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معنى الصحابي ُعْرفًا
بعــد أن حاولنــا يف الــدرس الســابق التأصيــل اللغــوي ملعــى الصحــايب، اآلن ســنتناوله مــن جهــة الُعــْرف 

أي كيــف وســم املتقّدمــون رجــاال بوســم الصحبــة.

إذ جندهم يذكرون: 

- من لم ير النبي صلى اهلل عليه و سلم مطلقا. مثل:

الّنجاشي ملك احلبشة: 

أســلم يف عهــد النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم، وأحســن إىل املســلمني، الذيــن هاجــروا إىل أرضــه، 
وأخبــاره معهــم ومــع كفــار قريــش الــذي طلبــوا منــه أن يســلم إليهــم املســلمني مشــهورة. وتــويف ببــاده قبــل فتــح 
مكــة، وصلــى عليــه النــي صلــى اهلل عليــه وســلم باملدينــة، وكــر عليــه أربعــا. وأصحمــة امســه، والنجاشــي لقــب 

لــه ومللــوك احلبشــة، مثــل: كســرى للفــرس، وقيصــر للــروم. 

قــال ابــن األثــر: وهــذا وأشــباهه ممــن مل يــر النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم ليــس لذكرهــم يف الصحابــة 
معــى؛ وإمنــا اتبعناهــم يف ذلــك. )أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة البــن األثــر اجلــزري 119/1-120. ط دار 

الفكر-بــروت(. 

- من رآه قبل بعثته. مثل:

حبرا الراهب 

رأى النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم قبــل مبعثــه وآمــن بــه. روى ابــن عبــاس أن أبــا بكــر الصديــق رضــي 
اهلل عنــه صحــب النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم وهــو ابــن مثــاين عشــرة ســنة، والنــي ابــن عشــرين ســنة، ومهــا 
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يريــدان الشــام يف جتــارة، حــى إذا نزلــوا منــزال فيــه ســدرة، قعــد النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم يف ِظّلهــا، ومضــى 
أبــو بكــر إىل راهــب امســه حبــرا يســأله عــن شــيء. فقــال لــه: مــن الرجــل الــذي يف ِظــّل الســدرة، فقــال: ذلــك 
حممــد بــن عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب، فقــال لــه: هــذا واهلل نــيٌّ، مــا اســتظل حتتهــا بعــد عيســى بــن مــرمي إال 
ــئ النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم اتبعــه أبــو بكــر  بِّ حممــد، فوقــع يف قلــب أيب بكــر اليقــني والتصديــق، فلمــا نـُ

رضــي اهلل عنــه. )أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة البــن األثــر اجلــزري 169/1(.

- ومن جالسه مرة فقط. مثل من َوَفد عليه:

َرْيط  عان بن خالد الِكايب من بين قـُ مسْ

عــان، أّيــا  دعــا لــه النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم بالركــة، ومســح ناصيتــه ملــا وفــد عليــه وقــال لــه: »يــا مسْ
أحــّب إليــك جتعــل رزقــك يف الَوَبــر أو يف امَلــَدر؟« قــال: بــل يف الوبــر. وأنــه جعــل لــه امِلْيَســم ِعاَطــني بالســالفة 
اليســرى. وأّن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه و ســلم تــزّوج أخــت مسعــان. حــدث عنــه أوالده. )أســد الغابــة يف 

معرفــة الصحابــة البــن األثــر اجلــزري 205/1(.

وعقــب احلافــظ ابــن حجــر بقولــه عــن حديــث وفــوده علــى النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم: ويف إســناده 
مــن ال ُيعــرف. )اإلصابــة يف متييــز الصحابــة 182/3. ط دار اجليل-بــروت(.

- ويذكرون الصبي.

أبو عمر بن أيب طلحة 

أبو ُعَمْر ــ بضّم العني، تصغر ُعَمر ــ هو أبو ُعمر بن أيب طلحة، واسم أيب طلحة: زيد بن سهل. 
وأبو عمر هو أخو أنس بن مالك ألّمه، أمهما أم ســليم. 

