْم  و�سلَم،  عليِه  اهلل  �سلى  اهلِل  ر�سوِل  على  واأحَوَطُهْم 
ْحبًة، واأف�سَلُهْم مناقَب، واأكرَثُهْم �سوابَق،  واآمَنُهْم على اأ�سحاِبِه، واأح�سَنُهْم �سُ

)1( سنن النسائي الكربى 353/6.
)2( تاريخ اخللفاء ص 47 .

)3( الطبقات الكربى البن سعد 209/3.
)4( تاريخ دمشق 445/3.
)5( عمدة القاري 219/8.
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واأرَفُعهم ْ درَجًة، واأ�سَبُههْم بر�سوِل اهلِل �سلى اهلل عليِه و�سلَم به هديًا وُخُلقًا 
و�َسْمتًا وِفْعاًل()1(.

اأبيه  فراأى عيوَن  التفَت  الن�سِّ  وعندما توقَف عبُداهلل عن قراءِة هذا 
رتا ِمَن البكاِء.. فقاَل: رحَم اهلل اأبا بكٍر.. هذا اجلبل  ِه واأِخِته قد احمَّ واأمِّ
اأن  اهلل  ون�ساأل  الدهِر..  اأبَد  كان..  كما  اأ�سّم  جباًل  �سيبقى  الذي  االأ�سّم.. 
قال  عظيٍم..  اأجٍر  ِمْن  ور�سولُه  اهلل  وعده  ما  ناَل  وقد  القيامِة  يوَم  نلَتقِيه 

اجلميُع: اآمني.. اآمني..
اأ�سئلة

1- ماذا قال اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه  يف كلمته االأخرية؟

اأين دفن اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه ؟  -2

3- هل ميكن اأن يدفن قرب ر�سول اهلل �سخ�س �سبب االأذى الآل البيت؟

4- كيف قبلت جموع املدينة ذلك لو كان اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه 
�سيئًا كما يقال عنه.. وهل يقبل علي ر�سي اهلل عنه ذلك؟

ما كان موقف علي ر�سي اهلل عنه، وماذا قال؟  -5

6- اخت�سر الق�سة بالكامل وان�سرها بني اأ�سدقائك بر�سائل اإلكرتونية.
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