
 

 

 الداللة مناسبتها  قائلها  العبارة 
اثبت فإنما عليك نبي 

 وصديق وشهيدان

الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم

عندما صعد النبي صلى هللا 

عليه وسلم أحدا وأبو بكر 

 وعمر وعثمان معه

تسمية الرسول صلى 

هللا عليه وسلم له 

 . بالصديق 

أحقا ماتقول قريش يا محمد 

وتسفيهك من تركك آلهتنا 

 عقولنا وتكفيرك آباءنا

عند دعاه الرسول الكريم  أبو بكر الصديق 

الرسول  قرأ عليهلإلسالم و

القرآن  صلى هللا عليه وسلم

وكفر باألصنام وخلع فأسلم 

وكانت استجابته األنداد 

 .سريعة على الفور

 

ني رسول هللا ونبيه بعثني إ

ألبلغ رسالته وادعوك إلى 

إنه للحق هللا بالحق فوهللا 

أدعوك يا أبا بكر إلى هللا 

وحده الشريك له والتعبد 

 غيره والمواالة على طاعته

الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم 

عند دعاه الرسول الكريم 

الرسول  قرأ عليهلإلسالم و

القرآن  صلى هللا عليه وسلم

وكفر باألصنام وخلع فأسلم 

وكانت استجابته األنداد 

 .سريعة على الفور

بو بكر الصديق إسالم أ

وسرعة استجابته على 

 الفور 

إِنَّ أََمنَّ النَّاِس َعلَيَّ فِي 

ُصْحبَتِِه َوَمالِِه أَبُو بَْكٍر َولَْو 

تِي  ُكْنُت ُمتَِّخًذا َخلِياًل ِمْن أُمَّ

ةُ  اَلتََّخْذُت أَبَا بَْكٍر َولَِكْن أُُخوَّ

تُهُ  ْساَلِم َوَمَودَّ  اْْلِ

الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم 

صلى  –عندما شهد الرسول 

هللا عليه وسلم حسن 

 الصحبة له 

حب الرسول صلى هللا 

عليه وسلم الشديد له 

 وحسن الصحبة 

ْنَساٍن فِي  ُكْنُت تََكهَّْنُت ِْلِ

اْلَجاِهلِيَِّة َوَما أُْحِسُن اْلِكهَانَةَ 

إاِلَّ أَنِّي َخَدْعتُهُ فَلَقِيَنِي 

 فَأَْعطَانِي بَِذلَِك 

ألبي يخرج غالم 

  .بكر الخراج 

َكاَن أِلَبِي بَْكٍر ُغاَلٌم يُْخِرُج 

لَهُ اْلَخَراَج َوَكاَن أَبُو بَْكٍر 

يَأُْكُل ِمْن َخَراِجِه فََجاَء يَْوًما 

فَأََكَل ِمْنهُ من الخراج بَِشْيٍء 

 ثم قاءه أَبُو بَْكٍر 

ورعه وخوفه الشديد 

 من ربه تبارك وتعالى

 :قال  .الصحبة يا رسول هللا

 يا رسول هللا ، إن عندي

ناقتين أعددتهما للخروج ، 

قد : ) فخذ إحداهما ، قال 

 ( ثمن أخذتها بال

عندما استبقى النبي صلى  أبوبكر الصديق 

هللا عليه وسلم أبا بكر 

ليهاجر معه ولما أذن له 

بالهجرة  خرج الرسول 

صلى هللا عليه وسلم إلى 

 بيت أبي بكر ليخبره بذلك

حسن صحبة أبو بكر 

للرسول صلى هللا عليه 

 .  وسلم وصداقته 
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يا عائشة، انظري : قال

اللَّقحة التي كنَّا نشرب من 

لبنها، والَجْفنة التي كنَّا 

نْصطَبح فيها، والقطيفة التي 

كنَّا نلبسها، فإنَّا كنَّا ننتفع 

بذلك حين كنَّا في أمر 

المسلمين، فإذا ِمت فاردديه 

إلى عمر، 
(1)

 . 

