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 اجلليلِالصحابيِّ 

  العرباض بن ِساريةَ السُّلميِّ

 أبو نَجيْحٍ

 وحولة محصَ

 مَرْقَداً((احلُولِيِّ  لدِّمشقيِّ مَنزِالً احلِمْصِيِّ مسْكَناًا))

 هــ(57 )ت
 إعداد

 املرعبالدكتور عبد الكايف توفيق 
 مدرس النحو والصرف يف جامعة البعث

 (68اجمللد ) –بدمشق اجلزء الرابع نشر هذا البحث يف جملة جممع اللغة العربية 
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 الزُّْهِد وَسيِّ   ُدهُ  ِمْصباحُ  ِنْسَبُتهُ  (1)ِعْرباُض البُ ْهثَةُ 
 ِِحٍص َمْرقَ    ُدهُ  ُحولةَ  يف َنْشأتُهُ  (2)ِعْرباُض الصُّفَّةُ 
 أنُِقرُّ بِه أْم ََنَْح      ُدهُ  نَ ْعَهُدهُ  (3)ِعْرباَض الَبْكَوةِ 

 َموِلُدهُ  نُ ْعماَك قرِيب   (4)أْنَشْدُت الشِّْعَر على َشَحطٍ 
 عبد الكايف

        
 هـ( 57) وحُوْلَةُ حِمْصَ العِرْباضُ بنُ ساريةَ السُّلَميُّ

الريَب أنَّ ِسيَ َر الصحابِة تاريُخ رجاٍل جاءتْ ُهم دعوُة اإلسالِم فآمنوا هبا، وصدَّقْتها 
﴿ربَّنا إنَّنا مسعنا منادياً قُلوهُبم، وما كاَن قوُُلُم إذا ُدعوا إىل اهلِل ورسولِِه إال أْن قالوا: 

وَوَضعوا أيديَ ُهم يف يِد [، 191: ]آل عمران فآَمنَّا ﴾ ينادي لإلمياِن أْن آِمُنوا بربِّكم
، وهانْت عليهم نفوُسُهم وأمواُُلُم وعشريتُ ُهم، واستطابوا املراراِت واملكارَِه  الرسول

يف سبيِل الدعوِة إىل اهلِل، وكان الِعرباُض أحَد هؤالِء الصحِب والركِب، فقد آَمن 
الصحايبِّ اجلليِل أيب  وقبَل احلديِث عن .(5)مبكِّراً وهو مداُر حبثنا هذا بدعوة النيبِّ 

الذي ترَك اجلزيرَة العربيََّة ووىلَّ وْجَهُه َشْطَر  -  ََنْيح الِعْرباِض بِن ساريَة السُّلميِّ 
البدَّ من تفصيل القول يف  -بالِد الشَّاِم غازيًا فاحتًا ُجْنديًّا يف جيوِش الفتِح اإلسالميِّ 

 فيها واحتضنْت رُفاَتُه إىل يوِم الناِس هذا. اليت سكَنها الِعْرباُض ورقدَ  ِة ِِحَْص"لَ ُحوْ "
                                                           

(1)-  

 الصُّفة: أي كان العرباض من أهل الصُّفة. -(2)
 البْكَوُة: أي كان من البّكائني. -(3)
 اللسان )شحط(.الّشَحُط: البعُد. انظر  -(4)

 
 
 بتصرٍُّف يسرٍي. 1/7انظر حياة الصحابة  -(5)



 عبد الكايف املرعبد.                                              الصحايب اجلليل العرباض بن سارية السّلمي

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                 1

"كان الِعْرباُض بُن ساريَة  (1):ِِحْصَ قال القاضي عبدالصمد بن سعيد يف تاريخ 
 ".ِِحْصَ  (2)ُحولَة السُّلميُّ يسكُن 

، مث ِِحْصَ من أعماِل  إحدامها بالضمِّ مثَّ السكوِن: اسم  لناحيتني بالشَّام، فاحُلولةُ 
كورة  بني بانياَس وُصْوَر من أعماِل   واألخرى ،ِِحَْص وطرابلسَ بني  (3)بارينَ من أعماِل 

 (4)ذاُت قًرى كثريٍة. دمشقَ 
، (5) ه (564)ت  : الَعَجُب والداهيُة واألمُر املنكُر، ذكر ابُن سيدهُة لغةً واحُلْولَ 

 (8)لزَّبيديُّ اه ( 617)ت (7)ه ( والفريوزآباديُّ 711)ت (6)منظورٍ  وابنُ 

دهِر: أي وهذا من ُحْوَلِة ال بالضمِّ: الَعَجُب، واألمُر املنكُر، َلةُ احُلوْ ه (: 1224)ت
: هو ُحولة  من احُلَوِل: أي داهية  من الدواهي، ويُوَصُف به، اً من عجائبِه، ويقاُل أيض

 فيقال: جاَء بأمٍر ُحْوَلٍة، قال الشاعُر:
 ولنا بَ َقرْ  (9)م  مْقصوَرة  لنا َغنَ  وِمن ُحْوَلِة األياِم والدهِر أنَّنا

                                                           
 بتصرف. 323-2/323معجم البلدان ، و 44/191انظر تاريخ مدينة دمشق البن عساكر -(1)
، وتبع د ع ن ِح ص تض مُّ أرب َع بل داٍت ا ن، ه ي: بل دة تَ ْل َدوو  تقع احلولة يف احلوض الغريب لنهر العاصي مشال غريب ِحص، -(2)
ك  م(، وبل  دة الطيب  ُة، وتبع  د ع  ن 33كم(،وبل  دة تَ ْل  َذَهب، وتبع  د ع  ن ِح  ص )22ك  م(، وبل  دة كفراله  ا، وتبع  د ع  ن ِح  ص)23)

ببل  دة مص  ياف. انظ  ر  ك  م( تقريبً  ا، وايعه  ا تق  ع يف الش  مال الغ  ريب م  ن ِح  ص يف وس  ط الطري  ق ال  ذي يص  ل ِح  ص34ِح  ص)
 . 32جدول املسافات للقطر العريب السوري ص

تق ع يف و  بارين: تس مِّيها العام ة بع رين، وه ي مدين ة حس نة تق ع ب ني حل ب وِح اة م ن جه ة الغ ر ، وه ي ب القر  م ن احلول ة -(3)
تقريبً ا، يف الطري ق الواص ل ب ني ِح ص ومص ياف، وتبع د ع ن  ك م (  43) ك م( وع ن ِح ص  13وتبع د عنه ا)، الشمال الغريب منه ا

 32وج دول املس افات للقط ر الع ريب الس  وري ص  321- 323/ 1عج م البل دان ك م ( م ن جه ة الغ ر  . انظ ر م  42ِح اة ) 
 بتصرٍُّف. 

