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من  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،نستعينه ونستغفرهإن احلمد هلل نحمده و

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له  ،ومن يضلل فال هادي له ،له هيده اهلل فال ُمضل  

 .حممدا عبده ورسوله وأشهد أن  

 ١٠٢آل عمران:  ىف َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه يفٱ 

 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم  يل ىل  مل خل يفٱ 

 ١النساء:  ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي  جي

 مث هت متخت حت  جت هب مب   خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  يفٱ  

   ٧١ - ٧٠األحزاب:  ىف جس مخ جخ مح جح  مج حج

  :أما بعد
صىل اهلل عليه  -وخري اهلدي هدي حممد  ،-جل وعال- فإن أصدق احلديث كتاب اهلل

 ار،وكل ضاللة يف الن ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،ورش األمور حمدثاهتا ،-وسلم

  :أما بعد
شدين رشفها ان سرية اخللفاء الرإو ،ن رشف العلم برشف املعلومإقالوا ن أهل العلم فإ 

ريض اهلل عنهم -وهم خري الصحابة  ،ربعةاأل هؤالء، وهي سرية س فيها برشف ما يدر  

 .ةدة يف النصوص الرشعيارواملناقب الكثرية الو ائلم فيه من الفضهل وما ،-هماوأرض
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  هي سرية أيب ،متعددة الفضائل ،كثرية اخلريات  ،عة الثمرانسرية اخللفاء الراشدين سرية ي

 .-ريض اهلل عنهم أمجعني-وسرية عيل  ،وسرية عثامن  ،وسرية عمر ،بكر

والتدارس ألهم املواقف مع أكمل ما  األحداث و الوقوف عىل أهم ء بدراسة أقبل البد

نستطيع عليه من سرية هؤالء األربعة، وإن كنا لن نأيت يف مثل هذه املجالس إال عىل طرف من 

 ار ما وردت به النصوص من فضائلهم.ذلك، وإنام الكامُل باعتب

اخللفاء قبل أن نبدأ بذلك حيسُن أن نبدأ بحدود هذه السرية، وحدود هذا التاريخ، تاريخ 

اء أو سريهتم، أن نعلم أن السرية ذكر تاريخ اخللفب ة قبل أن نبدأالراشدين، لعل من األمور املهم

ذكر أن يف و بن ُخلدون اوالتاريخ هي أخبار عن األمم والدول والسوابق من القرون، كام قال 

لوقائع وأسبابها وعلٌم بكيفيات ا ،"وتعليٌل للكائنات ومبادئها دقيققال:  ،باطنها نظٌر وحتقيق

  .عميق"

 فقال:  ،التاريخ -رمحه اهلل-عرف السخاوي 
 
  عن وقائع الزمان من حيث توقيتها،"فٌن يبحث

 .وموضوعه اإلنسان والزمان"

وهم عىل  ،بعدهم -صىل اهلل عليه وسلم-وأما اخللفاء فهم من كان أمر اخلالفة لرسول اهلل  

 .  -ريض اهلل عنهم أمجعني-ثم عيل  ،نثم عثام ،ثم عمر ،بكر أبو ويف اخلالفة الرتتيب يف الفضل
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 فعندما نقرأ يف سرية اخللفاء الراشدين فإننا نعني بذلك وقائع الزمان املتعلقة باألحداث

إىل هناية خالفة اخلليفة الراشد عيل بن  ة اخلليفة الراشد أيب بكر الصديقالواقعة منذ بداية تولي

 وما تضمن ذلك من أحداث. -ه وأرضاهريض اهلل عن-أيب طالب 

 ؟وملاذا ندرُس هذه السرية العطرة
 :ندرُس هذه السرية العطرة ألمور كثرية

 -صىل اهلل عليه وسلم-الذي شهد له النبي من ذلك أن نقف عىل أحداث هذا العرص  

ِذيَن َيُلوهَنُ » ، قال:باخلريية ِِن ُثم  ال  ُ الن اِس َقرر «َخرير ِذيَن َيُلوهَنُمر  .مر ُثم  ال 

ويف تعبدهم، ويف  ،سرية اخللفاء األربعة، لننظر يف حياهتم معوكذلك لنقف وقفات صادقة  

 -سبحانه وتعاىل-نقوي جانب التعبد هلل جهادهم، ويف جهدهم، فنشحذ بذلك اهلمم، و

امل عظيمة لإلسالم بمعرفة مسلكهم وطريقتهم وتعبدهم وجهدهم وما قاموا به من أع

 وألهل اإلسالم.

