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L   سية أبي بكر الصّديق  J

، اسمه  يق، َخِليفُة رسوِل اهَّللِ  دِّ َأُبو َبْكر الصِّ
بن  َعاِمرِ  ْبن  ُعْثَماَن  عبُد اهَّلل -ويقال: عتيق- بن أبي ُقحافة 
ُلَؤي  بِن  بِن كعب  َة  ُمرَّ بِن  َتْيِم  بِن  َسْعِد  ْبِن  َكْعِب  بِن  َعْمرِو 

الُقَرشيُّ التَّيميُّ ، المتوّفى عام 13هـ.

اه أهُلُه به »عبداهَّلل«  قالت عائشة : اسمه الَِّذي سمَّ
ولكن َغَلَب عليه َعتِيق.

وَقاَل ابن أبي ُمَليَكَة وغيُره: إنِّما كان »عتيق« لقًبا له.

كان  وجهه  ألنَّ  »عتيق«؛  َلَقُبه  معين:  بن  يحيى  وقال 
جميًل.
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وقال ابُن األعرابي: العرب تقول للشيء إذا بلغ النهاية 
يف الجودة: عتيق.

وكان  أوَل َمن آمن من الرجال، وأسلم أبواه، قالت 
عائشة : ما أسلم أبوا أحٍد من المهاجرين إال أبو بكر.

يخِضب  العاِرَضين،  خفيف  لطيًفا  نحيًفا  أبيض  وكان 
َشيبه بالِحنَّاء والَكَتم.

َبير: أسَلَم أبو بكرٍ يوَم أسَلَم وله أربعون  وقال ُعروُة بن الزُّ
ألَف ديناٍر.

ٍة، وأنَّه أنفَق أمواَله على  َجَر إلى ُبْصَرى غيَر َمرَّ ه اتَّ وورد َأنَّ
النَّبِيِّ  ويف سبيِل اهَّللِ.

َنَفَعنِي  َنَفَعنِي َماٌل كما  : »ما  َقاَل َرُسوُل اهَّللِ 
َماُل َأبي بكٍر«)1(.

=  ،)8056( »الكبرى«  يف  والنسائي   ،)8790  ،7446( أحمد  أخرجه   )1( 
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وقاَل َعْمُرو ْبن العاص: يا رسوَل اهَّللِ، أيُّ الرجاِل أحبُّ 
إليك؟ َقاَل: »َأُبو بكر«)1(.

َقاَل:  َشِقيٍق،  ْبن  اهَّللِ  عبِد  حديث  من  الترمذيُّ  ح  وصحَّ
َأَحبَّ  كان    النبيِّ  أصحاب  أيُّ  لعائشة:  ُقْلُت 
إَِلى رسوِل اهَّللِ ؟ قالت: َأُبو بكر، قلت: ثمَّ من؟ 
قالت: ُعَمر، قلت: ثم من؟ قالت: ثم َأُبو عبيدة، قلت: ثمَّ 

من؟ فسكتْت)2(.

َأبِي  إِلى  َنَظَر    النَّبِيَّ  َأنَّ    َعَليٍّ  وعن 
لِيَن  وَّ ِة ِمَن اأْلَ َدا ُكُهوِل أهِل الَجنَّ بكرٍ وُعَمَر فقال: »هذاِن سيِّ

بِيِّيَن َواْلُمْرَسِلين«)3(. َواْلِخِريَن إاِلَّ النَّ

= وابن ماجه )94(، وابن حبان )6858(، وغيرهم، من حديث أبي هريرة 
. وإسناده صحيح.