 .1/432بتصرف، ومراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع  323-2/323انظر معجم البلدان  -(4)
 .3/343املخّصص  - (5)
 اللسان )حول (. -(6)
 القاموس احمليط ) حول ( . -(7)
 . 343-22/343، (تاج العروس ) حول  -(8)
 بتصرٍُّف. أي ُمسنِّة أو َمنسوبة ، أي: ذات نسٍب. اللسان )قصر (: مقصورة -(9)
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هبذِه األوصاِف يف  وغريُها من البقاعِ  ةُ احُلْولَ وال َغْرَو وال َعَجَب أْن تُوَصَف 
وأااٍت تْسكُنها  (1)ماضياِت األيام، والسيَّما أّّنا كانْت منطقَة ُمْستنقعاٍت وغْيطالتٍ 

الفهوُد واألسوُد وُِحُُر الوحِش والفيلُة والِغزالن، وهذا ما تؤكُِّدُه احلمالُت العسكريُة 
، اليت بلغت ق.م( على املدِن السوريَّة 1524 - 1592) امليتانينياملصريُة يف زمن 

على مدِن ( الذي استوىل حتومتس الثالثيف عهد )و  ستَّ عشرَة ِحلًة عسكريًَّة مصريَّة،
( يف (3)َقْطنامثَّ استوىل على )، ((2))قادشالساحِل السوريِّ، وانتصَر على عدوِِّه يف 
يف  اً إىل مشاِل سوريََّة، إذ خاَض حرب( قْطنا) ِحلته الثامنة على سوريَّة، مثَّ ارحتل من

 ( استوىل على حلَب، وإالحتومتس الثالث" غريب حلَب، ومن املؤكَّد أنَّ )َوَعنجبل "
"، إذ بنيَّ احتالُل هذه املدينِة للفرعون أحسَن قرقميشملا استطاع أن يتقدَّم حنو "

( ببعض املعارِك الصغريِة يف  حتومتس الثالثالطرق لعبور الفراِت، ويف طريِق العودِة قاَم )
 (.(5)وقادش وين (4)َسْيَجر)  كلٍّ من
العاصي، مثَّ  ِت حوِض ّنرِ بدأ يصطاُد يف مستنقعا (َقْطنا) ومل  ا وصل إىل غريبِّ  

غريب النهر املذكور، فعمَد إىل صيِدها وإرساُلا إىل  (6)من الفيلة اً صادف قطيًعا كبري 
                                                           

 الغيطالت: واحدها غيطلة، وهي الشجر الكثري امللتف. اللسان )غطل (. -(1)
ك م ( تقريب اً، 9تقع مدينة قادش وسط سهل ِحص الداخلّي، إىل اجلنو  من حبرية ِحص، وإىل الغر  من بل دة القص ري ب  ) -(2)

ك م( تقريب اً. انظ ر ج دول   41وحيدُّها من جهة الشرق ّنر العاصي، وه ي ال يت تس مَّى ا ن )ت ل الن يب من دو(، وتبع د ع ن ِح َص )
 . 31املسافات للقطر العريب السوري ص

ْشرِفة حالّياً، تبعد ) -(3)
ُ
س هل خص ٍب فس يٍح، ب ني   وم  كم ( إىل الشمال الشرقي من مدينة ِح ص، يف وس ط  12قْطنا: هي امل

 . 444/ 13، واملوسوعة العربيَّة 49بادية الشام ووادي ّنر العاصي . انظر جدول املسافات للقطر العريب السوري ص 
 3/323ك   م( ع   ن ِح   اة. انظ   ر معج   م البل   دان   29 الش   مال الغ   ريب ل     ِح   اة، وتبع   د )وه   ي قلع   ة ش   يزر احلالي   ة الواقع   ة إىل -(4)

 . 34وجدول املسافات للقطر العريب السوري ص
ك  م ( منه  ا. انظ  ر ج   دول 34م  ن احملتم  ل أن تك  ون قلع  ة املض  يق، وه   ي إىل الش  مال الغ  ريب م  ن مدين  ة ِح  اة، عل   ى بع  د ) -(5)

 . 32املسافات للقطر العريب السوري ص
لل  دكتور وم  ود  133 -1/23يزي  د ه  ذا القطي  ع عل  ى املف  ة م  ن الفيل  ة. انظرسلس  لة العالق  ات الس  وريّة املص  ريَّة ع    الت  اريخ  -(6)

 عبداحلميد أِحد. بتصرٍُّف.
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( يف حتومتس الثالث( قائُد أركاِن جيِش الفرعون )أمنمحا العاصمِة ِطْيبَة، ويذكُر )
( أمنمحا لكنَّ )سريته الشخصيَِّة أنَّ فياًل ضخًما استداَر حنو الفرعون ليفتَك به، 

عاجَلُه بَضْربٍة من سالحِه قطَعْت خرطوَمَه، واستطاع بذلك أن يُنِقَذ سيَِّدُه، كما 
 .(1)اصطاَد يف منطقِة حوِض العاصي بالقرِ  من قادَش الِغْزالَن واملهاَر وُِحَُر الوحشِ 

على وجوِد  (2)ه ( يف كتابه "االعتبار"465ويؤكُِّد أسامُة بُن ُمنقٍذ الّشي َْزريُّ )ت 
واألرانب والطيور يف  (3)األسوِد والنُّموِر والُفهوِد والِغْزالن واخلنازير ال يِّة واليحامري

سهول َشْيزَر الواقعة يف الشمال الغريب من مدينة ِحاة، وله مع هذه الوحوِش الكاسرِة 
سوَد إذ صارَع األ طرائُف وقصص  غريبة  عجيبة  شائقة ، ذكرها يف مؤّلفاته وأشعاره.

 فَصَرَعها، وكان مولعاً بصيدها.
السهوِل تقع يف حوض العاصي  هامتداد  ُلذه السهول، وكلُّ هذ وسهول احُلولةِ  
         وخماوُفها وعجائُبها وغرائُبها. فاملنطقُة واحدة  من حيُث أوصاُفها (4) الغريبِّ.

                                                           
لل   دكتور وم  ود عبداحلمي  د بتص   رف، وت  اريخ س   وريَّة  133 -1/23سلس  لة العالق   ات الس  وريّة املص  ريَّة ع     الت  اريخ  انظ  ر -(1)

ترا  ة وم  د ب  دران، ، ل    )ول ديوران  ت( 21 -43/ 2وقصَّ  ة احلض  ارة ، 142-1/141ولبن  ان وفلس  طني لل  دكتور فلي  ب ح  يتِّ 
 قابلو بتصرٍُّف. للدكتور جباغ 12 1وتاريخ مصر القدمي ص اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربيَّة،

 .144، 123،143، 113 -134، 23، 24، 32انظر االعتبار ص -(2)
  اليحامري: واحدها حَيْمور، وهو ِحار الوحش. انظر اللسان )ِحر(. -(3)
 أس  دٍ  لقت  ال يوم اً  " خرجن  ا ذك ر أس  امُة طرائ َف كث  ريًة ع ن األس  ود والنم ور يف منطقت  ه ش  يزر ال يت ع  اش وترع رع فيه  ا، إذ ق ال: -(4)

 اهلل رِح ه منق ذ الدول ة هب اء وأخ ي وأن ا وق ف، مث اخليل على فحمل فيها، كان أاة من علينا ِحل وصلناه فلما. اجلسر على ظهر
 بص دره يتض ر  النه ر ح رف عل ى رب ض ق د واألس د اجلن د، م ن ااع ة ومعهم ا اهلل رِحهما وعمي أيب فيه موكب وبني األسد بني
 مكان ه، م ن حت رك ما واهلل فال فطعنته،! فيأخذك جمنون يا تستقبله ال اهلل رِحه أيب علي فصاح عليه، فحملت ويهدر األرض على

. وق    ال يف موض    ع آخ    َر بتص    رٍُّف يس    ريٍ  134الي    وم". االعتب    ار ص ذل    ك من    ذ قت    ال ع    ن ينه    اين رأيت    ه فم    ا. موض    عه فم    ات يف
 م  ن لقي  ت فك  م معت   ، أوض  ح بق  ائي فف  ي ح  رر، ش  دة ي  أخره وال املخ  اطر، رك  و  يقدم  ه امل  وت أنّ  ظ  ان   يظ  ن " ف  ال: 229ص

