بسم هللا الرحمن الرحيم
أسماء بنت أبي بكر

النسب المعترف فيه في اإلسالم:
أيها األخوة األكارم ،مع سيرة صحابة رسول هللا رووا هللا عااى لييهم أمماي  ،وصحابية اىيوم اىسيدة
أسماء بنت أبي بكر.
أيها األخوة األكارم ،ال فرق في اىبطوىة بي رمل وامرأة ،فاإلسالم يصنع اىمامزات ،يصنع األبطال رماالً
كانوا أم نسا ًء ،فصحاب َّي ُعنا اىمييية ممات اىممد م أطرافه كيها ،أبوها صحابي مييل ،ومدها صحابي مييل،
فيي عاييق
وأخعها صحابية ،وزومها صحابي ،وابنها صحابي ،وحسبها بذىك شرفا ً وفخرً ا ،وبما أننا ذكرنا اىنسب َ
لييه ،اىنسب عاج ال يووع إال لي رأس اىمؤم  ،فإ ىم يك مؤمنا ً فال قيمة ىه ،واىدىيل قال عااى :
َت َّب ْت َي َدا أَ ِبي َل َه ٍ
س َب
ب َو َت َّب * َما أَ ْغ َنى َع ْن ُه َمال ُ ُه َو َما َك َ
(سورة المسد اآلية)2-1 :

أبو ىهب لم اىنبي ،وإذا كا هناك إيما فاىنسب عاج يزيد اىشريف شرفاً ،ويزيد ذا اىمروءة مروء ًة ،أما إ
ىم يك هناك إيما فال قيمة ىينسب إطالقاً ،بل هو حمة لي صاحبه ،وأقوى دىيل قول رسول هللا صي هللا لييه
وسيم:
س ُب ُه
َو َمنْ َب َّطأ َ ِب ِه َع َمل ُ ُه لَ ْم ُي ْس ِر ْع ِب ِه َن َ
[أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة]

فم دو إيما فال قيمة ىينسب.
سلَّ َم حِينَ أَ ْن َزل َ َّ
صلَّى َّ
ير َت َك ْاْلَ ْق َر ِبينَ َ ،قال ََ :يا َم ْع َ
ش
سول ُ َّ ِ
هللا ُ َع َّز َو َجل َّ َوأَ ْنذ ِْر َعشِ َ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
َقا َم َر ُ
ش َر قُ َر ْي ٍ
هللا َ
هللا َ
أَ ْو َكلِ َم ًة َن ْح َوهَا ا ْ
ش ْي ًئاَ ،يا َبنِي َع ْب ِد َم َنا ٍ
ش ْي ًئاَ ،يا
ف ََل أ ُ ْغنِي َع ْن ُك ْم مِنْ َّ ِ
س ُك ْم ََل أ ُ ْغنِي َع ْن ُك ْم مِنْ َّ ِ
ش َت ُروا أَ ْنفُ َ
هللا َ
هللا َ
اس ْبنَ َع ْب ِد ا ْل ُم َّطلِ ِ
ش ْي ًئاَ ،و َيا
هللا ََل أ ُ ْغنِي َع ْنكِ مِنْ َّ ِ
ول َّ ِ
ب ََل أ ُ ْغنِي َع ْن َك مِنْ َّ ِ
صفِ َّي ُة َع َّم َة َر ُ
ش ْي ًئاَ ،و َيا َ
َع َّب ُ
س ِ
هللا َ
سلِينِي َما شِ ْئ ِ
ش ْي ًئا
ت مِنْ َمالِي ََل أ ُ ْغنِي َع ْنكِ مِنْ َّ ِ
َفاطِ َم ُة ِب ْن َت ُم َح َّم ٍد َ
[متفق عليه]

َل تقل :أصلي وفصلي أبدا***إنما أصل الفتى ما قد حصل

صيَّ َّ
هللا ُ َليَ ْي ِه َو َسيَّ َم:
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
َك ْم مِنْ أَ ْ
هللا َْلَ َب َّرهُ ِم ْن ُه ْم ا ْل َب َرا ُء ْبنُ َمالِكٍ
س َم َعلَى َّ ِ
ش َع َث أَ ْغ َب َر ذِي طِ ْم َر ْي ِن ََل ُي ْؤ َب ُه لَ ُه لَ ْو أَ ْق َ
[أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك]