هها جايف الوقوف عىل األحداث التي و -أي سرية اخللفاء- كذلك تكمن أمهية السرية 

عىل اإلسالم،   اوالتي شكلت رضر  اخللفاء يف زمن خالفتهم، والِفرق التي قاموا بصدها 

 نستفيد من ذلك يف واقعنا املعارص.ف
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عىل  كذلك مما نستفيده من سرية اخللفاء معرفة اجلهود املبذولة من هؤالء اخللفاء يف احلفاظ 

 اإلسالم ويف دفع أعدائه عنه.

 -ه وسلمصىل اهلل علي-لنبي كذلك مما ينبغي العناية به هنا دراسة تاريخ اإلسالم بعد وفاة ا 

 .-اهلل عنهم وأرضاهم ريض-الصحابة سعي للثبات التي كان عليها وهو 

جهودهم يف نرش اإلسالم  الوقوف عىل يثمرتنا من دراسة سرية اخللفاء ه فتكون بعد هذا

 والسعي يف نرشه يف أرجاء املعمورة، وأن نستفيد من جوانب هذه السرية املتنوعة، سواء  

اجلوانب التعبدية أو جانب احلفاظ عىل اإلسالم أو جانب جهاد أعدائه، أو جانب بناء الدولة 

السمع والطاعة  إمة الكربى، واحلرص عىل حتقيق مبداإلسالمية، أو جانب احلفاظ عىل اإلما

ريض اهلل عنهم -صحابة لوالة األمر عىل وفق ما كان عليه اخللفاء ومن كان معهم من ال

ا وأرضاهم  .-مجيع 

 : خللفاء الراشدين هلا خصائص كثريةوسرية ا 

ُه َمنر َيِعشر ِمنرُكمر  »: م قالأمرنا باتباع سنته -صىل اهلل عليه وسلم-من ذلك أن نبينا   َفإِن 

ا ا َكثرِي  تاَِلف  ى اخر ِدي َفَسرَيَ ُكوا ِِبَا  ،َبعر اِشِديَن ََتَس  نَي الر  ِديِّ  املرَهر
ِ
َُلَفاء َفَعَليرُكمر بُِسن تِي َوُسن ِة اخلر

وا َعَليرَها بِالن َواِجذِ َوعَ    .«ضُّ
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صىل اهلل -لفاء هم خري الناس بعد رسول اهلل اخلوكذلك من خصائص هذه السرية أن هؤالء  

 ، معروفة مليئة ِبا دواوين اإلسالم ،منترشة ،مشهورة ،ففضائلهم مشكورة ،-عليه وسلم

نن إال وجتد فضائل فال تكاد جتد كتاب ا من الصحاح، وال اجلوامع، وال املسانيد، وال الس

 .إياها -جل وعال-، ومنزلتهم التي أنزهلم اهلل هؤالء األربعة، ومكانتهم

، والعرص الذي يليه هو خري القرون لقوله رص الذي هم فيهصائصهم أن هذا العثم إن من خ 

«: -عليه الصالة والسالم- ِذيَن َيُلوهَنُمر ِذيَن َيُلوهَنُمر ُثم  ال  ِِن ُثم  ال  ُ الن اِس َقرر كذلك أن  »َخرير

وفيه َتت  ،-صىل اهلل عليه وسلم-عرص هؤالء اخللفاء هو أقرب العصور لعرص رسول اهلل 

إن شاء -تتعلق بالقرآن والسنة واجلهاد وغريها من األمور التي ستمر معنا  أحداث عظيمة