 بالس  هام وجرح  ت بالرم  اح وطعن  ت بالس  يوف وض  ربت األس  ود وقتل  ت الفرس  ان والقي  ت واألخط  ار املخ  اوف وتقحم  ت األه  وال
 بالص  حة "كف  ى  ق  ال كم  ا والبق  اء، الص  حة فرأي  ت التس  عني، مت  ام بلغ  ت ان إىل - حص  ني حص  ن يف األج  ل م  ن وأن  ا واجل روح
 تك  اليف م  ن اس  هل اجل  يش كن  ه يف اُل  الك وك  ان. والقت  ال القت  ل م  ن أص  عب ه  و م  ا األه  وال، تل  ك م  ن النج  اة فأعقب  ت. داء"

 قلت: كما فأنا الرغد العيش صفو النكد كثر وشا  اللذات، وبو  سائر احلياة بطول األيام مين اسرتجعت العيش،
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من  -الواقعة يف حوض العاصي الغريبِّ  –ُة لَ حلوْ ْت هبا اتَ األوصاَف اليت نُعِ ف 
َعَجٍب وخوٍف وغريِِه كانْت موجودًة يف ُجلِّ بقاِع األرِض قبَل أْن تكوَن مسكونًة 
كُر بعد أن غّدْت آهلًة بُسكَّاِّنا الذين 

َ
عامرًة بالسكاِن، وزاَل اخلوُف والعجُب وامل

وظلًما وَجْورًا، ومن هؤالِء  ملؤوا األرَض عداًل وأمًنا، بعدما ُملفْت خوفًا وَعَجباً 
اليت أصبحْت آمنًة به  ةَ لَ حُلوْ العرباُض بُن ساريَة السُّلميُّ أبو َنيٍح أحُد الذين سكنوا ا

والعدل والتسامح، والفضِل والعلم، وكذلك سائُر  وبأمثاله من أهل الصَّالِح والفالِح،
 مي.بقاِع الوطِن العريبِّ واإلسال

ْتُه أرُضها يف  ِِحصَ حُبْوَلِة وبعد التعريف  اليت سكَنها أبو ََنْيٍح، ورََقد فيها، وضمَّ
  طيَّاِِتا، البدَّ أْن ننتقَل إىل بيت القصيِد، وُقْطِب الرحى أيب َنيٍح الصحايبِّ اجلليلِ 

 .، وروى حديَث رسوِل اهلِل ُحْولَتها مثَّ  ِحصَ مثَّ سكَن  الشام الذي نزلَ 
  

                                                                                                                                                         

 يدي واضطراب   رجلي ضعف   وساءني   َجَلدي في الدهر   عاث الثمانين مع
 ـدِ مرتِعـ الكفين مرتعشِ  ط  كخــ    مضطرب   ِجد   يـإذا كتبت  فخط      
ة في القنا مـحط بعد من  قلما   حملها عن يدي لضعف فاعجب       ََ  ـدِ األسـ َلبَّ
 ـَلدِ الجَ  في الوحلَ  أخوض   كأني رجلي   ثق لت   العصا كفي وفي مَشي ت   وإن    

 .224العصا ص واألبيات يف كتا 
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 هـ (57 ) السُّلَميُّالعِرْباضُ بنُ ساريةَ 
  اً شيخ ،(3)، طوياًل َجْلداً (2)اً مشهور  (1)الِعْرباَض كاَن صحابِيًَّا ُصفِّيّاً الشكَّ أنَّ 

 ،(9)اً جماهدًا فاحت ،(8)، سّباقًا يف إسالمهِ (7)ورِعاً  (6)، زاهداً (5)، بكَّاءً (4)اً كبري 
 .حلديث رسوِل اهلِل  راوياً  ووفاًة،مسكناً  (12)ِِحْصّياً  ،(11)بُ ْهِثيّاً  (10)ُسَلِمّياً 
 بدَّ من الوقوِف على سريتِه الذاتيَِّة اليت تتضّمن: وال
 -8إسالَمُه.  -4 قبيَلَتُه. -5والَدَتُه.  -1كنيَتُه.   -2امَسُه ونسَبُه.  - 1

روايَتُه  -12جهاَدُه يف سبيل اهلل.  -9زُهَدُه وورَعُه.  -6أوالَدُه.  -7مْسكَنُه. 
 . وفاتَهُ  -12الذين رَووا عنه احلديث.  -  11 اهللِ  حلديِث رسولِ 

 
                                                           

يكن له م نهم من زل  يس ُكُنُه، فك انوا ي أوون إىل موض ٍع مظلَّ ٍل أي من أعيان أهل الصُّفَِّة، وهم الفقراء من املهاجرين، وَمن مل  -(1)
والع      يف خ     م   ن غ      ، 194، 44/122يف مس   جد املدين   ة املن   وَّرِة يس    كنونُه، والص   فَُّة: الظُلَّ   ُة. انظ    ر ت   اريخ مدين   ة دمش   ق 

 ، واللسان )صفف( .443/ 2، واإلصابة يف متييز الصحابة 3/419، وسري أعالم النبالء 1/33ودول اإلسالم، ، 1/43
 .2/443اإلصابة يف متييز الصحابة  انظر -(2)
 .13/343خمتصر تاريخ دمشق ، و 44/122انظر تاريخ مدينة دمشق  -(3)
سبعًة من بين ُسَلْيم أك نا العرباُض ب ُن س اريَة فبايعن اه ايع اً. وك ان العرب اض يق ول: الله مَّ   قال ُعتبُة بن عبٍد: أتينا النيبَّ  -(4)

، ووهن عظمي، فاقبْضين إليَك.  .2/443، واإلصابة يف متييز الصحابة 421، 413/ 3انظر سري أعالم النبالء  ك ت سينِّ
 1/33، ودول اإلسالم 44/122انظر تاريخ مدينة دمشق  -(5)
 . 422-3/421، وسري أعالم النبالء 44/192انظر تاريخ مدينة دمشق  -(6) 
 . 3/422، وسري أعالم النبالء 44/194انظر تاريخ مدينة دمشق  -(7)
 قال ابن حجر العسقالين: " قال كلُّ واحٍد من عمرِو بِن َعَبَسَة والعرباِض بِن ساريَة: أن ا راب ع اإلس الِم الي درى أيُّهم ا أس لم -(8)
 .19/333، وِتذيب الكمال 3/421، وانظر سري أعالم النبالء 2/443ل صاحبه ". اإلصابة يف متييز الصحابة قب
 .123-4/119، والسرية النبويَّة البن هشام 3/132اشرتك يف غزوة تبوك وغريها. انظر تاريخ األمم وامللوك  -(9)
، ودول اإلس   الم 1/43، والع     يف خ     م   ن غ     193، 44/129أي: م   ن قبيل   ة ُس   َلْيم. انظ   ر ت   اريخ مدين   ة دمش   ق  -(10)
 .2/443، واإلصابة يف متييز الصحابة 1/33
 .241، 141أي: من قبيلة بُ ْهثَة، وبنو بُ ْهّثَة بطن  من ُسَلْيم. انظر ّناية األر  يف معرفة أنسا  العر  للقْلَقشْندي ص -(11)
 .2/443، واإلصابة يف متييز الصحابة 3/419النبالء وسري أعالم ، 44/122انظر تاريخ مدينة دمشق  -(12)
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  امسُهُ ونَسَبُهُ:
، والِعْرباُض لغًة: الغليُظ الشَّديُد اجلَْلُد القويُّ العريُض  الِعْرباُض بُن ساريَة السَُّلميُّ

 ت) (2)واجلوهريُّ ، (ه 121ت ) (1)الَكْلَكُل من الناِس وغريِهم، إذ ذكر ابُن ُدَريدٍ 
أنَّ الِعْرباَض   (ه 1224 )ت (4)والَزبْيديُّ  (ه 711)ت  ،(3)ه (، وابُن منظورٍ  191

