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 الصحابيّ اجلليل دحية الكليب رضي اهلل عنه

هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليب، صحايب جليل وصاحب النيب صلى اهلل 
عليه وسلم كان يضرب به املثل يف ُحسن اهليئة ومجال الصورة، وكان جربيل عليه السالم ينزل 

 .أحياناً على صورته

فقال: بل أمجل . رير بن عبد اهلل البجليأمجل الناس ج قال رجل لعوانة بن احلكم:
 ."الناس من نزل جربيل على صورته "يعين ِدحية رضي اهلل عنه

 إسالمه:

. أسلم رضي اهلل عنه قبل بدر ومل يشهدها، وأول مشاهده كانت اخلندق وقيل ُأحد
 .بعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوماً على سرية وحده، وشارك يف معركة الريموك

 ولُ رسولِ اهلل:رس

بعثه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل قيصر رسواًل سنة ست من اهلدنة فآمن به 
قيصر وامتنع عليه بطارقته، فأخرب دِحية رضي اهلل عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذلك، 

 مث بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دِحية رضي اهلل عنه إىل (ثبت اهلل ملكه) :فقال
قيصر ملك الروم، وامسه هرقل، فسأل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وثبت عنده صحة 

 .نبوته، َفهم باإلسالم، فلم توافقه الروم، وخافهم على ملكه فأمسك

بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معي بكتاب إىل  عن دِحية رضي اهلل عنه قال:
فدخل عليه اآلذن،  ،هلل ففزعوا لذلكأنا رسوُل رسول ا"قيصر، فقمت بالباب، فقلت: 

 ."فُأدخلت، وأعطيته الكتاب

 "...  من حممد رسول اهلل، إىل قيصر صاحب الروم "
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ال تقرأ كتابه  ..فإذا ابن أخ له إمحر و إزرق قد خنر، مث قال: مِل مَل يكتب ويبدأ بك 
 .اليوم

 .. فدعا األسقف وكانوا يصدرون عن رأيه .فقال هلم: اخرجوا

 .قرئ عليه الكتاب قال: هو واهلل رسول اهلل الذي بشرنا به عيسى وموسىفلما 

 .قال: فأي شيء ترى؟ قال: أرى أن نتبعه

 .قال قيصر: وأنا أعلم ما تقول، ولكن ال أستطيع أن أتبعه، يذهب ملكي ويقتلين الروم

 نزول جربيل بصورته:

م حيدث رجاًل، فلما قام، قالت أم سلمة رضي اهلل عنها: كان النيب صلى اهلل عليه وسل
فلم أعلم أنه جربيل حىت مسعت رسول  .فقلت: دحية الكليب (يا أم سلمة، من هذا؟)قال: 

 ا.يه وسلم حيدث أصحابه ما كان بينناهلل صلى اهلل عل

يأتيين جربيل يف )وعن أنس رضي اهلل عنه، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول: 
 . وكان دِحية رجالً مجيالً  .(حيةصورة دِ 

ويف غزوة اخلندق عندما عاد املشركني أدراجهم خائبني، وملا طلع الصباح انصرف نيب 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اخلندق راجعا إىل املدينة فاملسلمون وضعوا السالح، فلما كان 

بعمامة من  وقت الظهر، أتى جربيل عليه السالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معتما
أقد وضعت السالح يا رسول اهلل؟  استربق، على بغلة على سرجها قطيفة من ديباج، فقال:

ما وضعت املالئكة السالح، وما رجعت اآلن إال "قال جربيل عليه السالم:  ،(نعم)قال: 
 ."إن اهلل يأمرك يا حممد بالسري إىل بين قريظة، وأنا عامد إىل بين قريظة ،من طلب القوم

 ، فأذن يف الناس:ر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منادياً فأم

 .( يصلنَي العصر إال يف بين قريظةإن من كان سامعاً مطيعاً فال)
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ومر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إىل بين 
ية بن خليفة فقالوا: نعم يا رسول اهلل، قد مر بنا دحِ  (؟هل مر بكم أحد)قريظة، فقال: 

فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه  .الكليب على بغلة بيضاء على سرجها قطيفة من ديباج
 .(ذلك جربيل، بُعث إىل بين قريظة يزلزل هبم حصوهنم، ويقذف الرعب يف قلوهبم)وسلم: 

 وفاته:

 بعد مشاركة دِحية رضي اهلل عنه يف معركة الريموك، اختذ من املزة قرب دمشق مقامًا له
 .إىل أن وافته املنية يف خالفة معاوية رضي اهلل عنه

وقد كانت سكناه وإقامته يف املزة )واليت كانت قرية صغرية جانب مدينة دمشق( كما 
واليوم هي جزء من هذه املدينة العريقة، وهذا مما يرجح صحة نسبة  .أمجع على ذلك املؤرخني

 .ذكرنا يف منطقة الشيخ سعد باملزةالقرب املنسوب إليه رضي اهلل عنه واملوجود كما 

 . رحم اهلل دِحية ورضي اهلل عنه وكفاه شرفاً أن ينزل الوحي بصورته

 املراجع: 

 .2/383اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر:  -

 .3/084سري أعالم النبالء للذهيب:  -

 .11/242تاريخ دمشق البن عساكر:  -

 .28/325ال للمزي: هتذيب الكم -

 .2/331األعالم للزركلي:  -

 280/ 1تقريب التهذيب البن حجر: -
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