أخرجه البخاري )3662( ومسلم )2384(.  )1(
»الكبرى«  يف  والنسائي   ،)3657( والترمذي   ،)25829( أحمد  أخرجه   )2(
)8144(، وابن حبان )6998(؛ وقال الترمذي: »هذا حديٌث َحَسٌن صحيح«.
أخرجه الترمذي )3666( وابن ماجه )95( انظر: »السلسلة الصحيحة« لأللباين )824(.  )3(
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»َلْو   : اهَّللِ  َرُسوُل  قاَل  قال:  َعبَّاٍس  اْبِن  وَعن 
َأَبا َبْكٍر َخِليًل َوَلِكْن  ُكْنُت ُمتَِّخًذا من أمتي َخِليًل اَلتََّخْذُت 

أِخي وصاِحبِي يف اهَّللِ«)1(. 

ُه َقاَل: َأُبو بكرٍ سيُِّدنا وخيُرنا َوَأَحبُّنَا  وَعْن ُعَمَر  َأنَّ
حه الترمذي)2(. إلى َرُسوِل اهَّللِ . صحَّ

وَعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َأّن َرُسوَل اهَّللِ  َجَلَس 
َرُه اهَّلُل َبْيَن َأْن ُيْؤتَِيُه ِمْن َزْهَرِة  َعَلى اْلِمنَْبرِ، َفَقاَل: »إِنَّ َعْبًدا َخيَّ
ْنَيا َما َشاَء َوَبْيَن َما ِعْنَدُه، َفاْخَتاَر َما ِعْنَدُه«، َفبكى أبو بكٍر  الدُّ
هاتَِنا! َقاَل: َفَعِجْبَنا، َفَقاَل  وقال: َفَدْيناَك يا َرُسوَل اهَّللِ بِآبائَِنا َوُأمَّ
  ِْيِخ، ُيْخبُِر َرُسوَل اهَّلل النَّاُس: اْنُظُروا إَِلى َهَذا الشَّ
َهاتِنا!  َوُأمَّ بِآبائِنا  َفَدْيناَك  وَيُقوُل:  فيبكي  اهَّلُل،  َرُه  َخيَّ َعْبٍد  عن 

أخرجه البخاري )3656(، ولكن ليس فيه زيادة: »يف اهَّلل«.  )1(
برقم )3656(، وهو يف »صحيح البخاري« )3667-3668( يف قصة مبايعة   )2(
أبي بكر يف السقيفة لما أمر أبو بكرٍ الناَس أن يبايعوا ُعَمَر َأو أبا ُعَبيدة، فقال 

عمر: »بل ُنبايعك أنت، فأنت سيدنا...« إلخ.
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َر، َوكان َأُبو َبْكٍر  َقاَل: فكان َرُسوُل اهَّللِ  ُهَو الُمَخيَّ
بِيُّ : »إِنَّ ِمْن َأَمنِّ الناِس عليَّ  َأْعَلَمنا بِِه! َفَقاَل النَّ
يف ُصحبته ومالِه أبو َبْكٍر، َوَلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخِليًل اَلتََّخْذُت 
اْلَمْسِجِد  ِفي  ُتْبَقَينَّ  اَل  اْلِْسَلِم،  ُة  ُأُخوَّ َوَلِكْن  َخِليًل،  َبْكٍر  َأَبا 

َخْوَخٌة إاِلَّ َخْوَخُة َأبِي َبْكٍر« ُمتََّفٌق عليه)1(.

  ِقاَلْت: َقاَل لِي َرُسوُل اهَّلل  وعن عائشَة
َفإِنِّي  ِكَتاًبا،  َأْكُتَب  َحتَّى  َوَأخاِك  َأباِك  لِي  »اْدِعي  َمَرِضِه:  فِي 
 َأَخاُف َأْن َيَتَمنَّى ُمَتَمنٍّ َوَيُقوَل َقائٌِل؛ َوَيْأَبى اهَّلُل َواْلُمْؤِمُنوَن إاِل

َأَبا َبْكٍر«. َهَذا حديث صحيح)2(.