 .-اهلل تعاىل

من خصائصهم كذلك منزلتهم يف هذه األمة وبني علامئها وتقديمهم يف الفضل عىل غريهم  

ا فضلهم   ،دلت عليه النصوص ، وهذا ال شك أمر متقرر ملا من الصحابة ويتضح أيض 

 .لتي قاموا ِبا يف نرصة هذا الدينومكانتهم يف أعامهلم اجلليلة العظيمة ا

 ،وما السبيل إىل النظر يف ترامجهم ؟ما هي مصادر معرفة سرية اخللفاء الراشدين :يقول العل قائًل
مة يف تلك ستفادة من الدروس والعرب اليت أعطوها لألدة غاية االستفااال ،الوقوف على فضائلهم

  ؟احلقبة العظيمة من حقب التاريخ
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والتي ال يكاد خيلو منها إشارة أو عبارة إىل سرية  ،فهناك املصادر العامة ؛فاملصادر متنوعة

أو  ،ككتب العقيدة واحلديث والتفسري ونحو ذلك مما جاء فيه ذكر اخللفاء ،اخللفاء الراشدين

 .-ريض اهلل عنهم وأرضاهم-ناحية من النواحي املتعلقة بتارخيهم  أو ،بعض سريهم

ولكن  ،وتفرق عن األوىل بأن األوىل غري متخصصة يف التاريخ ،ر تارخيية عامةوهناك مصاد

 خللفاء.منها ذكر ا هي مع عموميتها مل خيُل 

وكذلك بعضها ، برتاجم الصحابة وسريهم التارخيية العامة فهي كتب متعلقةأما املصادر 

أليب عبيد  «الصحابة»يتضمن غري الصحابة فنجد من الكتب املتخصصة يف الصحابة ككتاب 

البن  «ستيعاباال»كذلك كتاب  ،واألصبهاِن ،شاهني والبن ،والبن املديني ،املثنىبن  معمر

 «عني اإلصابة»و ،البن حجر «اإلصابة»و ،البن عساكر «ومعجم الصحابة» ،عبد الرب

 للسيوطي وغريها من الكتب.

انفردت بفضائل بعضهم  وهناك كتب ألفت يف اخللفاء األربعة ما بني من مجعت اخللفاء أو

أليب  «ألربعةفضائل اخللفاء ا»و ،البن ماجه «لفاءتاريخ اخل» :دون بعض فمن ذلك مما ألف

 «اخللفاء الراشدون»و ،أليب نعيم األصبهاِن «فضائل اخللفاء األربع»و ،بكر النيسابوري

  .للحسن بن أمحد األصفهاِن
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 ،البن اجلوزي «مناقب عيل»و ،البن اجلوزي «فضائل عمر»ـ ومما جاء يف فضل بعضهم ك

منهاج القاصدين يف » :امجيع  ا يف سريهتم ومما ورد أيض   ،أيضا للواسطي املالكي «مناقب عيل»و

هذه بعض املصادر والتي تعتني بذكر سرية   ،البن قدامة املقديس «فضل اخللفاء الراشدين

 .-ريض اهلل عنهم وأرضاهم-اخللفاء 

عام    -صىل اهلل عليه وسلم-أخربنا بأمر وهو من دالئل نبوته  -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  

 أن  ،-صىل اهلل عليه وسلم-من حديث سفينة موىل النبي  سيكون بعده، جاء عند أمحد وغريه

، ُثّم ُملرٌك » قال: -صىل اهلل عليه وسلم-النبي اَلَفُة يِف ُأّمتِي َثاَلُثوَن َسنَة  ِ َد َذلَِك اخلر  . «َبعر

إال اخللفاء األربعة، خالفة أيب  -صىل اهلل عليه وسلم-مل يكن يف الثالثني بعده  قال العلماء:

عرشة سنني، وخالفة عثامن اثنا  -ريض اهلل عنه-يسري، وخالفة عمر  ءويش سنتنيبكر كانت 

ا -ريض اهلل عنه-عرشة سنة، وخالفة عيل  ، مخس سنوات، فمجموعها مع األشهر ثالثون عام 

َد ُثّم ُملرٌك » ،ربعةأخربنا عن مدة اخللفاء األ -وسلم صىل اهلل عليه-بيهذا يدل عىل أن الن َبعر

صاحب املناقب  ،-ريض اهلل عنه-فكان أول ملوك املسلمني هو معاوية بن أيب سفيان  «َذلَِك 

 اهلل عنه ريض-والفضائل املعروفة، والذي توىل األمر بعد تنازل احلسن بن عيل بن أيب طالب 

 . -ريض اهلل عنه وأرضاه-كان معاوية أول ملوك املسلمني فالفة،  عن اخل -وأرضاه
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،  -ريض اهلل عنه وأرضاه-هو أبو بكر الصديق  -صىل اهلل عليه وسلم-أول اخللفاء بعد النبي 

عب بن لؤي بن غالب، ك  بن بن مرة بن تيم وهو عبد اهلل بن عثامن بن عامر بن كعب بن سعد

أبو بكر،  -ريض اهلل عنه وأرضاه-كنيته  يف مرة بن كعب، -لمصىل اهلل عليه وس-جيتمع مع نبينا 

، ، وأبوه عثامن، وهو أبو قحافة-سلمصىل اهلل عليه و-لتصديقه لرسول اهلل  "الصديق"قيل له 

 .-ريض اهلل عنها-أسلمت وهاجرت بن عامر وتكنى أم اخلري بنت صخر وأمه سلمى 

 ،بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهربعد الفيل أي ولد فقيل  -اهلل عنه ريض-أما والدة أيب بكر 

ا تار -ريض اهلل عنه وأرضاه-وكان  ال يسافر، سافر إىل الشام يف  ة  رته وتاراجتيف  يسافر ة  تاجر 

وكان خيار أهل  ،وقد كانت التجارة يف ذاك الزمان من أرشف مكاسب قريشاإلسالم، 

 ا.انت قريش تعرف بالتجارة أيض  وك ،األموال هم أهل التجارة

يف حقه الفضائل الكثرية وردت  -ريض اهلل عنه وأرضاه-بكر الصديق و الصحايب اجلليل أب

 حت جت هب مب خب يفٱ :-جل وعال -فجاء فيه قول اهلل  ،ر ذلك القرآن جاء بذك ،الوفرية واملناقب

 .٤٠التوبة:  ىفخت

  :قال -ريض اهلل عنه وأرضاه- أن أبا بكر ة قصة اهلجرة الطويلجاء يف الصحيحني يف

ُم َيطرُلُبوَنا» َقور نَا َوالر لر حَتَ ُش  ،َفارر ِن َمالِِك برَن ُجعر اَقَة بر ُ ُُسَ نَا َأَحٌد ِمنرُهمر َغرير ِركر ٍم َعىَل َفَرٍس َلُه، َفَلمر ُيدر

َقنَا َيا َرُسوَل اهللِ: َهَذا الط َلُب َفُقلرُت  َزنر ": َفَقاَل  -َليرِه َوَسل مَ ىل  اهلل ُ عَ َص - َقدر حَلِ  «"َمَعَنا ، إِن  اهللَاَل حَتر
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 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب يفٱ :-جل وعال-أنزل اهلل ف

 ٤٠التوبة:  ىفمخجخ

 جي يه  ىه  يفٱ :-جل وعال-يف قوله  -ريض اهلل عنه وأرضاه-وجاء ذكر أيب بكر 

 .٣٣الزمر:  ىف ٰذ يي ىي مي خي حي

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  يفٱ :-جل وعال-وقال 

 ، ٢١ - ١٧الليل:  ىف  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 .-وأرضاه اهلل عنه ريض-حكى مجاعة من أهل التفسري أهنا نزلت يف أيب بكر 