قــال ابــن األثــر: أخرنــا عبــد اهلل بــن أمحــد اخلطيــب، أخرنــا أبــو حممــد جعفــر بــن أمحــد بــن احلســني، 
أخرنــا عبيــداهلل بــن عمــر بــن شــاهني أبــو القاســم، أخرنــا عبــد اهلل بــن ماســي البــزاز، أخرنــا أبــو مســلم 
الَكّجــي، أخرنــا األنصــاري ) هــو: حممــد بــن عبــداهلل األنصــاري مــن كبــار شــيوخ البخــاري(، أخرنــا مُحيــد، 
عــن أنــس قــال: دخــل النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم فــرأى أبــا ُعمــر حزينــا، فقــال: »يــا أّم ُســَلْيم، مــا أليب 
َغــْر«!  ْغــُره. فقــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه و ســلم: »يــا أبــا عمــر، مــا فعــل النـُّ عمــر«. قالــت: مــات نـُ

وروى أنــس بــن ســرين عــن أنــس بــن مالــك قــال: كان ابــن أليب طلحــة يشــتكي، فخــرج أبــو طلحــة 
يف بعــض حاجاتــه، وقبــض الّصــي فلمــا رجــع أبــو طلحــة قــال: مــا فعــل الصــي؟ قالــت أّم ُســليم: هــو أســكن 
مــا كان. وقّربــت إليــه العشــاء. فتعّشــى، مث أصــاب منهــا. فلمــا فــرغ، قالــت: واروا الصــي. فلمــا أصبــح أتــى 
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النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم. فأخــره فقــال: »لقــد بــارك اهلل لكمــا يف ليلتكمــا«. فحملــت بعبــد اهلل بــن أيب 
طلحــة. )أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة البــن األثــر اجلــزري 232-233/1(.

- وبمجّرد روايته حديثا عن النبي صلى اهلل عليه و سلم. ولو لم يصح:

• كأن يروى مرسال، مثل:
ْيد بن ِرفاعة الزَُّرقي إبراهيم بن ُعبـَ

قال أبو موسى املديين: ذكره َعْبدان يف الّصحابة.

وروى مــن َحــّدث ابــن امُلْنَكــدر، عنــه، قــال: صنــع أبــو ســعيد اخُلــْدري رضــي اهلل عنــه طعامــا فدعــا 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه و ســلم وأصحابــه.

ــْروى هــذا احلديــث عــن أيب ســعيد، فأرســل  مث قــال أبــو موســى املديــين: وإبراهيــم هــذا تابعــي، وإمنــا يـُ
الروايــة مــن هــذه الطريــق وظّنــه َصحاِبيــًا، مثّ ذكــر الّروايــة عنــه بذلــك علــى الصــواب. )اإلنابــة إىل معرفــة 

املختلــف فيهــم مــن الّصحابــة مُلَغْلطــاي بــن َقِليــج الَبْكَجــري 44/1. ط/مكتبــة الرشــد-الرياض(.

• أو تكون رواياته ضعيفة، مثل: 
إبراهيم بن عبد الرمحن الُعْذري

ذكــره احلســن بــن عرفــة عــن إمساعيــل بــن َعّيــاش، عــن ُمعــان بــن ِرفاعــة، عنــه قــال: كان مــن الّصحابــة، 
ومل ُيتابــع عليــه، وذكــره ابــن ِحّبــان يف الّتابعــني.

وروى ابن َمنده من جهة محاد بن زيد، عن َبِقية، عن ُمعان.

عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه و ســلم: )حيمــل هــذا العلــم مــن ُكّل َخَلــٍف ُعُدوُلــُه(، ورواه 
الوليــد بــن ُمْســلم، عــن ُمعــان مبثلــه.

ورواه حممد بن ُسليمان بن أيب كرية، عن ُمعان، عن أيب ُعثمان الّنهدي، عن ُأسامة بن َزْيٍد.

ّامي، عن عطاء، عن أيب ُهريرة. ورواه َبِقّية ــ أيضا ــ، عن َمْسَلَمة بن ُعلّي، عن أيب حممد السَّ

وُكلُّها ُمْضَطربة غر ُمْستقيمة، ذكره أبو ُعمر يف جامع بيان العلم، وغره.

