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معنى الصحابي لغة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

التعريفــات االصطالحيــة للصحــايب، البــد مــن االلتفــات إىل أصلــه مــن اجلانــب  قبــل اخلــوض يف 
فهــو: اللغــوي، 

من مادة )ص ح ب(: 

ْحب مجع الّصاحب، مثل:  َصِحَبه َيْصَحُبه ُصْحبة بالضم، وَصحابة بالفتح، وصاحبه: عاشره، والصَّ
ــرْخ وَأْفــراخ، والصاحــب امُلعاشــر، واجلمــع: َأصحــاب،  ْحــب، مثــل: فـَ راكــب ورَْكــب، واأَلْصحــاب مجاعــة الصَّ
وَأصاحيــُب، وُصْحبــان، مثــل: شــاّب وُشــّبان. وِصحــاب، مثــل: جائــع وِجيــاع. وَصْحــب وَصحابــة وِصحابــة 
حكاهــا مجيعــًا اأَلخفــش1. وَأكثــر النــاس علــى الكســر دون اهلــاِء، وعلــى الفتــح معهــا، والكســر معهــا عــن 

الَفــّراء2 خاصــة. 

 .3 حابة ِإىل رسول الّله َلة: خرجت َأبتغي الصَّ يـْ ويف حديث قـَ

هو بالفتح، مجع: صاحب، ومل جيمع فاِعل على َفعالة ِإال هذا. قال امرُؤ القيس: 

فكاَن َتداِنينا وَعْقُد ِعذارِه ... وقال ِصحايب َقْد َشَأوَنك فاْطُلب

حابة بالفتح اأَلْصحاب، وهو يف اأَلصل مصدر، ومجع: اأَلْصحاب َأصاِحيب.  وقال اجلوهري: الصَّ

1.  هو األخفش األوسط سعيد بن مسعدة البلخي مث البصري )ت215هـ(.
2.  هو أبو زكرياء حيىي بن زياد الديلمي )ت207هـ(. 

3.  رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى عند ذكر وفد شيبان 274/1-277. تح: علي حممد عمر. مكتبة اخلاجني-القاهرة.

عنوان البرنامج: معرفة الصحابة والتابعين
الوحدة األولى: من هو الّصحابي؟
الدرس األول: معنى الصحابي لغة

اسم  المحاضر: الدكتور بدر العمراني
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ْحــُب مجــع خالفــًا ملذهــب ســيبويه. وُيقــال:  ْحــب، فامســان للجمــع4. وقــال اأَلخفــش: الصَّ ْحبــة والصَّ وَأمــا الصُّ
صاحــب وَأْصحــاب كمــا ُيقــال: شــاِهد وَأشــهاد، وناِصــر وَأْنصــار. ومــن قــال: صاحــب وُصْحبــة، فهــو 

ْحَبــُة مصــدر قولــك َصِحــَب َيْصَحــُب ُصْحَبــًة.  ْرَهــة، وغــالٌم راِئــق واجلمــع ُروَقــة، والصُّ كقولــك: فــاِره وفـُ

هــّن صواحبــات  احلســن:  َأيب  عــن  الفارســي  يوســف5. وحكــى  هــنَّ صواِحــُب  النســاِء:  وقالــوا يف 
كقولــه:  الســالمة،  مجــع  َصواِحــَب  مجعــوا  يوســف، 

ْعُلْكَن َحداِئداِتا ُهنَّ يـَ فـَ

َتــك. مبعــى: حفظــك ورافقتــك عنايتــه.  حاَبــة مصــدر قولــك: صاحَبــك الّلــُه وَأْحَســن صحابـَ والصِّ
وتقــول للرجــل عنــد التوديــع: ُمعانــًا ُمصاَحبــًا. ومــن قــال: ُمعــاٌن ُمصاَحــٌب، فمعنــاه: َأنــت معــان ُمصاَحــب.

وُيقال: ِإّنه َلِمْصحاب لنا مبا حيَّب. وقال اأَلعشى: 

فقد َأراَك لنا بالُودِّ مْصحابا

أي: ُمْنقاد وُمطيع.

وُفالٌن صاِحُب ِصْدٍق. واْصَطَحب الرجالن وتصاحبا. واْصَطَحَب القوم: َصِحَب بعضهم بعضًا. 