 -كنا نخير بين الناس في زمن النبي " :-ريض اهلل عنه-ومما جاء يف قول الصحابة قول ابن عمر 

 ." -رض ي هللا عنهم-ثم عثمان  ،ثم عمر ،فنخير أبا بكر -هللا عليه وسلم صلى

لكثري، فمن ذلك ا اليشء -ريض اهلل عنه وأرضاه- السنة من فضائل أيب بكر الصديق جاء يف

َعَليرَها َبيرناََم َرُجٌل َيُسوُق َبَقَرة  َلُه َقدر مَحََل  »قال:  ه مسلم،جفيام أخر -صىل اهلل عليه وسلم- قوله

ِث  ُت لِلرَحرر اَم ُخلِقر َلقر هِلََذا َوَلكِنِّي إِن  ر ُأخر َبَقَرُة َفَقاَلتر إِِنِّ مَل َتَفَتتر إَِليرِه الر  ! ُسبرَحاَن اهلل ِ :َفَقاَل الن اُس  ،الر

ا ب ا َوَفَزع  ٍر  :-مَ َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل  - َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ؟َأَبَقَرٌة َتَكل مُ  ،َتَعجُّ َفإِِنِّ ُأوِمُن بِِه َوَأُبو َبكر

 .«َوُعَمرُ 
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ُب َفَأَخَذ ِمنرَها َشاة  َفَطَلَبُه  » :-عليه الصالة والسالم-وقال  ئر َبيرنَا َراٍع يِف َغنَِمِه َعَدا َعَليرِه الذِّ

ُب َفَقاَل َلُه مَ  ئر َتَفَت إَِليرِه الذِّ َتنرَقَذَها ِمنرُه َفالر اِعي َحت ى اسر ي الر  ِ َم َليرَس هَلَا َراٍع َغرير ُبِع َيور َم الس  نر هَلَا َيور

َفإِِنِّ ُأوِمُن بَِذلَِك َأَنا َوَأُبو  :-َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل مَ -َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِ  !ُسبرَحاَن اهلل ِ :َفَقاَل الن اُس 

ٍر َوُعَمرُ   .«َبكر

 ن النبي؛ ألوكذا فضيلة عمر ،-ريض اهلل عنه- بكرديث ال شك يدل عىل فضيلة أيب فهذا احل

 -صىل اهلل عليه وسلم - مصدقان بام يصدق به رسول اهلل اختارمها أهنام -صىل اهلل عليه وسلم-

 ويؤمن به.

ا ِعنرَد الن بِيِّ »: قال -ريض اهلل عنه- وجاء من حديث أيب الدرداء   َصىل  اهلل ُ -ُكنرُت َجالِس 

َبتِِه َفَقاَل الن بِيُّ  -َعَليرِه َوَسل مَ  بِِه َحت ى َأبرَدى َعنر ُركر ا بَِطَرِف َثور ٍر آِخذ  َبَل َأُبو َبكر َصىل  اهلل ُ َعَليرِه -إِذر َأقر

ا َصاِحُبُكمر َفَقدر َغاَمَر َفَسل َم َوقَ  :-َوَسل مَ  ُت إَِليرِه َأم  عر َ ٌء َفَأُسر َط اِب يَشر َ ابرِن اخلر اَل إِِنِّ َكاَن َبيرنِي َوَبنير

َبلرُت إَِليرَك َفَقاَل  ِفَر ِِل َفَأَبى َعيَل  َفَأقر ُتُه َأنر َيغر ُت َفَسَألر ٍر َثاَلث ا :ُثم  َنِدمر ِفُر اهلل ُ َلَك َيا َأَبا َبكر ُثم  إِن   ،َيغر

رٍ ُعَمَر َنِدَم َفَأتَ  رٍ ى َمنرِزَل َأيِب َبكر َم َأُبو َبكر َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل َم -َفَأَتى إىَِل الن بِيِّ  ،اَل  :َفَقاُلوا؟ َفَسَأَل َأث 