فأبو سفيا زليم قريش وقف بباب لمر سالات طويية فيم يُؤذ ىه ،وبالل وصهيب يدخال ويخرما بال
اسعئذا فآىمه ذىك فيما دخل لييه،
قال :زليم قريش يقف ببابك سالات طويية وىم يؤذ ىه ،وصهيب وبالل يدخال بال اسعئذا ،
فأمابه بكيمة واحدة،
قال :يا أبا سفيان أأنت مثلهما؟
هذا هو اىمواب ،فاىنسب واىحسب واألسرة واىاائية واىرفاة هذه م دو إيما ال قيمة ىها إطالقا ً ،ىك إذا
آمنت فربما كا اىنسب عاما ً ععوِّ ج به إيمانك ،هذا موووع اىنسب.
قال لييه اىصالة واىسالم:
س ْل َمانُ ِم َّنا أَهْ ل َ ا ْل َب ْي ِ
ت
َ
[أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن عمرو بن عوف]

هذا موووع اىنسب ال يُعكيم به ،وال يُفعخر به ،وال يُذكر إال مع اإليما  ،وهو عاج يعوِّ ج اإليما  ،فإ ىم يك
هناك إيما فال أحد يابأ به،
أبوها سيدنا اىصديق خييل اىنبي لييه اىصالة واىسالم في حياعه ،وخييفعه باد مماعه ،مدها أبو لعيق واىد أبي
بكر روي هللا لنه ،أخعها أم اىمؤمني لائشة اىطاهرة اىمبرَّ أة ،زومها حواري رسول هللا صي هللا لييه وسيم
اىزبير ب اىاوام.
لقب أسماء بنت أبي بكر:
كانت أسماء م اىسابقي إى اإلسالم ،إذ ىم يعقدم لييها في هذا اىفول اىاظيم غير سباة لشر إنساناً ،بي
رمل وامرأة ،فكا عرعيبها اىمسيمة اىثامنة لشرة ،فهذه اىصحابية اىمييية ىقبت بذات اىنطاقي ،
أنا أقول اىمييية أل اإلسالم يصنع األبطال ،ذكوراً كانوا أم إناثاً ،وأنا أشهد هللا أ في ممعمااعنا م اىنساء
ما إ إحداه ى َعاْ دِل لند هللا مئة أىف رمل ،بطالعها هلل ،وعفانيها بخدمة زومها ،وأوالدها ،وعقديمها ىيممعمع
لناصر طيبة ،وحس عربيعها ،وصبرها لي أسرعها.
ل أسماء بنت يزيد األنصارية أنها قاىت:

ضلوا علينا بالجمع والجماعات ،وعيادة المرضى،
يا رسول هللا ،أنا وافدة النساء إليك ،إن الرجال فُ ِّ
وشهود الجنائز ،والحج ،والعمرة ،والرباط،
فقال لييه اىصالة واىسالم:
انصرفي أيتها المرأة وأعلمي َمن وراءك من النساء أنَّ حسنَ َت َب ُّع ِل إحداكن لزوجها ،وطلبها مرضاته،
واتباعها موافقته يعدل ذلك كله
[ورد في اْلثر]

