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زاهدا شديد التواضع ذا رٔاي سديد وحمكة ابلغة ، ما جسد لصمن  قطُّ، بل اكن  رجال -ريض هللا عنه-اكن ٔابو بكر الصديق 

ْن يلمتسون كبَد احلقيقة يف رضوب هذا الكون الفسـيح، ينُشُدها ويتبع ٔاثرها ٔايامن ُوجدت ، واكن حيّب َهللا ورسوهَل حّىت ٕانه ِممَّ
ٕاىل ٔامر املكُْلِ ٔابدًا، ومع هذا فقد آلت  ٕاليه خالفة املسلمني بعد النيب ٔانفَق لكَّ ماهِل يف سبيل هللا ، و مل تُنَاِزْعُه نفُسه يومًا 

  صّىل هللا عليه وسّمل، بعدما رٔاى معُر يوَم السقيفة حني اجمتع املسلمون لَتْوِلَيِة خليفٍة علهيم بأن ٔااب بكر هو ٔاحق الصحابة هبا،
وأالنصاُر عىل ٔايب بكر خليفًة هلم، حىت ٕاذا ما  املهاجرونن مريضا، واتّفق ٔالن  النيب أََمَرُه  ٔان يَُؤمَّ املسلمني يف صالهتم ملّا اك

ِّيُت عليمك  ولست خبريمك، فٕان ٔاحسنت  ابيعه الناُس ؤاقروا به وقف هبم خطيبًا فقال: "ٔاّما بعد ٔاهيا الناس، فٕاين قد ِول
ُموين، وال تأخْذمك يف هللا لومُة المئ،( ٔاال ٕان الضعيَف فيمك قوٌي عندان حىت نأخَذ هل حبقه، والقوَي  فأعيُنوين، وٕان ٔاخطأت فَقّوِ

فيمك ضعيٌف عندان حىت نأخذ احلق منه طائًعا ٔاو اكرًها)، ٔاطيعوين ما ٔاطعت هللا فيمك فٕان عصيته فال طاعة يل عليمك".       
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