لما احتضر أبو بكر رضي  أبوبكر الصديق 

 هللا عنه

زهد أبو بكر الصديق 

  . ونزاهته 

رضي هللا عنك يا أبا ) 

بكر، لقد أتعبت من جاء 

 (بعدك

ا مات أبو بكر رضي هللا   عمر بن الخطاب فلمَّ

إلى عائشة عنه، أرسلت به 

  عمر رضي هللا عنه

زهد أبو بكر الصديق 

  . ونزاهته 

أال أخبركم بخير هذه 

 األمة بعد نبيها ؟ أبو بكر

بن أبي علي 

 طالب 

مكانة أبو بكر الصديق  

  . عند آل البيت 

ولينا أبو بكر فما ولينا 

 أحد من الناس مثله

عبدهللا بن 

 جعفر 

مكانة أبو بكر الصديق  

 عند آل البيت

والذي نفسي بيده لقرابة 

رسول هللا  أحب إلّي أن 

 أصل من قرابتي 

رضي أبو بكر

 هللا عنه 

مكانة آل البيت عند  

 الصديق رضي هللا عنه 

بأبي شبيه بالنبي ال شبيه 

 بعلي وعلي يضحك

رأى الحسن يلعب  عندما أبوبكر الصديق 

رضي فحمله على عاتقه 

 هللا عنه 

مكانة آل البيت عند 

 الصديق رضي هللا عنه

ماسبقت أبا بكر إلى خير 

 إال سبقني

شهادات بعض   عمر بن الخطاب

 للصديقالصحابة 

وهللا لليلة من أبي 

بكرخير من آل عمر 

وليوم من أبي بكر خير 

 من آل عمر

عندما فضله أناس على  عمر بن الخطاب

 أبي بكر 

 

شهادات بعض 

 الصحابة للصديق

كيف تفضلوني عليه 

وإنما أنا حسنة من 

 حسناته

لما فضله أناس على أبي  بالل بن رباح

 بكر 

شهادات بعض 

 الصحابة للصديق

مروا أبا بكر أن يصلي 
 بالناس

الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم 

َمِرَض النَّبِيُّ صلى عندما 

 هللا عليه وسلم  فَاْشتَدَّ َمَرُضهُ 

إشارة من الرسول 

عندما استخلفه مكانه 

في الصالة بخالفة أبي 

 بكر 
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(
يا رسول هللا إن أبا بكر 