هذه اىسيدة اىمييية اىصحابية اىكريمة ىقبت بذات اىنطاقي  ،ألنها صنات ىرسول هللا صي هللا لييه وسيم
وألبيها يوم هامرا إى اىمدينة زاداً ،وأل َّد ْ
ت ىهم سقا ًء ،فيما ىم عمد ما عربطهما به شقت نطاقها شقي  ،فربطت
بأحدهما اىمزود ،وباىثاني اىسقاء ،فدلا ىها اىنبي لييه اىصالة واىسالم أ ْ يبدىها هللا منهما نطاقي في اىمنة ،في ِّق َب ْ
ت
يومئ ٍذ أسما ُء بنت أبي بكر ذات اىنطاقي .
زوجها:
أيها األخوة ،عزوج بها اىزبير ب اىاوام وكا شابا ً مرمالً ،ياني فقيراً ،وىيس ىه خادم ينهض بخدمعه ،وىيس
ىه مال يوسع به لي لياىه غير فرس اقعناه،
واىبطوىة أ عزوج ابنعك ىيمؤم  ،فقيراً كا أم غنياً ،وال عابأ باىمال ،ألنه إ كا فقيراً ،وكا مؤمنا ً فسوف
يغنيه هللا م فويه.
سايد ب اىمسيب م كبار اىعاباي  ،وكا قاويا ً م كبار اىقواة في لهد لبد اىميك ب مروا  ،وكا ىه
ابنة م خير اىنساء ،عحفظ كعاب هللا ،فقيهة ،وعحفظ اىحديث اىشريف ،ولي مسعوىً رفيع م اىكمال اى ُخيقي
واىخيقي ،وألنها م ألي اىنساء ليما ً َ
َ
وخيقا ً و ُخيقا ً خطبها لبد اىميك البنه اىوىيد ،واىقصة طويية ،ىك آخر فقرة
في اىقصة لنده عيميذ فقير مداً ،غاب لنه أسبولي  ،فيما عف ّقده
قال :يا سيدي ،ماعت زومعي،
قال :ى َم ى ْم عخبرنا؟
فقال :اسعحييت أ أخبرك ،وكنت قد هيأعها ىيدف ،
فقال ىه :هل ىك م زومة؟
فقال :ال يا سيدي ،أنا فقير،
فقال ىه :أزومك ابنعي،

فما صدق م شدة اىفرح ،وال يميك شيئاً ،وفي اىييية نفسها ُ
ط ِر َق اىباب،
فقيت :م اىطارق؟
قال :سايد ،قال هذا اىعيميذ اىفقير :اسعاروت ك َّل َم اسمه سايد ،فيم يخطر لي باىي أ يكو اىطارق
سايد ب اىمسيب ،فيما فعح اىباب رأى شيخه ،وماه ابنعه اىعي لقد ىه لييها باىنهار،
وقالْ :
ُ
كرهت أ عنام اىييية وحدك.
خذ زومعك ،ىقد
صيَّ َّ
هللا ُ َليَ ْي ِه وسيم:
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
هللا،
سول َ َّ ِ
ض ْونَ دِي َن ُه َو ُخل ُ َق ُه َفأ َ ْن ِك ُحوهُ إِ ََّل َت ْف َعلُوا َت ُكنْ فِ ْت َن ٌة فِي ْاْلَ ْر ِ
سا ٌدَ ،قالُواَ :يا َر ُ
ض َو َف َ
إِ َذا َجا َء ُك ْم َمنْ َت ْر َ
ض ْونَ دِي َن ُه َو ُخل ُ َق ُه َفأ َ ْن ِك ُحوهُ َث َال َث َم َّرا ٍ
ت
َوإِنْ َكانَ فِي ِهَ ،قال َ :إِ َذا َجا َء ُك ْم َمنْ َت ْر َ
[أخرجه الترمذي في سننه عن أبي حاتم المزني]