وَأصله اْصَتَحب أَلن تاء االفتعال تتغري عند الصاد، مثل: اصطحب. وعند الضاد، مثل: اْضَطرَب. 
عــى. وعنــد الــذال، مثــل:  َلــم. وعنــد الــدال، مثــل: ادَّ َلــب. وعنــد الظــاء، مثــل: اظَّ وعنــد الطــاء، مثــل: اطَّ
َرُجهــا فلــم توافــق هــذه احلــروف لشــدة خمارجهــا فُأْبــِدَل  اّذَخــر. وعنــد الــزاي، مثــل: اْزَدَجــر. أَلن التــاء الَن خمْ

ْعــُذَب اللفــظ بــه.  منهــا مــا يوافقهــا لتخــّف علــى اللســان، ويـَ

ذا  وَأْصَحــَب صــار ذا صاحــب، وكان  احلمــرة.  ِإىل  لونــه  َأْصَحــر، يضــرب  َأي:  َأْصَحــُب،  ومحــاٌر 
َأصحــاب. وَأْصَحــَب بلــغ ابنــه مبلــغ الرجــال، فصــار مثلــه، فكَأنــه صاحبــه. واْســَتْصَحَب الرُجــَل َدعــاه ِإىل 

ْحبــة، وكل مــا الزم شــيئًا فقــد اســتصحبه، قــال الشــاعر:  الصُّ

ِإّن لك الَفْضَل على ُصْحَبيت ... وامِلْسُك قْد َيْسَتْصِحُب الّراِمكا

 الراِمك نوع من الطيب رديء خسيس. 

4.  اسم اجلمع: هو ما تضّمن معى اجلمع، ولكن ال واحد له. حنو: جيش وقوم ونساء وشعب.. 
5.  مأخــوذ مــن احلديــث الــذي روتــه أم املومنــن عائشــة  قالــت: قــال رســول اهلل : مــروا أبــا بكــر فليصــل بالنــاس. فقيــل لــه: 
إن أبــا بكــر رجــل أســيف إذا قــام يف مقامــك مل يســتطع أن يصلــي بالنــاس. وأعــاد، فأعــادوا لــه، فأعــاد الثالثــة، فقــال: إنكــن صواحــب يوســف. 
مــروا أبــا بكــر فليصــل بالنــاس. فخــرج أبــو بكــر فصلــى. رواه البخــاري يف الصحيــح- كتــاب األذان – بــاب حــّد املريــض أن يشــهد اجلماعــة. 

رقــم: 664.
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وَأْصَحْبُتــه الشــيء جعلتــه لــه صاحبــًا، واســتصحبته الكتــاب وغــريه، وَأْصَحــَب الرجــَل واْصَطَحبــه: 
حفظــه. 

ويف احلديــث: اللهــم اْصَحْبنــا ِبُصْحَبــٍة، واقِلْبنــا بِذّمــة6؛ َأي: احفظنــا حبفظــك يف َســَفرنا، وَأرِجعنــا 
بَأمانتــك وَعْهــِدك ِإىل بلدنــا. 

ويف التنزيــل: )وال هــم منــا ُيْصَحبــون(7. قــال: يعــي اآلهلــة ال متنــع َأنفســنا، وال هــم منــا ُيْصَحبــون: 
ُعــك. فقــال: ُيْصَحبــون  جيــارون، َأي: الكفــار. َأال تــرى َأن العــرب تقــول: َأنــا جــاٌر لــك، ومعنــاه: ُأِجــرُيك وَأْمنـَ

باإِلجــارة. وقــال قتــادة: ال ُيْصَحُبــون مــن الّلــِه خبــري. 

ْوَل اهُلَذيّل:  ْعُته. وَأنشد قـَ وقال َأبو عثمان املازيّن: َأْصَحْبُت الرجَل، َأي: َمنـَ

ْرباَنه يف عاِبه ُيْصِحُب ْرَعى ِبَرْوِض احَلْزِن من َأبِّه ... قـُ يـَ

َفــُظ. وهــو مــن قولــه تعــاىل: وال هــم منــا ُيْصَحبــون. َأي: ُيْنعــون. وقــال غــريه: هــو   ُيْصِحــُب: َيَْنــُع وحيْ
مــن قولــه: َصِحَبــك الّلــه، َأي: َحِفَظــَك، وكان لــك جــارًا. وقــال: 

وِء ُمْصَطَحُب ْزين َحرُيُهما ... وصاِحيب مْن َدواعي السُّ جاِري َوَمْوالَي ال يـَ

وَأْصحــَب البعــرُي والدابــُة انقــادا. ومنهــم َمــن َعــمَّ فقــال: وَأْصَحــَب: ذلَّ وانقــاد مــن بعــد ُصعوبــة. قــال 
امــرؤ القيــس: 

ٍر ... ِإذا ِقيَد ُمْسَتْكَرهًا َأْصحبا َيٍة ِإمَّ وَلْسُت ِبِذي َرثـْ

َيُة وَجع املفاصل.  ُر الذي يْأمتَُِر لكل َأحد لَضْعِفه. والرَّثـْ  اإِلمَّ

ويف احلديث: فَأْصَحَبت الناقُة، َأي: انقادت واسرتسلت وتبعت صاحبها. 

