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التقوى

)عد�6: �مد عماJ �ملسكي (�ململكة �ملتحد�)

قد أُعِطيت اكثر قد أُعِطيت اكثر  

(١) هو عبد �هللا بن �Ê قحافة عثما& بن كعب �لتيمي �لقرشي �مللقب �بو بكر �لصديق، صحاÊ "يعتA �لصديق �ملقرo للن¯ �مد �، "لشد� هذ� �لعالقة �ل¬ جتمعهما فقد 

^كرها �هللا تعا% � �لقر�&. "لد سنة (٥٧٣ =) �ملو�فق (٥١ P هـ) بعد عا= �لفيل Ðو�� سنتني "ستة �شهر. "هو �"C �خللفاe �لر�شدين "�حد �لعشر� �ملبشرين باجلنة. Jفض 
�مد �، "عبد �لر
ن، "�مد، "�Çاe، "�= كلثو=. "قد �6خل )%  Cعبا�6 �ألصنا=، "كا& من �"�ئل من �سلم. كا& من سا�6- قريش "�غنيائها. "هو "�لد عائشة ~"جة �لرسو
�إلسال= �لكث� "�سلم عن طريقه âسة من �ملبشرين باجلنة. ُبويع كخليفة للمسلمني يو= �لثالثاe �لثا� من Jبيع �أل"C سنة ١١ للهجر� �ملو�فق (٦٣٥=)، "�ستمر- خالفته قر�بة 
سنتني "�Jبعة �شهر. تو� عن عمر يناهز �لر�بعة "�لستني � يو= �الثنني � �لثا� "�لعشرين من 2ا6¥ �أل"% سنة ١٣ من �ªجر�. "ميكن للقاØJ �لكرمي للتز"6 بعب� س�ته �لطاهر� 

"معرفة سبب )عطائه �لرسوC � لقب �لصديق يرجى �لرجوw )% كتاo سر �خلالفة (إلما= �لزما& "�ملسيح �ملوعو6 �).

(٢)  �ما قصة 6عوته لعثما& � كي يدخل �إلسال= "هو �يًضا من �لعشر� �ملبشرين باجلنة، فقد عرÃ عليه قائًال: يا عثما& "�هللا )نك لرجل حا~= ما ¶فى عليك �حلق من �لباطل، 

هذ� �أل"ثا& �ل¬ يعبدها قومك، �ليست حجا�J صّماe ال تسمع "ال تبصر "ال تضر "ال تنفع ؟  فقاC :  بلى "�هللا )·ا كذلك. فقاC �بو بكر :  هذ� �مد بن عبد �هللا قد بعثه �هللا برسالته 
)% 2يع خلقه، فهل لك �& تأتيه "تسمع منه ؟  فقاC :  نعم . "� �حلاC مّر� برسوC �هللا � فقاC له JسوC �هللا :    يا عثما& �جب �هللا )% جنته فإ� JسوC �هللا )ليك ")% 2يع خلقه  .  

فقاC عثما& �:  فو �هللا ما ملكت حني Çعت قوله )ال �& �سلمت، "شهد- �& ال )له )ال �هللا "حد� ال شريك له، "�& �مد� عبد �هللا "Jسوله.

حد§ �نه � ~من �Ê بكر �لصديق � (١) مر- �ملدينة £فاx شديد "قحط ¡ ُيشهد له من َقبل نظ�. "طاC �ألمر على هذ� 
�حلاC ح¨ �خذ �لنا� ¶شو& على �ملؤ& �& تقل "تنفذ. فما كا& من كباJ �لقو= )ال �& شكلو� "فًد� ليشكو� حاªم )% �خلليفة علَّهم 
ُيرَشد"& )% سبيل �خلال�. فلما �متثلو� �مامه، "عرضو� عليه من �ألنباe ما كا& سببا حلضوJهم كا& جو�به �: سبيلنا �لدعاe هللا 
عز "جل "�لتحلي بالصA ح¨ يغ� �هللا من �مرنا "يهدينا سبيل �لرشا6. "مضت فتر� �خر¥ كا& �لنا� فيها يبتهلو& )% �هللا تعا%، 
"لكن �ألمر �شتد سو�eً "بد�- �ملؤ& تنفذ فعا"6"� ~ياÊ� �J بكر � مر� �خر¥ لكن جو�به ¡ ¶تلف عن سابقه بل شد6 قائًال: 
لكل 6عاe �ستجابة "ما علينا )ال �لصA، ح¨ يقضي �هللا �مًر� هو مريد�. "ما هي )ال �يا= ح¨ تناهى )% مسامع �هل �ملدينة نبأ قافلة 
عثما& بن عفا& � (٢) قا6مة �ملة بش¨ �نو�w �ملؤ& فتهللت �ساJيرهم "بد²"� يترقبو& "صوC هذ� �لقافلة. "عند قد"= �لقافلة 
"على J�سها عثما& بن عفا& � كا& �لنا� باستقباله على مشاxJ �ملدينة، فعلم عثما& � حينها مبا حل باملدينة �ثناe غيابه من 
قحف "شح � �ملؤ&، "ما )& 6خل �J�6 "قبل �& تA` �جلماC � صحن �J�6 6خل عليه بعض �لز"�J "هم "فد من كباJ جتاJ �ملدينة، 

ل �جلماC. فقاª Cم �: كم تعطو�؟ فقالو� له: ضعف بضاعتك. فقاª Cم: قد ُ�عطيت �كثر. فقالو� له:  eضني عليه شر�Jعا
ثالثة �ضعاx، فقاC: قد ُ�عطيت �كثر. فز�6"� ح¨ "صلو� معه )% ستة �ضعاx، فقاC: قد ُ�عطيت �كثر. فتعجبو� "�خذ"� ينظر"& 
 �Jبح ¡ يكن من قبل لتجاJ ما �عطينا` من &(" ،Pهم: يا عثما& ما عرفنا فيك )ال �لصد�)% بعضهم �لبعض باستغر�o. � قاC كب

ل 2الك، فمن ^� �لذ9  eعلى شر� J6ال يوجد �حد سو�نا � �ملدينة بقا" ،Jلتجا� Jقط �& ُتعطى، "�نت تعلم �& 2عنا هذ� هو كبا

�عطا` �كثر؟ فر6 عليهم )& �هللا �عطا� عشر� �ضعاx.. فهي صدقة )% �هل �ملدينة.

ء