كانت أسماء ِناْ َم اىزومة اىصاىحة ىزومها ،عخدمه ،وعسوس فرسه،
واحد خطب امرأة ،فأراد أ ينصحها ،قال :يا فالنة ،إ في خيقي سوءاً ،فأمابعه إمابة مفحمة ،قاىت ىه :إ
أسوأ خيقا ً منك م حامك إى سوء اىخيق ،هكذا اىمرأة اىمؤمنة.
كانت ىه ِناْ َم اىزومة اىصاىحة ،عخدمه ،وعسوس فرسه ،عرلاه ،وعطح اىنوى ىايفه ،حع فعح هللا لييه ،فغدا
م أغن أغنياء اىصحابة ،وىما أعيح ىها أ عهامر إى اىمدينة فراراً بدينها إى هللا ورسوىه ،كانت قد أعم ْ
َّت حميها
بابنها لبد هللا ب اىزبير،
ولبد هللا ب اىزبير هذا اىذي كا مع غيما يومًا ييابو  ،فمر لمر ب اىخطاب ،فيما رأوه ،وكا ذا هيبة
شديدة عفرَّ قوا إال لبد هللا ب اىزبير ،بقي واقفا ً بأدب ،شيء ييفت اىنظر ،فيما وصل إىيه
قال :يا غالم ،ل َم ل ْم تهرب مع من هرب؟
ُ
ُ
َ
واىطريق يساُني ويساُك.
وىست مذنبا ً فأخش لقابك،
ىست ظاىما ً فأخش ظيمك،
قال :أيها األمير،
ىم يمناها اىحمل م عحمّل مشاق اىرحية اىطويية ،فما إ بيغت قباء حع ووات وىيدها لبد هللا ب اىزبير
في أثناء اىهمرة ،فكبّر اىمسيمو  ،وهيّيوا ،ألنه كا أول موىود يوىد ىيمهامري في اىمدينة،
فحميعه إى رسول هللا صي هللا لييه وسيم ،ووواعه في حمره ،فأخذ شيئا ً م ريقه اىشريف ،ومايه في فم
اىصبي ،ثم حنكه ودلا ىه ،وم اىسنة عحنيك اىموىود لند والدعه ،واألذا في أذنه اىيمن  ،واإلقامة في أذنه
اىيسرى ،فكا أول ما دخل في موفه ريق رسول هللا صي هللا لييه وسيم.

شمائلها:
وقد امعمع ألسماء بنت أبي بكر م خصال اىخير ،وشمائل اىنبل ،ورماحة اىاقل ما ىم يمعمع إال ىيقييل
اىنادر م اىرمال ،فقد عمد امرأة عادل لند هللا مئة أىف رمل ،برماحة لقيها ،وصدق إيمانها ،واسعقامعها،
وإخالصها ،وعفانيها في خدمة زومها وأوالدها ،ويمب أ نارف أ اىمرأة كاىرمل في اىعكييف وفي اىعشريف،
ىك ىها خصائص عميزها ل اىرمل ،وىه خصائص عميزه ل اىمرأة ،وىيست ممال انعقاص ىكييهما،
مثالً :هذا مثل واقاي ،اىمكا اىماد ىيبوالة في اىسيارات إذا كا واساا ً مداً في اىشاحنات نقص أم كمال؟
كمال ،أما في اىسيارات اىعي مهمعها نقل اىركاب؟ فهو نقص.
صيَّ َّ
هللا ُ َليَ ْي ِه َو َسيَّ َم:
ُول َّ ِ
هللا َ
َقا َل َرس ِ
َيا َم ْع َ
ام َرأَةٌ ِم ْن ُهنَّ َج ْزلَ ٌةَ :و َما لَ َنا
س ِ
ارَ ،ف َقالَ ْت ْ
ص َّد ْقنَ َوأَ ْكث ِْرنَ ِاَل ْست ِْغ َف َ
اءَ ،ت َ
ش َر ال ِّن َ
ار َفإِ ِّني َرأَ ْي ُت ُكنَّ أَ ْك َث َر أَهْ ِل ال َّن ِ
ير َو َما َرأَ ْي ُ
صا ِ
ِين أَ ْغلَ َب لِذِي ل ُ ٍّب
سول َ َّ ِ
ت مِنْ َناقِ َ
ارَ ،قال َُ :ت ْكث ِْرنَ اللَّ ْعنَ َو َت ْكفُ ْرنَ ا ْل َعشِ َ
َيا َر ُ
ت َع ْق ٍل َود ٍ
هللا أَ ْك َث َر أَهْ ِل ال َّن ِ
سول َ َّ
ام َرأَ َت ْي ِن َت ْع ِدل ُ َ
صانُ ا ْل َع ْق ِل َف َ
ش َها َد َة َر ُج ٍل
ش َها َدةُ ْ
ِّينَ ،قال َ :أَ َّما ُن ْق َ
هللاَِ :و َما ُن ْق َ
ِم ْن ُكنَّ َ ،قالَ ْت َيا َر ُ
صانُ ا ْل َع ْق ِل َوالد ِ
صانُ ا ْل َع ْق ِل َو َت ْم ُك ُ
ِّين
ضانَ َف َه َذا ُن ْق َ
صلِّي َو ُت ْفطِ ُر فِي َر َم َ
ث اللَّ َيالِي َما ُت َ
َف َه َذا ُن ْق َ
صانُ الد ِ
[متفق عليه]