ْحبة، وَأْصَحْبُت َأي: انقدت له. وَأنشد:  قال َأبو عبيد: صِحْبُت الرُجَل من الصُّ

َتواىل ِبِرْبِعيِّ الّسقاُب فَأْصَحبا

َلبَّث.  تـَ اِهُب ال يـَ وامُلْصِحُب: امُلسَتِقيُم الذَّ

6.  مــن حديــث أيب هريــرة  قــال: إين آلخــذ خبطــام الناقــة، ألُزّمهــا حــى اســتوى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم عليهــا، فقــال :اللهــم أنــت 
الصاحــب يف الســفر، واخلليفــة يف األهــل، اللهم اصحبنا بصحبة، واقلبنــا بذمــة، اللهــم ارزقــي قفــل األرض، وهــون علينــا الســفر، اللهــم إين أعــوذ 
بــك من وعثاء الســفر وكآبــة املنقلــب. رواه احلاكــم يف املســتدرك كتــاب اجلهاد-دعــاء ركــوب الدابــة. رقــم: 2529. وعنــد الرتمــذي يف اجلامــع 

بنحــوه لكــن بلفــظ: اللهــم اصحبنــا بُنصحــك. رقــم: 3438.
﴾ ]سورة األنبياء آية 43[              •﴿ :7.  قوله تعاىل
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وقوله َأنشده ابن اأَلعرايب: 

يا ابن شهاٍب َلْسَت يل ِبصاِحب ... مع امُلماري وَمَع امُلصاِحب

 فّسره فقال: امُلماِري امُلخاِلُف. وامُلصاِحُب امُلْنقاد. من اإِلْصحاِب. 

ْحُلــب والَعْرَمــُض، فهــو: مــاٌء ُمْصِحــٌب. وَأِدمٌي ُمْصِحــٌب: عليــه ُصوُفــه َأو َشــعره  وَأْصَحــَب املــاُء عــاله الطُّ
ْعَطْنــُه8. واحَلِميــُت  ــُره. وقــد َأْصَحْبتــه تركــت ذلــك عليــه. وِقرَبــٌة ُمْصِحَبــة بقــي فيهــا مــن صوفهــا شــيء ومل تـُ َأو وبـَ

مــا ليــس عليــه شــعر. ورجــل ُمْصِحــب جمنــون. وَصَحــَب امَلْذبــوَح ســَلخه يف بعــض اللغــات. 

ــُب مــن جمالســتنا؛ َأي: يســَتْحِيي منهــا.  َتَصحَّ ــُزرْح: ِإنــه يـَ ــب مــن جماَلَســِتنا اســَتْحيا. وقــال ابــن بـُ وَتَصحَّ
َتَدلَّــل.  ب علينــا بالســن، فمعنــاه: َأنــه َيتمــاَدُح ويـَ وِإذا قيــل فــالن يتَســحَّ

ــَع  وقوهلــم يف النــداِء: يــا صــاِح، معنــاه: يــا صاحــيب، وال جيــوز ترخيــم املضــاف ِإاّل يف هــذا وحــده، مسِ
ــًا9.  مــن العــرب ُمرخَّ

وهذه املادة ذكرت يف سنة رسول اهلل  بصيغ ثالث:

بصيغة املصدر، ُصْحبة وَصحابة. مثل: • 

م: إن من أمّن الناس علي  عن أيب ســعيد اخلدري  قال: قال رســول اهلل صّلى اهلل عليه وســلّ
ــِه ومالــه أبــا بكــر، ولــو كنــت متخــذًا خليــاًل غــري ريب، الّتــذت أبــا بكــر، ولكــن أخــوة اإلســالم  يف ُصْحَبِت

ومودتــه، ال يبقــن يف املســجد بــاب إال ُســدَّ إال بــاُب أيب بكــر10.