ُه الن بِيِّ  -َفَسل مَ  ٍر َفَجَثا َعىَل  -َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل مَ -َفَجَعَل َوجر َفَق َأُبو َبكر ُر َحت ى َأشر َبَتيرِه َيَتَمع   ُركر

ِ  :َفَقاَل  َتنير إِن  اهلل َ َبَعَثنِي  :-َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل مَ -َفَقاَل الن بِيُّ  ،َيا َرُسوَل اهلل ِ َواهلل ِ َأَنا ُكنرُت َأظرَلَم َمر 
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ٍر َصَدَق َوَواَساِِن  ُتمر َكَذبرَت َوَقاَل َأُبو َبكر ِ إَِليرُكمر َفُقلر َتنير ُتمر َتاِرُكوا ِِل َصاِحبِي َمر  ِسِه َوَمالِِه َفَهلر َأنر بِنَفر

َدَها  . «َفاَم ُأوِذَي َبعر

ُتمر  »: - اهلل عليه وسلمصىل-ثم قال  ا َفُقلر َا الن اُس إِِنِّ َرُسوُل اهلل ِ إَِليرُكمر مَجِيع  إِِنِّ ُقلرُت َيا َأهيُّ

ٍر َصَدقرَت َكَذبرَت   .« َوَقاَل َأُبو َبكر

ِ ِمنر  » :قال -صىل اهلل عليه و سلم-وجاء من حديث أيب هريرة أن النبي    َجنير َفَق َزور َمنر َأنر

 ٌ َن َة َيا َعبرَد اهلل ِ َهَذا َخرير نِي اجلر  يِف َسبِيِل اهلل ِ ُدِعَي ِمنر َأبرَواِب َيعر
ِ
َياء َشر  ِمنر األر

ٍ
ء ِل  ،يَشر َفَمنر َكاَن ِمنر َأهر

اَلةِ  اَلِة ُدِعَي ِمنر َباِب الص  َهادِ  ،الص  َهاِد ُدِعَي ِمنر َباِب اجلرِ ِل اجلرِ َوَمنر َكاَن ِمنر  ،َوَمنر َكاَن ِمنر َأهر

َدَقةِ  َدَقِة ُدِعَي ِمنر َباِب الص  ِل الص  َياِم ُدِعَي ِمنر َباِب ا ،َأهر ِل الصِّ َياِم َوَباِب َوَمنر َكاَن ِمنر َأهر لصِّ

انِ  ي  رٍ  ،الر  وَرةٍ  :َفَقاَل َأُبو َبكر َواِب ِمنر رَضُ َبر َعى ِمنر تِلرَك األر ِذي ُيدر َعى  :َوَقاَل  ،َما َعىَل َهَذا ال  َهلر ُيدر

َها َأَحٌد َيا َرُسوَل اهلل ِ رٍ  ،َنَعمر  :َقاَل  ؟ِمنرَها ُكلِّ ُجو َأنر َتُكوَن ِمنرُهمر َيا َأَبا َبكر   .«َوَأرر

َبَعَثُه َعىَل َجيرِش َذاِت  -َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل مَ -َأن  الن بِي  »يث عمرو بن العاص وجاء من حد

اَلِسِل َفَأَتيرُتُه َفُقلرُت  َجالِ  :َفُقلرُت  ،َعاِئَشةُ  :َقاَل  ؟َأيُّ الن اِس َأَحبُّ إَِليرَك  :السُّ  ،َأُبوَها :َفَقاَل  ؟ِمنر الرِّ

َط اِب َفَعد  ِرَجاال   :َقاَل  ؟م  َمنر ثُ  :ُقلرُت  فهذا احلديث يدل عىل فضيلة أيب بكر  ،«ُثم  ُعَمُر برُن اخلر

-وأنه أحب الرجال إىل قلب رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-وعىل منزلته من رسول اهلل 

 .-صىل اهلل عليه وسلم
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صعد   -صىل اهلل عليه وسلم-النبي أن  -ريض اهلل عنه وأرضاه-ومما ورد من فضائل أيب بكٍر 