اْمَرَأًة  َأنَّ  َأبِي  َأْخَبَرنِي  ُمْطِعٍم:  ْبِن  ُجَبْيِر  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ وقال 
َفَأَمَرها  َشْيٍء،  فِي  َمْتُه  َفَكلَّ  ، اهَّللِ  َرُسوِل  َأَتْت 
بَِأْمرٍ، َفَقاَلْت: َأَرَأْيَت يا َرُسوَل اهَّللِ إِْن َلْم َأِجْدَك؟ َقاَل: »إِْن َلْم 

أخرجه البخاري )466( ومسلم )2382(.  )1(
أخرجه مسلم )2387(.  )2(
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َتِجِدينِي َفْأتِي َأَبا َبْكٍر«. ُمتََّفٌق َعَليه)1(.

اهَّللِ  َرُسوُل  ُقبَِض  ا  َلمَّ َقاَل:  مسعود،  بن  اهَّللِ  َعْبِد  وَعْن 
فأتاهم  أميٌر،  ومنكم  أميٌر  منَّا  األنصار:  قالت   
َقْد    اهَّللِ  َرُسوَل  َأنَّ  َتْعَلُموَن  َأَلْسُتْم  فقال:  ُعَمُر 
َم َأبا َبْكرٍ؟  َأَمَر َأبا َبْكرٍ َفَأمَّ النَّاَس، َفأيُُّكْم َتطِيُب َنْفُسُه َأْن َيَتَقدَّ

.)2(
 ٍم أبا بكر َفَقاُلوا: َنُعوُذ بِاهَّللِ َأْن نتقدَّ

ْرَداء قال: كان بين أبي بكر  الدَّ وأخرج البخاري عن أبي 
ُعَمر  عنه  فانصرف  ُعَمَر،  بكرٍ  َأُبو  فأغضب  محاورٌة  وعمر 
ُمْغَضًبا، فاتَّبعه َأُبو َبْكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق 
  ِعمُر بابه يف وجهه، فأقبل َأُبو بكر إَِلى َرُسوِل اهَّلل
ونحن عنده، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ : »أما صاحبكم هذا 
فقد َغاَمَر« َقاَل أبو الدرداء: وندم ُعَمُر على َما كان منه، فأقبل 

أخرجه البخاري )7360( ومسلم )2386(.  )1(
أخرجه أحمد )133( والنسائي )777( والحاكم )67/3(.  )2(
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حتى سلَّم وجلس إلى النبي  وقصَّ على َرُسوِل 
اهَّلل  فِغضَب رسوُل  ْرَداء:  الدَّ َأُبو  َقاَل  الخبر،    اهَّللِ 
أَلََنا  اهَّللِ،  َرُسوَل  يا  واهَّلل  َيُقوُل:  بكر  َأُبو  وجعل   ،
تاِركو  أنتم  »هل   : اهَّللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  أْظَلَم.  كنُت 
إليكم  اهَّلل  رسوُل  إين  النَّاُس،  أيها  يا  قلُت:  إين  صاِحبي؟  لي 

جميًعا، َفُقْلُتم: كَذْبَت، َوَقاَل َأُبو بكر: َصَدْقَت«)1(.

ا اسُتْخِلف َأُبو بكر أصَبَح  َوَقاَل عطاء ْبن السائب قال: لمَّ
ر فيها، فلقيه ُعَمُر وأبو عبيدة فكلَّماه،  وعلى رقبته أثواٌب يتجِّ
َفَقاَل: فمن أين ُأْطِعم ِعيالي؟ قاال: أْنطِلْق حتى نفرض لك. 

َقاَل: ففرضوا له.

وكان أبو بكرٍ  أْعلَم قريٍش بأنسابها.

. وكان أْعَبَر هذه األمة لِلُرْؤَيا بعد النبي

أخرجه البخاري )3661(.  )1(
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ُخَطباء  َقاَل:  أشياخه  بعض  بكاٍر، عن  ْبن  َبْير  الزُّ َوروى 
الصحابة َأُبو بكرٍ وعلّي.