عــن عائشــة  يف حديــث هجــرة النــيب  إىل املدينــة، قالــت: فجــاء رســول اهلل 
 فاســتأذن، فــُأذن لــه، فدخــل. فقــال النــيب  أليب بكــر: َأْخــرِْج مــن عنــدك، فقــال 
أبــو بكــر: إّنــا هــم أهلــك بــأيب أنــت يــا رســول اهلل. قــال: فــإين قــد ُأذن يل يف اخلــروج. فقــال أبــو بكــر: 

حاَبــة بــأيب أنــت يــا رســول اهلل، قــال رســول اهلل : نعــم11. الصَّ

بصيغة املفرد، مثل:• 

عــن أيب الــدرداء مرفوعــا قــال: هــل أنتــم تاركــون يل صاحبــي، هــل أنتــم تاركــون يل صاحــيب، إين قلــت: 

8.  لسان العرب 519/1-521. ط دار صادر-بريوت. تاج العروس من جواهر القاموس .185/3-189. مطبعة حكومة الكويت سنة 1972. 
باغ. خ صوُفه ويسرتخي مثَّ ألقاه يف الدِّ 9.  عَطن فالٌن اجللَد َعْطًنا : وضعه يف امللح ليتفسَّ

. رواه البخاري يف الصحيح - كتاب فضائل الصحابة-باب قول النيب  سدوا األبواب إال باب أيب بكر. رقم: 3654.  10
11. رواه البخاري يف الصحيح - كتاب مناقب األنصار-باب هجرة النيب  وأصحابه إىل املدينة. رقم: 3905.
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يــا أيهــا النــاس إين رســول اهلل إليكــم مجيعــًا فقلتــم: كذبــت، وقــال أبــو بكــر: صدقــت12. 

بصيغة اجلمع، أصحاب وَصحابة، مثل:• 

عــن أيب ســعيد اخلــدري  قــال: قــال النــيب : ال تســّبوا أصحابــي فلــو أّن أحدكــم 
أنفــق مثــل ُأُحــٍد ذهبــا مــا بلــغ ُمــدَّ أحدهــم وال َنِصيَفــه13.

ــْرَدٍة، فقــال ســهل للقــوم: أتــدرون مــا  عــن ســهل بــن ســعد قــال: جــاءت امــرأة إىل النــيب  ِببـُ
ــْمَلة؟ فقــال ســهل: هــي مشلــة منســوجة فيهــا حاشــيتها. فقالــت: يــا رســول اهلل،  ــْردة؟ فقــال القــوم: هــي الشَّ البـُ
أكســوك هــذه؟ فأخذهــا النــيب صلــى اهلل عليــه وســلم حمتاجــا إليهــا، فلبســها. فرآهــا عليــه رجــل مــن الصحابــة، 
فقــال: يــا رســول اهلل، مــا أحســن هــذه فاكســنيها. فقــال: نعــم. فلمــا قــام النــيب  اَلَمــُه أصحابــه. 
قالــوا: مــا أحســنت حــن رأيــت النــيب  أخذهــا حمتاجــا إليهــا، مّث ســألَتُه إياهــا، وقــد عرفــت أنــه 

ــُن فيهــا14. ال ُيســأل شــيئا فيمنعــه. فقــال: رجــوت بركتهــا حــن لبســها النــيب  لعلــي ُأَكفَّ

ويف االصطــالح اشــتهر: الّصحابــة، مجــع صاحــب. لذلــك جنــد مــن ألــف يف البــاب، مســى كتابــه:   
معرفــة الصحابــة، فضائــل الصحابــة ... وهكــذا..

 . والرجل املنسوب إىل هذا الصنف من الناس: َصَحايبّ  

وقــد ُنســب إىل اجلمــع باعتبــاره علمــا علــى مجاعــة مشــهورة، وهــو جائــز اســتثناًء مــن القاعــدة ـ الــيت 
ال يصــح النســب فيهــا إاّل مــن املفــرد ـ خاصــة عنــد البصريــن. أّمــا عنــد الكوفيــن فيجــوز مطلقــا15.

واخلالصة أن معاين الصحبة والصحابة ترتدد بن معنين اثنن، مها: املالزمة واملنع

وكالمها يتضمن معاين: العشرة واحلفظ والعناية واللزوم واالنقياد.

وإىل الدرس املقبل لنستثمر هذه املعاين.

واهلل املوفق للخري واهلادي.

واحلمد هلل رب العاملن.

12. رواه البخاري يف الصحيح - كتاب فضائل الصحابة-باب قول النيب  لو كنت متخذا خليال. رقم: 3661.
13. رواه البخاري يف الصحيح - كتاب فضائل الصحابة-باب. رقم: 3673.

14. رواه البخاري يف الصحيح - كتاب األدب-باب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل. رقم: 6036.
15. انظر النحو الوايف لعباس حسن 742/4. ط15/دار املعارف-مصر.