اَم » :-عليه الصالة والسالم-فقال  ،بكر و عمر وعثامن فرجف ِبم هو و أبو اُأحد   اثرُبتر َفإِن 

يٌق َوَشِهيَدانِ   «.َعَليرَك َنبِيٌّ َوِصدِّ

َأَمَرَنا » :قال أنه -ريض اهلل عنه-عن عمر  ما جاء -اهريض اهلل عنه وأرض-ومن فضائله 

ٍر  -َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل مَ -َرُسوُل اهلل ِ  بُِق َأَبا َبكر َم َأسر َيور َق َفَواَفَق َذلَِك ِعنرِدي َماال  َفُقلرُت الر َأنر َنَتَصد 

ا م  ُتُه َيور ِف َماِِل  :َقاَل  ،إِنر َسَبقر َقيرَت  :-َصىل  اهلل ُ َعَليرِه َوَسل مَ -َفَقاَل َرُسوُل اهلل ِ  ،َفِجئرُت بِنِصر َما َأبر

لَِك  ٍر بُِكلِّ َما ِعنرَدُه َفَقاَل وَ  ،ِمثرَلهُ  :ُقلرُت  ؟أِلَهر ِلَك  :َأَتى َأُبو َبكر َقيرَت أِلَهر ٍر َما َأبر َقيرُت  :َقاَل  ؟َيا َأَبا َبكر َأبر

 َأَبد  َواهللِ :ُقلرُت  ،هَلُمر اهلل َ َوَرُسوَلهُ 
ٍ
ء بُِقُه إىَِل يَشر  «.ا اَل َأسر

كثرية ومنزلته عظيمة  ففضائله ،عن فضائله كالٌم ذو شجون  ة أيب بكٍر أوإن الكالم عن سري

ذكرنا من اليسري الذي يدل عىل الكثري من فضائله والعظيم من  وحسبنا ما ،ومناقبه متوافرة

 وما ،ومنزلته يف اإلسالم -صىل اهلل عليه وسلم- سيأيت يف ذكر سريته وما ،فضائله ومناقبه

ُدَمة ما -صىل اهلل عليه وسلم-كانت له من املكانة بني صحابة رسول اهلل  ا عىل  والَتقر يدل أيض 

 .يأيت كذلك يف بيان بعض أعامله فضله وعىل منزلته وما

بإذن اهلل -وهي مفتاٌح ملا بعدها  ،األئمة املهديني ؛يسرية يف سرية اخللفاء الراشدين هذه مقدمة

 .-تعاىل
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ُلَك بِنَا سبيلهم -وعال  جل  -فنسأَل اهلل  ، وأن يتوفانا وهو راٍض وأن هَيرِدينا طريقتهم ،أن َيسر

، نةيثبتنا عىل اإلسالم والُس  أن  أن يثبتنا وإياكم عىل العمل الصالح، - وعالجل  -اهلل  سأُل عنا، أ

 . إنه الوِل عىل ذلك والقادر عليه

 ،ارك وكام نفع يف الدورات السابقةأن يبارك يف هذه الدورة كام ب -وعال جل  -ونسأل اهلل  

ا من كان سبب   -وعال جل  -ونسأل اهلل   ،ا يف ترتيبها ويِف هتيئتها ويِف التنسيق هلاأن جَيرِزَي خري 

إذاعة مرياث األنبياء ويِف صاحبها ويِف  ؛أن يبارك يف هذه اإلذاعة -وعال جل  -ونسأل اهلل 

 .للجميع التوفيق والسداد واهلدى والرشاد -وعال جل  -أسأل اهلل  ،القائمني عليها

 احلمد هلل رب العاملني .وآخر دعوانا أن ، بينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنيوصىل اهلل عىل ن 

 : الرابط على  األنبياء  مرياث موقع زايرة  يُرجى صوتيات ال  من واملزيد  واملسجلة  املباشرة الدروس إىل ولالستماع

http://miraath.net/~miraath/index.php 
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