)ِقْرطاس(: الغليُظ الشديُد من الناِس، وذَكر األصمعيُّ أنَّ الِعْرباَض من اإلبِل:  ك 
مثُل اُلَِزْبِر، وقيَل: البعرُي القويُّ العريُض الَكْلَكُل الغليُظ  الغليُظ الشَّديُد، والِعَرْبضُ 

: َرْحُب الكلكِل.  الشديُد، وقيل الِعْرباُض: األسُد الثَّقيُل العظيُم، ويقال أسد  ِعْرباض 
 أْلقى عليها كْلَكالً ِعَرْبضاً  (5)قال الشاعُر:
 يُ ْلقي ذراَعْي َكْلَك  ٍل ِع ْرباضِ   (7)كم جاوزْت من حيَّ  ِة نْضناضِ    (6)وقال الراجز:

: غليظ  شديد  ضْخم . وقال أبو عُ  مَر غالُم ورجل  ِعْرَبض  وِعْرباض  وَعراِبض 
 (8)مدح . ثعلٍب: العرباُض الطويُل اجلْلُد املخاصُم من الناِس وغريِهم، وهو

ُأخِت احلجَّاِج بِن وكان قد شبََّب بزينَب  - وأُْنِشَد حملمَِّد بِن عبِداهلل النَُّمرْييِّ  
 (9)شعراً: - يوسَف الثقفيِّ 

 من األسِد الِعْرب اِض مل يْثنِ ِه ُذْع رُ  لسُت آِمناً  أخاُف من احلجَّاِج ما

                                                           
 .339واالشتقاق ص  1232، 1133، 2/1121اهرة اللغة  -(1)
 .3/1391تاج اللغة وصحاح العربيَّة )عربض(  -(2)
 )عربض( . اللسان -(3)
 .344-343/ 12التاج )عربض(  -(4)
  انظر اللسان )عربض(. -(5)
 .1232، 1133، 2/1121اللغة  انظر اهرة -(6)
احليَّ ة النض  ناض: ال  يت حت  رِّك لس  اّنا، وقي  ل: ه  ي ال  يت تقت  ل إذا ّنش ت م  ن س  اعتها، وقي  ل: ه  ي ال  يت التس  تقر يف مك  ان. انظ  ر اللس  ان )  -(7)

 نضض (.
 .19/333ِتذيب الكمال و  ،13/343، وخمتصر تاريخ دمشق 44/122انظر تاريخ مدينة دمشق -(8)
 .344-12/343، والتاج )عربض( 3/199اين أليب الفرج األصفهاين انظر األغ -(9)
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 ليس من دونِه ِست ْرُ  (1)بأبْيَض َعْضبٍ  أخ اُف يديْ ِه أْن تناال مقاتلي
 

، واعها: السَّوارياأُلْسطوانةُ  والسَّاريُة: . (2)، وقيل: ُأسطوانة من حجارٍة أو آُجرٍّ
: نسبًة إىل بين ُسلْيٍم، وسوف أحتدَُّث عن نسبتِه عند الكالم على قبيلتِه.  والسَُّلميُّ

ُ من خالِل ما تقدَّم أنَّ العرباَض كان طوياًل قوِي ًّا جْلدًا شديدًا خُماِصماً  و يتبنيَّ
 ذمَّ فيها كما ذُِكَر . مدٍح ال عريَض الكلكِل، وهي صفاتُ 

   كُنْيتُهُ:
وُكنيُة  (3)".يف صدرِِه أ   أو أم ، ك  "أيب بكٍر، وأمِّ ُكلثومفالُكْنيُة كلُّ مركٍَّب إضايفٍّ 

: أبو َنيٍح، والنجيُح لغًة: الوشيُك، واجمِلدُّ ،والصَّوا ، قال  العرباِض بِن ساريَة السَُّلميِّ
سار فالن سرْياً ََنيحًا أي وشيكاً، ونَ ْهض  َنيح : جمُِد ، قال أبو ِخراٍش  (4)ابن منظور:

 اُلَُذيلُّ:
 ومنه نُ ُزو  تارًة ونَِفْيلُ   يُ َقرِّبُُه الن َّْهُض النَّجيُح ملا بهِ 

.  ورأي  َنيح : صوا  
ًا إنَّ فالعرباض أبو َنيٍح ُكْنيُتُه تدلُّ على السرعِة واجلدِّ والّنجاِح والّصواِ ، وحقَّ 

يَن  العرباَض حيمُل هذه الصفاِت واملزايا، إذ كاَن رابَع أربعٍة يف اإلسالِم، ومع اجملدِّ
 الفاحتنَي األوائل الذين كانوا جنوداً أوفياَء يف َِحِْل رايِة اإلسالِم.

                                                           
   الَعْضُب: السيف القاطع. اللسان )عضب(. -(1)
 انظر اللسان )سرو( . -(2)
 .1/113انظر أوضح املسالك إىل ألفيَّة ابن مالك  -(3)
حي رُِّك إىل ف وٍق. اللس ان )َن ح، ون أل ( بتص رٍُّف مص در ن أل نف ياًل، ك   رح يم، إذا مش ى وّن ض برأس ه : النزو: الوثو ،والنفي ل -(4)

 يسرٍي.
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(، وابُن ه 112)ت  (2)( والدواليبه 211 )ت (1)وذكَر حيىي بُن َمعني
ه (، 756 )ت (5)والذهيبُّ  (، ه752ت ) (4)واملِزيُّ  (،ه 471 )ت (3)ساكرَ ع

 (8)ه (، وابُن َحَجٍر العسقالينُّ 775 )ت (7)ه (، وابُن كثريٍ 785 )ت (6)والصفديُّ 
أّن ُكْنيَة  (:ه 1224 ت) (10)(، والَزبْيديُّ ه 922)ت  (9)والسخاويُّ  ه (،642 )ت

: أبو ََنْيٍح.  الِعْرباِض بِن ساريَة السَُّلميِّ
ُ أنَّ الرواياِت اليت تراْت للِعرباِض بِن ساريَة أاعْت على  من خالل ما ذُِكَر يتبنيَّ

 أنَّ ُكْنيَتُه أبو َنيٍح.
  والدتُهُ:

مل تذكِر املظانُّ اليت حتدَّثْت عن الِعرباِض بِن ساريَة السَُّلِميِّ سنَة والدتِه، لكنَّها 
( يف خالفة ه  74وفاتَُه كانت يف سنِة ) نَّ حتدَّثْت عن سنِة وفاتِه جُمِْمَعًة على أ

، لكنَّين ِإخالُُه من الذين عاشوا زهاء مفة سنٍة تقريباً، وإذا مل (11)عبدامللك بِن مروانَ 

                                                           
 (. 342، رقم )2/233معرفة الرجال  -(1)
 . 1/93الُكىن واألمساء  -(2)
 . 193، 44/129تاريخ مدينة دمشق  -(3)
 . 19/333ِتذيب الكمال  -(4)
 . 3/421سري أعالم النبالء  -(5)
 . 19/333الوايف بالوفيات  -(6)
 . 9/13البداية والنهاية  -(7)
 . 2/443اإلصابة يف متييز الصحابة  -(8)
 . 2/234التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة  -(9)
 .12/344التاج )عربض (  -(10)
، وس    ري أع    الم الن    بالء 1/43، والع      يف خ      م    ن غ      1/33، ودول اإلس    الم 44/192انظ    ر ت    اريخ مدين    ة دمش    ق  -(11)
 ،1/313، وشذرات الذهب 443/ 2واإلصابة يف متييز الصحابة ، 3/422
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يكْن من هؤالِء كاَد أْن يقرتَ  منهم، وسبُب ذلك يعوُد إىل أنَّ عتبَة بَن عبٍد 
  (1)السَُّلميَّ 
ُض بُن ساريَة، من بين ُسَلْيٍم، أك ُنا الِعربا (3)وحنن سبعة   "أتينا النَّيبَّ : (2)قال