ىم يقصد اىنبي لييه اىصالة واىسالم أ يذم اىمرأة ،ىك لقل اىمرأة مع لاطفعها مممولهما واحد ،ولقل
اىرمل مع لاطفعه مممولهما واحد ،فحينما ُع َهيَّأ َ اىمرأة ىعكو أمًا فال بد م لاطفة مياشة ،وال بد م إحساس
مرهف ،وال بد م ر ّقة في اىمشالر ،أمّا حينما ُي َهيَّأ ُ اىرمل ىيقود ً
أمة ،أو يكسب رزقا ً فال بد م لقل يزيد لي
لاطفعه ،وال بد م أمل عربية األم أوالدَها م لاطفة عزيد لي لقيها ،إذاً :فاىممموع ثابت ،فكماىها في زيادة
لاطفعها لي لقيها ،وكماىه في زيادة لقيه ،وممموع اىاقل واىااطفة في اىنولي واحد.
قيل :هذه أسماء بنت أبي بكر كانت م اىمود حيث يورب بها اىمثل ،حدث ابنها لبد هللا فقال:
ما رأيت امرأعي قط أمود م خاىعي لائشة وأمي أسماء ،ىك مودهما مخعيف ،أما خاىعي فكانت عممع
اىشيء إى اىشيء حع إذا امعمع لندها ما يكفي قسمعه بي ذوي اىحامات ،وأما أمي فكانت ال عمسك شيئا ً إى
اىغد.
يروى أ اىنبي صي هللا لييه وسيم ماءه سائل ،فقال ىه :اذهب إى فال  ،يقصد أحد اىصحابة ،فانطيق إى
اىحبّ م األرض ،حبَّ اىقمح اىمعناثر ،فقال في سرِّ ه :هذا اىذي ييعقط اىحب أياقل أ ياطيني
داره فإذا هو ييعقط َ
هللا ىقد أرسيني اىنبي اىكريم إىيك
شي ًئا اآل ؟ مسعحيل ،فقال اىصحابي :يا رمل ،ىِ َم أعيت إىيَّ ؟ فاوطرب ،وقال :و ِ
ىعاطيني مما ألطاك هللا ،فيما رأيعك عيعقط اىحب عوقات أال ّ عاطيني شيئا ً ،فقال ىه :يا أخي ،نممع هكذا ىننفق هكذا،