وإنه متى ما رجل أسيف 

يقم مقامك ال يسمع الناس 

 فلو أمرت عمر

عائشة بنت أبي 

  بكر 

َمِرَض النَّبِيُّ صلى عندما 

 هللا عليه وسلم  فَاْشتَدَّ َمَرُضهُ 

إشارة من الرسول 

عندما استخلفه مكانه 

في الصالة بخالفة أبي 

 بكر

إِنَُّكنَّ ألْنتُنَّ َصَواِحُب يُوُسَف 

 فَْليَُصلِّ باِلنَّاسِ ُمُروا أَبَا بَْكٍر 

الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم 

النَّبِيُّ  هَمِرضَ في  حين دعاه

صلى هللا عليه وسلم  فَاْشتَدَّ 

 َمَرُضهُ 

صلى  –إصرا الرسول 

هللا عليه وسلم على 

إمامة أبو بكر في 

 . الصالة 

ادعي لي أباك أبا بكر 

وأخاك حتى أكتب كتابا ، 

فإني أخاف أن يتمنى متمن 

أنا أولى ، : ويقول قائل ، 

يأبى هللا والمؤمنون إال أبا 

 بكر

الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم

النَّبِيُّ  هَمِرضَ حين دعاه في 

صلى هللا عليه وسلم  فَاْشتَدَّ 

 َمَرُضهُ 

إشارة إلى خالفة النبي 

   صلى هللا عليه وسلم 

أيها الناس، إني قد ُولِّيت 
عليكم ولست بخيركم، فإن 

فأعينوني، وإن أحسنت 
موني،  أسأت فقوِّ

بعد وفاة النبي صلى هللا  أبو بكر الصديق 

عليه وسلم بايع الناس أبا 

بكر الصديق رضي هللا عنه 

 بالخالفة،

دستور الحكم عند 

رضي هللا  –الصديق 

 عنه 

والذي ال إله إال هو ال أرد 

هه رسول هللا وال  جيشاً وجَّ

 حللت عقَدهُ رسول هللا

ه رسول هللا عندما   -وجَّ

أسامة  -صلى هللا عليه وسلم

بن زيد في سبعمائة الى 

الشام ، فلّما نزل بـذي 

واد على مسيرة ليلة -ُخُشـب 

قُبِض رسول  -من المدينة

 -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

وارتّدت العرب حول 

المدينة ، فاجتمع إليه 

: أصحاب رسول هللا فقالوا 

ه يا أبا بكر ُردَّ هؤالء ، تُ  وجِّ

هؤالء الى الروم وقد ارتدت 

 العرب حول المدينة

أعمال الصديق في 

خالفته بإنفاذ جيش 

 . أسامه 
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اللَّهُمَّ أَِعزَّ اِْلْسالَم بِأََحبِّ هََذْيِن 

ُجلَْيِن إِلَْيَك ، بِأَبِي َجْهٍل أَْو بُِعَمَر  الرَّ

 ْبِن اْلَخطَّابِ 

الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم 

إسالم عمر بن الخطاب  

استجابة لدعاء النبي 

 . صلى هللا عليه وسلم 

إن هللا جعل الحق على لسان عمر 

 : قال / وقلبه 

ا مات أبو بكر رضي هللا   الرسول  فلمَّ

عنه، أرسلت به عائشة إلى 

 عمر رضي هللا عنه 

وافق القرآن كالم عمر 

 في كثير من المواطن

في مقام : وافقت ربي في ثالث 

إبراهيم وفي الحجاب وأسارى 

 بدر 

عمر بن 

 الخطاب

من فضائل عمر تأييده  

 للقرآن في مواضع 

إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي 

بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا 

 قط إال سلك فجا غير فجك

الرسول صلى 

  هللا عليه وسلم 

بن  الشيطان يهاب عمر 

 الخطاب 

الرسول صلى  افتح له وبشره بالجنة

  هللا عليه وسلم 

عندما بشره النبي بالجنة 

عند دخوله لحائط من 

حيطان المدينة مستئذنا على 

 النبي بالدخول

عمر بن الخطاب من 

 المبشرين بالجنة 

أال أخبركم بخير هذه األمة بعد 

 أبو بكر

علي بن أبي 

  طالب

عندما رأى الحسن يلعب 

قه رضي هللا فحمله على عات

 عنه 

حب آل البيت وعلي 

بالذات لعمر بن 

 الخطاب

تقولون تزوج صغيرة أال ليس 

كذلك وهللا ما تزوجتها إال لحديث 

سمعته من الرسول وأنا لي مع 

رسول اثنين ، السبب أني 

صاحبته ولي معه النسب أن ابنتي 

 حفصة زوجته 

عمر بن 

 الخطاب

عمر بن عندما خرج 

الخطاب على الناس في 

المسجد عقب زواجه من 

السيدة أم كلثوم بنت علي بن 

 . أبي طالب 

حب الصحابة آلل بيت 

النبي صلى هللا عليه 

 . وسلم 

وهللا لو أن بغلة عثرت بشط 

الفرات لكنت مسؤوال عنها أمام 

 هللا لماذا لم أعبد لها الطريق 

عمر بن 

 الخطاب

مراقبة عمر بن  

هلل تعالى في الخطاب 

نفسه وعمله ورعيته 

 . حتى البهائم 

أنزلت مال هللا مني منزلة مال 

 اليتيم 

عمر بن 

 الخطاب 

عندما جعل نفقته منفقة 

عياله كل يوم درهمين وفي 

الوقت الذي كان يأتيه 

الخراج ال يدري له عددا 

فيوزعه على المسلمين وال 

 يبقى لنفسه منه شيئا

ورع عمر بن الخطاب 

ه عن أموال وترفع

 المسلمين
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إن أذنتم لي فيها أخذتها وإال 

 فإنها علي حرام فأذنوا له

اشتكى ألما في بطنه  عمر بن الخطاب 

فوصف له العسل وكان في 

بيت المال منه آنية فلما أتى 

 المنبر قال يستأذن الرعية 

ورع عمر بن الخطاب 

وترفعه عن أموال 

 المسلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