 . "فبايعناُه ايعاً 
أربعاً  "إنَّ عتبَة بَن عبٍد السَُّلميَّ عاشَ  (4)ونقَل الذهيبُّ خ اً عن الواقديِّ، قال فيه:

باِض ه  (. وهذا يعين أنَّ عتبَة عاَش بعَد العر 67إذ تُويفَِّ عتبُة سنَة )، وتسعنَي سنًة"
اثنيت عشرَة سنًة، وكاَن عُمرُُه حينفٍذ "اثنتني ومثاننَي سنًة" عند وفاة الِعْرباِض، لكنَّ 

، وهذا الِكبَ ُر قد الِعرباَض كاَن أكَ  الرَّْهِط من بين ُسلْيٍم عند مبايعتهم رسول اهلل 
  أعلُم.يكون خبمَس عشَرَة سنًة، أو أكثَر، أو أقلَّ، لكنَُّه قريب  من هذا واهلل 

 - وكان شيخًا من أصحا  النَّيبِّ  - وروى ابُن عساكَر عن العرباِض خ اً 
،  (5)جاء فيه: "دخلُت مسجَد دمشَق، فصلَّيُت فيه ركعتني، وقلُت: اللهمَّ كِ َْت سينِّ

وَوَهَن عظمي، وَضُعَفْت قوَّيت، فاقبضين إليَك. وإىل جنيب شا ُّ مل أَر أاَل منه، 
هذا الذي تقوُل؟ فقلُت: فكيَف أقوُل؟ قاَل: قْل: اللهمَّ حسِِّن العمَل، فقاَل يل: ما 

                                                           
عتبة بن عبد السَُّلميُّ أبو الولي د، ص احب الن يبِّ ص لَّى اهلل علي ه وس لَّمَّ ن زل الشَّ ام حبم َص، ول ه أحادي ث، وح دَّث عن ه ول ده  -(1)

، وش ذرات ال ذهب 9/42البداي ة والنهاي ة ، و 1/133، والع  3/413ه (. انظر سري أعالم النبالء 24حيىي وغريه، تويفِّ سنة )
1/334 . 
 بتصّرٍف يسرٍي .3/421سري أعالم النبالء و  ،44/194انظر تاريخ مدينة دمشق  -(2)
 .44/194ويف رواية أخرى ) وحنن تسعة  من بين ُسليٍم ( انظر تاريخ مدينة دمشق  -(3)
 .1/334الذهب  ، وشذرات3/133، وتاريخ اإلسالم 3/413سري أعالم النبالء  -(4)
، 3/421س  ري أع  الم الن  بالء و  ،13/343وانظ  ر خمتص  ر ت  اريخ دمش  ق ، ، بتص  رُّف يس  ريٍ 44/122ت  اريخ مدين  ة دمش  ق  -(5)

، وحي  اة الص  حابة للكان  دهلوي 2/14، وحلي  ة األولي  اء وطبق  ات األص  فياء 2/234والتحف  ة اللطيف  ة يف ت  اريخ املدين  ة الش  ريفة 
3/333 . 
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والِعرباِض بِن ساريَة يقوُل: ، (1)عمرِو بِن عَبَسةَ . وكاَن " كلُّ واحٍد من "وبلِِّغ األجلَ 
. وذكر أبو نُ َعْيٍم (2)يُْدَرى أي ُُّهما أسلَم قبل صاحبِه" أنا رابُع اإلسالِم، ال"

  :خ اً جاء فيه (5)وابُن حجر العسقالينُّ ، (4)ابُن كثريٍ و  (،ه 512)ت    (3)األصبهاينُّ 
 . "من الصحابِة، حُيبُّ أْن يُ ْقبضَ وكان الِعْرباُض بُن ساريَة السُّلميُّ شْيخاً كبرياً "

ُ لنا من هذا أنَّ العرباَض كاَن أكَ  الذين بايعوا النيبَّ  من بين ُسَلْيٍم ِسنّاً،  يتبنيَّ
"والشيُخ َمْن جتاوز كما ذُِكَر،  وكان شْيخًا كبريًا حيبُّ أْن يُ ْقَبَض، وكان رابَع اإلسالمِ 
الطاعُن فيه،  والكبرُي يف السِِّن: اخلمسنَي إىل الثَّماننَي، أو زاَد عليها إىل ّنايِة الُعُمِر،

أنَّ الِعْرباَض بلَغ  ولعلَّ هذا ُيشرُي إىل( 6)"املوتِ  والطاعُن: الذي َيْشَخُص ببصرِِه عندَ 
 املفَة من السننَي، أو كاَد أْن يقرتَ  منها. 

 قبيلتُهُ: 
من  الريَب أنَّ الِعْرباَض بَن ساريَة السُّلميَّ البُ ْهثيَّ من قبيلِة ُسَلْيٍم، وبُ ْهثُة بطن  

 ُسَلْيٍم.
 بين ُسَلْيِم بِن منصور بنِ "كان الِعْرباُض بُن ساريَة من  (7)قال ابُن عساكَر:

 .ُمضر" بنِ  عيالنَ  قيِس بنِ  َخصفَة بنِ  ِعْكرِمَة بنِ 

                                                           
، وُليل ُة ره ط  م ن ُس لْيٍم، وه و رُبُ ُع اإلس الِم،  عمرو بُن َعَبَسةَ  -(1) بن خالٍد بن ُحذيفَة، اإلمام األمري، أبو َن يِح السُّ َلميُّ البجل يُّ

 -2/433وكان من أمراء اجليش يوم وقعة الريموك، ونزل ِحص باتفاق، م ات بع د س نة س تنيَّ للهج رة. انظ ر س ري أع الم الن بالء 
433  . 

 .333/ 19، وِتذيب الكمال 443/ 2، واإلصابة يف متييز الصحابة 44/192دمشق انظر تاريخ مدينة -(2)
 . 2/14حلية األولياء وطبقات األصفياء  -(3)
 .9/13البداية والنهاية  -(4)
 .443/ 2اإلصابة يف متييز الصحابة  -(5)
 يسرٍي. انظر اللسان ) شيخ، ك ، طعن، شخص ( بتصرُّفٍ  -(6)
 .193، 44/129مدينة دمشق  تاريخ -(7)
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 "وهؤالِء بنو ُسَلْيِم بِن منصور بنِ  (1)ه   (:548وذكر ابُن حزٍم األندلسيُّ )ت 
وقال  .ُمضر، وَوَلُد ُسَلْيِم بِن منصور بُ ْهَثُة" عيالن بنِ  قيِس بنِ  َخْصفَة بنِ  ِعْكرِمَة بنِ 

وبُ ْهثُة   بضمِّ الباء   بطن  من ُسلْيٍم، ومن بُ ْهثَة ايُع " ه (621ت ) (2)القْلَقَشْندي:
  بضمِّ السني   قبيلة  عظيمة  من قيِس عيالَن، والنسبة إليه ُسَلِمي ،  أوالده، وبنو ُسَلْيمٍ 

قيس، وكانْت منازُُلم يف عاليِة  َخْصفَة بنِ  ِعْكرِمَة بنِ  منصوِر بنِ  بنو ُسَلْيِم بنِ  وهم
، (6)ووادي الُقرى (5)وَحرَُّة الناِر، (4)بالقرِ  من َخْيَ ، ومن منازُلم َحرَُّة ُسَليٍم، (3)َندٍ 