اذهب وخذ أيّة ناقة شئت ،فأخذ ناقة فعباها لشرة م أوالدها ،فقال :خذه ّ مميااً ،فقال ىه :لمبت ألمرك! عيعقط
اىحبَّ م األرض ،وعنفق هذا اإلنفاق ،فأمابه قائالً :يا أخي ،نممع هكذا ىننفق هكذا.
َ
بعض من مواقفها:
لندما خرج اىصديق مهامراً بصحبة رسول هللا صي هللا لييه وسيم حمل ماه كل ماىه ،ومرة
قال ىه اىرسول لييه اىصالة واىسالم :يا أبا بكر ،ماذا أبقيت ىنفسك؟
قال :هللا ورسوىه،
حمل ماىه كيه ومقداره سعة آالف درهم ،وىم يعرك ىاياىه شيئا ً
فيما ليم واىده أبو قحافة برحييه ،وكا ما يزال مشركا ً ماء إى بيعه،
هللا إني ألراه قد فماكم بماىه ،باد أ فماكم في نفسه،
وقال ألسماء :و ِ
فقاىت ىه :كال يا أبت ،إنه قد عرك ىنا ماالً كثيراً ،ثم أخذت حص  ،ووواعه في اىكوة اىعي كانوا يواو
فيها اىمال ،وأىقت لييه ثوبا ً ثم أخذت بيد مدها،
وكا مكفوف اىبصر
ت ،وع يدك لي اىمال ،وانظر كم عرك ىنا م اىمال؟
وقاىت :يا أب ِ
فووع يده لييه ،وقال :ال بأس إذا كا عرك ىكم هذا كيه ،فقد أحس
فقد حيّت مشكية ىئال يغوب وينفمر لي ابنه اىذي أخذ اىمال كيه ،وقد لرفت حكمة أبيها وشدة قيقه لي
اىنبي لييه اىصالة واىسالم ،وهما يقدِما لي رحية ممهوىة ،فأخذ اىمال كيه ىينفق لييه،
ىذىك لييه اىصالة واىسالم قال :ما ساءني قط ،فالرفوا ىه ذىك،
صيَّ َّ
هللا ُ َليَ ْي ِه َو َسيَّ َم فِي َم َروِ ِه اىَّذِي َم َ
ات فِي ِه لَاصِ بٌ َر ْأ َس ُه ِب ِخرْ َق ٍة َف َق َا َد َل َي ْاى ِم ْن َب ِر َف َح ِم َد
َخ َر َج َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
هللا َوأَ ْث َن َليَ ْي ِه ُث َّم َقا َل:
َّ َ
اس أَ َح ٌد أَ َمنَّ َعلَ َّي فِي َن ْفسِ ِه َو َمالِ ِه مِنْ أَبِي ْ
بك ِر ْب ِن أَبِي قُ َحا َف َةَ ،و َل ْو ُك ْن ُ
اس
إِ َّن ُه لَ ْي َ
ت ُم َّت ِخ ًذا مِنْ ال َّن ِ
س مِنْ ال َّن ِ
َخل ًِيال ََل َّت َخ ْذ ُ
سدُّوا َع ِّني ُكل َّ َخ ْو َخ ٍة فِي َه َذا ا ْل َم ْس ِج ِد َغ ْي َر َخ ْو َخ ِة أَبِي َب ْك ٍر
ضل ُ ُ
ت أَ َبا َب ْك ٍر َخل ًِيالَ ،ولَكِنْ ُخلَّ ُة ْاإلِ ْس َال ِم أَ ْف َ
[أخرجه البخاري في الصحيح]

صيَّ َّ
هللا ُ َليَ ْي ِه َو َسيَّ َم:
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
ح َم َّ
َّ
ار ا ْل ِه ْج َر ِةَ ،وأَ ْع َت َق ِب َالَلً مِنْ َمالِ ِهَ ،ر ِ
هللا ُ ُع َم َر َيقُول ُ ا ْل َح َّق
َر ِح َم هللا ُ أَ َبا َب ْك ٍرَ ،ز َّو َجن َِي ا ْب َن َت ُهَ ،و َح َملَنِي إِلَى َد ِ
هللا ُ ُع ْث َمانَ َت ْس َت ْح ِيي ِه ا ْل َم َالئِ َك ُةَ ،ر ِح َم َّ
َوإِنْ َكانَ ُم ًراَ ،ر ِح َم َّ
هللا ُ َعل ًِيا اللَّ ُه َّم أَد ِِر ا ْل َح َّق َم َع ُه َح ْي ُ
ار
ث َد َ
[أخرجه الترمذي في سننه]

وسيدنا اىصديق ما لبد صنمًا قط ،وال شرب خمرً ا قط ،ىيس ىه ماهييـة،
أرادت أسماء أ عسك نفس اىشيخ ،وأال ّ عمايـه يبذل ىها شيئا ً م ماىه اىخاص ،ذىك ألنها كانت عكره أ
عمال ىمشرك لييها يداً حع ىو كا مدها ،وهذا اىموقف م أبرز مواقف اىسيدة أسماء اىذي يدل لي رماحة
لقيها ،وقوة إيمانها ،وشدة حزمها.
وفاتها:
ىحقت أسماء بنت أبي بكر بموار ربها وقد بيغت م اىامر مئة لام ىم يسقط ىها س وال ورس ،وىم يغب
م لقيها شيء.
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