َوَعْن عبد الرحمن ْبن أبي ليلى أن ُعَمَر صِعد المنَْبَر، ُثمَّ 
َقاَل: أال إن أفضَل هذه األمة بعد نبيها َأُبو بكر، فمن َقاَل غير 

ذلك بعد مقامي هذا فهو ُمْفَترٍ، عليه َما على اْلُمْفَترِي.

بكرٍ  َأُبو  َنبِيَِّها  بعَد  ِة  األُمَّ هذه  َخيُر   : عليٌّ  وقال 
وعمُر)1(.

قلت: هذا -واهَّللِ العظيم- قاله عليٌّ ، وهو متواتر 

عنه، ألنه قاله على منبر الكوفة، فلعن اهَّلل الرافضة َما أجَهَلهم!

وَعن َعِليٍّ َقاَل: َأْعَظُم النَّاِس َأْجًرا فِي اْلَمَصاِحِف َأُبو َبْكرٍ؛ 
َل َمْن َجَمَع اْلُقرآَن َبيَن اللَّوَحيِن. إِْسنَاُدُه َحَسٌن)2(. َكاَن َأوَّ

 ،837  ،834  ،833( »المسند«  على  زوائده  يف  أحمد  بن  اهَّلل  عبد  أخرجه   )1(
. 908، وغيرها( والطبراين يف »الكبير« )107/1( من ُطُرق عن عليٍّ

ي يف »الشريعة« )1216(. أخرجه الُجرِّ  )2(
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بَن  حمِن  الرَّ َعْبَد  َدَعا  بكرٍ  أبو  َثُقَل  ا  َلمَّ  : اْلَواِقِديُّ َقاَل 
َأْمرٍ  َعْن  َتْسَأُلنِي  َما  َفَقاَل:  ُعَمَر،  َعن  َأْخبِْرنِي  َفَقاَل:  َعْوٍف، 
إاِل َوَأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، َقاَل: َوإِْن، َفَقاَل: ُهَو َواهَّللِ َأْفَضُل ِمْن 
َرْأيَِك فِيِه، ُثمَّ َدَعا ُعْثَماَن َفَسَأَلُه َعن ُعَمَر، َفَقاَل: ِعْلِمي فِيِه َأنَّ 
ُه َلْيَس فِينَا ِمْثُلُه. َفَقاَل: َيْرَحُمَك  َسرِيَرَتُه َخْيٌر ِمْن َعلنَِيتِِه، َوَأنَّ
اهَّللُ، َواهَّللِ َلْو َتَرْكُتُه َما َعَدْوُتَك، َوَشاَوَر َمَعُهَما َسِعيد ْبن َزيٍد، 
َوُأَسيد بن اْلُحَضيرِ، َوَغْيرهَما، ُثمَّ َدَعا ُعْثَماَن َفَقاَل: اْكُتْب: 
ِحيِم، َهَذا َما َعِهَد َأُبو َبْكرِ ْبُن َأبِي ُقَحاَفَة  ْحَمِن الرَّ »بِْسِم اهَّللِ الرَّ
ِل َعْهِدِه بِالِخَرِة  ْنَيا َخاِرًجا ِمنَْها، َوِعنَْد َأوَّ فِي آِخرِ َعْهِدِه بِالدُّ
َوَيْصُدُق  اْلَفاِجُر،  َوُيوِقُن  اْلَكافُِر،  ُيؤِمُن  َحيُث  فِيَها،  َداِخًل 
الخطَّاِب  بَن  عمَر  بعدي  عليكم  استخلفُت  إين  الكاذب، 
فاسَمُعوا له وَأطِيُعوا، َفإْن َعَدَل َفذلَك َظنِّي بِِه وِعْلِمي فيِه، 
َل َفِلُكلِّ اْمرٍِئ َما اْكَتَسَب، والَخيَر َأَرْدُت، َوال َأعَلُم  َوإِْن َبدَّ

اْلَغيَب ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴾)1(«.