 ."بطاُل األَناُد، واخليُل اجليادُ ، ويف أفريقية منهم حي  عظيم ، وفيهم األ(7)وتيماء
                                                           

 . 332، 241، 141وانظر ّناية األر  يف معرفة أنسا  العر  ص ، بتصرٍُّف يسريٍ  231اهرة أنسا  العر  ص  -(1)
 بتصرٍُّف يسرٍي . 332، 241، 141ّناية األر  يف معرفة أنسا  العر  ص  -(2)
م  ن  ذل  ك قراه  ا وعمايره  ا، إىل ِتام  ة فه  ي العالي  ة، وم  ا ك  ان دونوالعالي  ة: اس  م لك  لِّ م  ا ك  ان م  ن جه  ة َن  ٍد م  ن املدين  ة م  ن  -(3)

 .  41/ 4كثريون، منهم: عوف بن كعب بن سعد بن ُسَلْيم. انظر معجم البلدان  فهي السافلة، وقوم العالية جهة ِتامة
نصور: حرَّة النار لبين ُسلْيٍم، وتس مَّى حرَُّة ُسَلْيٍم: هو ُسلْيم بن منصور بن ِعْكرمَة بن َخْصَفَة بن قيس بن عيالن، قال أبو م -(4)

ح رَّة ب ين أمَّ صبَّاٍر، وفيها معدن الَدْهَنج، وهو حجر  أخضُر حُيَْفُر عنه كسائر املعادن، وقال أبو منص ور: ح رَُّة ليل ى وح رَُّة َش ْوران، و 
 ُسلْيٍم يف عالية َنٍد، وأنشد لبشر بن أيب خازٍم:

 وحرَّة  ليلى السهل  منها ول وب ها .   م عالية  الَهمَّ إالّ م َحجَّر  
 . 14،وديوان بشر بن أيب خازم ص2/243ان ومعجم البلدي احلرَُّة. انظر اللسان )لو (،واللوُ : اُع لوبٍة، وه

ح رَُّة الن ار امل ذكورة ِعي اض:  حرَُّة النار: بلفظ النار احملرقة: قريبة من حرَّة ليلى قر  املدينة، وقيل: هي حرة لب ين ُس َلْيم، وق ال -(5)
ويف ، يف حديث عمَر هي من بالد بين ُسلْيٍم بناحية خي  ، وقي ل: ح رَّة الن ار ب ني وادي الُق رى وتيم اَء، وقي ل: أمُّ ص بَّار اس م احل رَّةِ 

ق  ال: اب  ن  أت  ى عم  َر ب  َن اخلطَّ  اِ  رض  ي اهلل عن  ه، فق  ال ل  ه عم  ُر: م  ا امس  ك؟ ق  ال: ا  رة، ق  ال: اب  ن َم  ن ؟ احل  ديث: " أنَّ رج  الً 
 تس كن؟ ق ال: ح رَّة الن ار، ق ال: أيُّه ا؟ ق ال: ب ذات اللظ ى، ق ال عم ُر:= = قال: مم ن أن ت؟ ق ال: م ن احلَرق ة، ق ال: أي ن ، شها 

 .249-242/ 2فوجد النار قد أحاطت هبم" . انظر معجم البلدان  أدرِك احليَّ الحترتقوا، ويف رواية أنَّ الرجَل رجع إىل أهله
: وهي بني الشام واملدينة ميرُّ هبا حاجُّ الشام، وكانت قدمياً منازل مثود وعاد، وهبا أهلكهم اهلُل، وآثاره ا إىل ا ن وادي الُقرى -(6)

باقي   ة . ومل   ا ف   رغ رس   ول اهلل ص   لَّى اهلل علي   ه وس   لََّم، م   ن خي   َ  يف س   نة س   بٍع للهج   رة، امت   دَّ إىل وادي الُق   رى فغ   زاه ون   زل ب   ه، وق   ال 
 الشاعر:

 بوادي الق رى إن ي إذن لسعيد    عري هل أبيتنَّ لي لة  أال ليَت ش
 .3/343و ،339-332/ 4انظر معجم البلدان  
: بُ َلْي  د يف أط  راف الش   ام، ب  ني الش   ام ووادي الُق  رى، عل  ى طري   ق ح  اجِّ الش  ام ودمش   ق، واألبل  ُق الف   رد،  -(7) تَ ْيم  اُء: ب  الفتح وامل   دِّ

 . 34/ 2اليهودي، مشرف عليها. انظر معجم البلدان  حصن السموأل بن عادياء
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"البُ ْهُثّيُ بضم الباِء املوحَّدِة  :(1)(ه 812بو احلسِن الشيباينُّ اجلزريُّ )ت وذكر أ
وهوبطن  من قيس  - هذه النسبة إىل هُبثةَ  - وسكوِن اُلاِء، ويف آخرها الثاء املثلثة

 بنِ  منصورِ  بنِ  ُسليمِ  ، وهم بنو هُبثَة بنِ يمْ ُسلَ  الذي يُ ْنَسُب إليه بنو عيالن، وهو
وهو  -بن َعَبَسَة السَُّلميُّ  مضر، منهم: عمُرو بنِ  عيالنَ  قيسِ  َخْصفَة بنِ  بنِ  عكرمةَ 
 .وكذلك العرباُض بُن ساريَة وغريمها" -بُ ْهِثي  
ما تقدَّم يدلُّ على أنَّ العرباَض من بين ُسليم الذين سكنوا يف عالية َنٍد، وَحرَِّة  إنَّ 

   ُسليٍم، وحرَِّة النار، ووادي الُقرى، وتيماَء.
 إسالمُهُ: 

قدمياً، هو وعمُرو بُن َعَبَسَة،  بُن ساريَة السَُّلميُّ أبو َنيٍح  أسَلَم الِعرباضُ 
 "أتينا النَّيبَّ : (2)وعتبُة بُن عبٍد، وغريهم من بين ُسَلْيٍم. إذ قاَل عتبُة بُن عبٍد السَُّلميُّ 

   ونزَل "ُض بُن ساريَة، فبايعناُه ايعاً من بين ُسَلْيٍم أك ُنا الِعربا (3)وحنن سبعة .
 (5):يف غزوة تبوك سنَة تسٍع للهجرةِ  وكان من البكَّائني الذيَن أنزَل اهللُ فيهم (4)الصفََّة،

ُلُكم عليِه تَ َولَّْوا وأَْعيُ نُ ُهم  ﴿وال على الذيَن إذا ما أتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهم قُ ْلَت ال أجُد ما أِحِْ
 . وذكر الط يُّ )ت(6)[92: التوبة] َتِفيُض مَن الدَّْمِع َحَزنًا أالَّ َيَِدوا ما يُ ْنِفُقوَن ﴾

                                                           
 .191/ 1اللبا  يف ِتذيب األنسا   -(1)
 بتصّرٍف يسرٍي .3/421، وسري أعالم النبالء 44/194انظر تاريخ مدينة دمشق  -(2)
 .44/194ويف رواية أخرى ) وحنن تسعة  من بين ُسليٍم (. انظر تاريخ مدينة دمشق  -(3)
أعي  ان أه  ل الصُّ  فَِّة، وه  م الفق  راء م  ن امله  اجرين، وم  ن مل يك  ن ل  ه م  نهم من  زل  يس  ُكُنُه، فك  انوا ي  أوون إىل موض  ٍع أي أنّ  ه م  ن  -(4)