وقــال ابــن اجَلــْوزي: يف ُصحبتــه نظــر. )اإلنابــة إىل معرفــة املختلــف فيهــم مــن الّصحابــة مُلَغْلطــاي بــن 
َقِليــج الَبْكَجــري 43-44/1(.
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- وبمجّرد اإلدراك والمعاصرة

عبداهلل بن هانئ، أخو ُشرْيح بن هانئ:

ــَداَن،  ــُد ْبــُن َجْعَفــِر ْبــِن مَحْ َنــا َأمْحَ ثـَ أورده أبــو نعيــم يف معرفــة الصحابــة، اســتنادا إىل روايــة رواهــا قــال: َحدَّ
، ثنــا َمْنُصــوُر ْبــُن َأيب ُمَزاِحــٍم، ثنــا َيِزيــُد ْبــُن اْلِمْقــَداِم ْبــِن ُشــَرْيِح ْبــِن  ْوَرِقــيُّ َراِهيــَم الدَّ ــَد ْبــِن ِإبـْ ثنــا َعْبــُد اهلِل ْبــُن َأمْحَ
ــُه َعَلْيــِه  ــى اللَّ ــُه َوَفــَد ِإىل َرُســوِل اهلِل َصلَّ ــُه َذَكــَر َأنَّ َهاِنــٍئ، َعــْن َأِبيــِه، َعــْن ُشــَرْيِح ْبــِن َهاِنــٍئ، َعــْن َأِبيــِه َهاِنــٍئ: َأنَّ
ْلــُت: ُشــَرْيٌح، َوَعْبــُد اهلِل، َوُمْســِلٌم، َقــاَل:  ــا َقــِدَم َعَلْيــِه، َقــاَل: »َكــْم َلــَك ِمــَن اْلُوْلــِد؟«، قـُ َلمَّ ْوِمــِه، فـَ َوَســلََّم َمــَع قـَ
ْلــُت: ُشــَرْيٌح، َقــاَل: »َأْنــَت َأُبــو ُشــَرْيٍح«، َفَدَعــا َلــُه َرُســوُل اهلِل َصلَّــى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم  ُرُهــْم؟«، قـُ »َمــْن َأْكبـَ

ــِدِه. )معرفــة الصحابــة أليب نعيــم األصبهــاين 1801/4. دار الوطن-الريــاض. ط1998/1(. َوَوَل

وكذلك ابن منده. 

قــال احلافــظ ُمَغْلطــاي: وليــس فيمــا ذكــروه داللــة علــى صحبــة وال رؤيــة. فلينظــر. )اإلنابــة إىل معرفــة 
املختلــف فيهــم مــن الّصحابــة مُلَغْلطــاي بــن َقِليــج الَبْكَجــري 387/1(.

بينمــا حممــد بــن إمساعيــل البخــاري رمحــه اهلل ذكــره فيمــن أدرك ســيدنا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه و 
ســلم. ذكــره ابــن األثــر يف أســد الغابــة. )أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة 304/3(.

- وبمجّرد رؤية:

بشر احلارثي 

بشر هو احلارثي. وقيل: الكعي. ُيكى: أبا عصام. 

احلارثــي  بشــر  غــر  ُفديــك  بــن  بشــر  منــده:  ابــن  ُفَدْيــك. وجعــل  بــن  بشــر  هــو  نعيــم:  أبــو  قــال 
أيب عصــام... 

لــه رؤيــة وألبيــه صحبــة. روى عنــه ابنــه عصــام بــن بشــر أنــه قــال: »وّفــدين قومــي بنــو احلــارث بــن 
كعــب إىل النــي صلــى اهلل عليــه و ســلم بإســامهم، فدخلــت عليــه، فقــال: »مــن أيــن أقبلــت؟« قلــت: أنــا 
وافــد قومــي بــين احلــارث ابــن كعــب إليــك باإلســام، فقــال: »مرحبــا مــا امســك؟« قلــت: امســي أكــر، قــال: 

»أنــت بشــر«. )أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة 229/1(.

وإىل الدرس املقبل لنستثمر هذه اإلطاقات.

واهلل املوفق للخر واهلادي.

واحلمد هلل رب العاملني.