]سورة الشعراء: آية 227[.  )1(
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َأبِي  َعَلى  ُأْغِمَي  الكَِتاَب  ُعْثَماُن  َكَتَب  ا  َلمَّ رواية:  ويف 
َبْكرٍ  َأُبو  َأَفاَق  ا  َفَلمَّ ُعَمَر،  اْسَم  ِعنِْدِه  ِمْن  ُعْثَماُن  َفَكَتَب  َبْكرٍ، 
ا َذَكَر اسم )ُعَمَر( َكبَّر َأُبو َبْكرٍ  َقاَل: اْقَرْأ َما َكَتْبَت، َفَقَرَأ، َفَلمَّ
اْفَتَلَتْت َنْفِسي االْختِلَف، َفَجَزاَك اهَّللُ  َأَراَك ِخْفَت إِْن  َوَقاَل: 

َعِن اِلْسلِم َخْيًرا، َواهَّللِ إِْن ُكنَْت َلها َأْهل.

ا احُتِضر َأُبو بكر: وعن عائشة  أنها قالت لمَّ

َلَعْمُرَك َما ُيْغني الثََّراُء َعِن اْلَفَتـــى
ْدُر إذا َحْشَرَجْت يوًما وضاق بها الصَّ

ڄ  ڄ  ﴿ڄ  قولي:  ولكن  كذاك،  ليس  َفَقاَل: 
ڃ ﴾)1(.

قال  الموُت  َحَضرُه  حين  بكر  أبا  أن   : عائشة  َعْن 
الناقة  ْقَحِة )وهي  اللِّ غيَر هذه  آِل أبي بكرٍ  اَل أعلُم عند  إنِّي  لي: 
الحلوب( وغيَر هذا الغلم، فإذا ِمتُّ فاْدَفِعي ذلك إلى ُعَمَر، فلما 

]سورة ق: آية 19[  )1(
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دفعُته إلى عمر قال عمُر: َرِحم اهَّللُ أبا بكرٍ، لقد أتَعَب من بعده. 

له زوجته أسماُء  ُتَغسِّ َأُبو بكٍر أن  ْهِرّي: أوصى  َوَقاَل الزُّ

بنُت ُعميس، فإْن لم تستطع استعاَنْت بابنه عبِد الرحمن.

جنب  إلى  ُيْدَفَن  أن  بكٍر  َأُبو  أوصى  قال:  القاسم  وعن 

كتَفْي  عند  رأُسه  َوُجِعَل  له،  فُحفر    اهَّلل  رسول 

. رسول اهَّلل

َبْير َقاَل: رأس أبي بكر عند  وعن عامر ْبن عبد اهَّلل ْبن الزُّ

كتفي رسول اهَّلل ، ورأس ُعَمر عند ِحْقوي أبي 

بكر. 

وَعْن أبي جعفر الباقر َقاَل: دخل عليٌّ  على أبي 

َي َفَقاَل: َما أحٌد ألقى اهَّلل بصحيفته أحبَّ إليَّ  بكٍر بعدما ُسجِّ

ى. ِمن هذا الُمسجَّ
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أنَّه  بكٍر  أبي  َمَرُض  بدأ  ما  أوُل   : عائشة  قالت 

اْغَتَسَل، وكان يوًما بارًدا، َفُحمَّ خمسَة عشَر يوًما ال يخرج 

إلى صلة، وكان يأمر عُمََر بالصلة، وكانوا يعودونه، وكان 

َي مساَء ليلة الثلثاء لثماٍن  عثماُن أْلَزَمُهم له يف مرضه. وُتُوفِّ

وكانت  سنة،  ثلٌث وستون  وله  الخرة،  من جمادى  بقين 

خلفته سنتين ومائة يوم.

***