، والع   يف خ   م ن غ   194، 44/122ظ ر ت اريخ مدين ة دمش ق مظلٍَّل يف مسجد املدينة املنوَّرِة يسكنونُه، والص فَُّة: الظُلَّ ُة. ان
 ، واللسان )صفف( .443/ 2، واإلصابة يف متييز الصحابة 3/419سري أعالم النبالء ، و 1/33ودول اإلسالم، ، 1/43
، وانظ ر التحف ة اللطيف ة يف ت اريخ 2/222قال القرطيبُّ: إنَّ هذه ا ية نَ زََلت يف عرباض بن ساريَة . اجلامع ألحك ام الق رآن  -(5)

 .2/234املدينة الشريفة 
، والبداي ة والنهاي  ة 3/423، وس  ري أع الم الن بالء 222/ 2جل امع ألحك ام الق رآن او  ،44/123ت اريخ مدين ة دمش  ق انظ ر -(6)
 .443/ 2، واإلصابة يف متييز الصحابة 9/13و ،3/3
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"إنَّ رجااًل من املسلمني أَتوا رسول اهلل  (1)( خ ًا عن غزوة تبوك، قال فيه:ه 112
رسوَل اهللِ  (2)، وهم سبعُة نفٍر من األنصار وغريِهم، فاستحملوا ،  وكانوا أهَل

ُلُكم عليِه تَ َولَّْوا حاجٍة، فقال:  وأَْعيُ نُ ُهم َتِفيُض مَن الدَّْمِع َحَزنًا أالَّ ﴿ ال أجُد ما أِحِْ
قال: فبلغين أنَّ يامَن بَن ُعَمرْيٍ بِن كعٍب النْضريَّ لقَي أبا ليلى  َيَِدوا ما يُ ْنِفُقوَن ﴾

عبدالرِحن بن كعٍب وعبد اهلل بن ُمَغفٍَّل، ومها يبكياِن، فقال ُلما: مايُبكْيُكما؟ قاال: 
نا، فلم َنْد عنَدُه ما حْيِملُنا عليه، وليَس عندنا ما نتقوَّى بِه ليْحِملَ  جفنا رسوَل اهلِل 

فارحتالُه، وزوََّدمها شيفًا من متٍر، فخرجا مع  (3)على اخلروِج معه، فأعطامها ناِضحاً 
 ."رسول اهلل 

وكان الِعرباُض بُن ساريَة السَُّلميُّ أبو َنيٍح واحدًا من هؤالء السبعِة، إذ قال ابُن 
، "إنَّ رجااًل من املسلمني أتَ ْوا رسول اهلل  (4)ه ( يف غزوِة تبوك:211)تهشام 

وهم البكَّاؤون، وهم سبعُة نفٍر من األنصار وغريهم من بين عمرو بن عْوٍف: سامل بن 
كعٍب أخو بين   ، وأبو ليلى عبد الرِحن بنُ (6)زيٍد أخو بين حارثة بنُ  وُعْلَبةُ  (5)ُعَمرْي،

                                                           
 .3/132تاريخ األمِم وامللوك  -(1)
 حيملهم عليه. أي طلبوا منه ما -(2)
 )نضح (.ُيستقى عليه املاء . اللسان  الناضح: البعري أو الثور أو احلمار الذي -(3)
، وتفس  ري 3/3، والبداي  ة والنهاي  ة 222/ 2، وانظ  ر اجل  امع ألحك  ام الق  رآن 123-119/ 4الس  رية النبويّ  ة الب  ن هش  ام  -(4)

 .443/ 2، واإلصابة يف متييز الصحابة 2/333القرآن العظيم البن كثري 
يف نسب جّده : أميََّة بن امرئ القيس بن ثعلبَة. ويقالسامل بن ُعمري، ويقال: ابن عمر، ويقال: ابن عبداهلل بن النعمان بن  -(5)

ثاب ت ب  ن كلف  ة ب  ن ثعلب ة ب  ن عم  رو ب  ن ع وف األنص  اري األوس  ي، وذُكِ  ر أنّ ه م  ن الب  دريني، وه  و أح د البكَّ  ائني. انظ  ر اإلص  ابة يف 
 . 3/3البداية والنهاية ، و 222/ 2، واجلامع ألحكام القرآن 123-119/ 4، والسرية النبويّة البن هشام 2/3متييز الصحابة 

ُعْلبَ ُة: بض  مِّ أوَّل  ه وس  كون ال  الم بع  دها موح  دة اب  ن زي  ِد ب  ن جش  م ب  ن حارث  ة ب  ن احل  رث ب  ن اخل  زرج ب  ن عم  رو ب  ن مال  ك ب  ن  -(6)
.انظ  ر اإلص  ابة يف متيي  ز الص  حابة  األوس األنص  اري األوس  ّي. ذُك  َر يف البكَّ  ائني يف غ  زوة تب  وك، وك  ان م  ن أص  حا  رس  ول اهلل 

 . 3/3والبداية والنهاية  ،222/ 2واجلامع ألحكام القرآن ، 123 -119/ 4والسرية النبويّة البن هشام، 333 -2/499
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 وعبداهلل بنُ  (2)اجلموح أخو بين سلمَة، احلمام بنِ  ، وعمرو بنُ (1)النجَّار مازن بنِ 
 ، وَهْرمي بنُ - عمرو املزين وبعضهم يقول: بل هو عبداهلل بنُ  - (3)املِغفَّل املزينّ 

 .ساريَة الفزارّي" وِعْرباض بنُ  (4)عبداهلل أخو بين واقٍف،
، قال "هكذا مسّاهم أبو عمر يف كتا  الدرر له. وقال القرطيبُّ:  وفيهم اختالف 
 كعب األنصارّي، وساملُ   خنساء، وعبداهلل بنُ  بنُ  يسار، وَصخرُ  بنُ  القشرييُّ: َمْعِقلُ 

 .(5)ُمَغفَّل، وآخر." ة، وعبداهلل بنُ َغَنمَ  بنُ  ُعَمرْي، وثَ ْعلبةُ  بنُ 
حدَّثنا عبد اهلل بُن " (6)ه ( خ ًا يف تفسريِِه، جاء فيه:112ت يُّ )ونقَل الط  

َنَة، عن ُجريٍج، عن جماهٍد يف قولِه: ﴿ تَ َولَّْوا وأَْعيُ نُ ُهم َتِفيُض مَن  الزبري، عن ابِن ُعيَ ي ْ
، قال: منهم ابُن ُمقرِّن، وقال سفيان: قال الناس: منهم عرباُض بُن الدَّْمِع َحَزنًا ﴾

عمٍرو  ن عبدالرِحن بنِ ساريَة. وقال آخرون، بل نزَلْت يف عرباِض بِن ساريَة، وع

                                                           
، عبدالرِحن بن كعب بن عوف ب ن مب ذول ب ن عم رو األنص اري امل ازين أب و ليل ى، ل ه ص حبة ، وم ات يف آخ ر زم ن عم ر  -(1)

ُلُك م  وهو أحد البكَّائني الذين، وَشهَد ُأُحداً واخلندق نزل فيهم قولُه:﴿وال على الذيَن إذا ما أتَ  ْوَك لِ َتْحِمَلُهم قُ ْل َت ال أج ُد م ا أِحِْ
ْمِع َحَزناً أالَّ َيَِدوا ما يُ ْنِفُقوَن ﴾ ، 2/423[ .انظر اإلصابة يف متيي ز الص حابة  92] التوبة /   عليِه تَ َولَّْوا وأَْعيُ نُ ُهم َتِفيُض مَن الدَّ

 . 3/3، والبداية والنهاية 222/ 2، واجلامع ألحكام القرآن 123-119/ 4 ن هشاموالسرية النبويّة الب
عمرو بن احلمام بن اجلموح األنصاري من بين سلمة، ذكره أبو جعفر الط ي والدواليب يف البكَّائني. انظر اإلص ابة يف متيي ز  -(2)

 .3/3، والبداية والنهاية 222/ 2حكام القرآن ، واجلامع أل123-119/ 4 ، والسرية النبويّة البن هشام2/332الصحابة 
ه     (. انظ   ر اإلص   ابة يف متيي   ز  33عب   داهلل ب   ن ُمغفَّ   ل الص   حايب املش   هور، وه   و أح   د البكَّ   ائني يف غ   زوة تب   وك، ت   ويفِّ س   نة ) -(3)

 . 3/3نهاية ، والبداية وال222/ 2، واجلامع ألحكام القرآن 123-119/ 4،والسرية النبويّة البن هشام 2/342الصحابة 
، ذك  ره أب  و موس  ى يف ال  ذيل،  -(4) هرم  ي ب  ن عب  د اهلل، ويق  ال: اب  ن عتب  ة،ويقال: اب  ن عم  رو األنص  اري اخلطف  ي، ويق  ال: ال  واقفيُّ

، 123-119/ 4 ، والسرية النبويّة البن هشام313-3/313وأخرج من طريق ابن إسحاق. انظر اإلصابة يف متييز الصحابة 
 .3/3البداية والنهاية و  ،222/ 2واجلامع ألحكام القرآن 

 .222/ 2اجلامع ألحكام القرآن  -(5)
 .422/ 14تفسري الط ي  -(6)
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قاال: دخلنا على عرباِض بِن ساريَة، وهو  (2)وُحْجر بِن ُحْجٍر الَكالعيِّ  (1)السُّلميِّ 
 . "﴿ وال على الذيَن إذا ما أتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهم ﴾ الذي أُنزل فيه:

يف  ه ( البكَّائني921)ت  وذكر قاضي القضاة َسرِي الدين أبو ال كات عبدالبَ رِّ  
﴿وال على الذيَن إذا ما غزوة تبوك يف شعٍر نظَمُه بأمسائهم، وهم الذين نزلت فيهم: 

ُلُكم عليِه تَ َولَّْوا وأَْعيُ نُ ُهم َتِفيُض مَن الدَّْمِع َحَزناً  أتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهم قُ ْلَت ال أجُد ما أِحِْ
 (3)[، قال: 92: ]التوبة أالَّ َيَِدوا ما يُ ْنِفُقوَن ﴾

 ِّنُِم قد فارقوا خرَي ُمْرَسلِ ِلَكوْ  ُبكَّاَء الصحابِة سبعة   أال إنَّ 
 كذا َسْلَمة  ِعرباُض وابُن ُمَغفَّلِ  فَ َعْمر و أبو ليلى وُعْلبُة سامل  

 (4)وذيَّل عليه والُد البدِر الغزِّيِّ، فقال:
 وعبُد بُن عمرٍو وابُن أْزَرَق َمْعِقلُ  َكثَ ْعَلبٍة عمر و وصْخر  وديعة  

كنُت  قال الشيُخ الوالُد " (5)( خ اً جاء فيه:ه 1281ت وذكَر البدُر الغزي )
قبل أن أقَف على بْييِت القاضي عبد الَ  قد استوفْيُت أمساَءهم، ونظمُتها يف هذه 

 :األبياِت"
َر ُمْرَسلِ  ويف الصَّحِب بكَّاؤوَن ِبْضَعُة َعْشرِ   َقْد َبَكْوا َحَزناً إْذ فارقوا خي ْ
 وصخُر بُن سْلماٍن ورَبِّْع مبَْعِقلِ  فمنهم أبو لي لى وعمُرو بُن َغْنَمةٍ 

                                                           
، احلاش ية 422/ 14، وتفس ري الط  ي 3/234هو عب دالرِحن ب ن عم رٍو ب ن َعَبَس َة السُّ لميِّ ثق ة. انظ ر ِت ذيب الته ذيب  -(1)

 ( .1رقم ) 
/ 14وتفس  ري الط   ي  ،1/433، ومي  زان االعت  دال 2/214ب الته  ذيب ه  و ُحج  ر ب  ن ُحج  ر الَكالع  ي ثق  ة. انظ  ر ِت  ذي -(2)

 (. 1، احلاشية رقم ) 422
 . 13/143، وشذرات الذهب 221- 1/223انظر الكواكب السائرة بأعيان املفة العاشرة  -(3)
 .13/143، وشذرات الذهب 221- 1/223الكواكب السائرة بأعيان املفة العاشرة  -(4)
 .13/143، وشذرات الذهب 221- 1/223السائرة بأعيان املفة العاشرة الكواكب  -(5)
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و ابُن كذاك ابُن عمرٍو مثَّ ََنُْل ُمَغفَِّل وثْعَلبة  وه ب ُد اهلِل وهو ابُن أزرقٍ ك ذلك ع
 هو ابن ُعمرْيٍ يف مقاٍل ُلم جليزي  ٍد وس امل   

 الِعْرباِض للع دِّ أْكِملِ  وباألجمدِ  أبو َعْلبَ ٍة أو ُعْلب ٍَة ووديع ة  
،  (1)وقال ابن عساكَر: " كان ُعتبُة بُن عبٍد يقوُل: الِعرباُض بُن ساريَة خري  مينِّ

 .بَسَنِة" سبقين إىل النيبِّ 
إىل بين ُسَليٍم حني  - وآخرين معه - العرباَض رسوالً  وقد استعمَل رسوُل اهلل 

حني أراَد  -  "بعَث رسوُل اهللِ  (2)عساكر: أراد اخلروَج إىل فتح مكََّة، إذ قال ابن
بَ ْهزِيَّ، وِعْرباَض بَن إىل بين ُسَلْيٍم احلجَّاَج بَن ِعالٍط، مثَّ ال - اخلروَج لغزِو مكَّةَ 

 . "ساريةَ 
كلُّ ما تقدََّم ِذْكرُُه من أخباٍر حوَل إسالِم العرباِض بِن ساريَة يدلُّ على إسالمِه 

واستعمالِه رسوالً ، إميانِه برسالِة اإلسالِم، اليت جاَء هبا رسوُل اهللِ ، وعلى (3)املبكِّرِ 
 إىل بين ُسلْيٍم وغريهم.  لرسوِل اهللِ 

بعد احلديِث عن إسالِم الِعرباِض البدَّ من الكالِم على مسكِنِه بعد خروجِه من 
لُيقيَم ، َشْطَر بالِد الشامِ  هَ مثَّ وىلَّ وجهَ  اجلزيرِة العربيَِّة اليت أمضى فيها َشْطراً من حياتِه،

 فيها وميوَت ويرقَد مثََّة.
  مسْكنُهُ:

لقد أشارْت ُجلُّ الرواياِت اليت حتدَّثْت عن سريِة الصحايبِّ اجلليِل الِعرباِض بِن 
إىل انتقالِِه من احلجاز إىل الشام، ومنها إىل ِِحَْص وُحْولَِتها اليت   ساريَة السَُّلميِّ 

                                                           
 .42/ 9، وانظر البداية والنهاية 193 -44/193تاريخ مدينة دمشق  -(1)
 .44/193تاريخ مدينة دمشق  -(2)
 .  443/ 2ز الصحابة نقَل ابُن َحجٍر عن ومِد بِن عوٍف قوله: كان العرباُض قدمَي اإلسالم جّداً. انظر اإلصابة يف متيي -(3)
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شأنُُه يف ذلك شأُن كثرٍي من الصحابِة الذين نزلوا ِحَص  يوم الناِس هذا،رقد فيها إىل 
، وسكنوها وماتوا ودفنوا فيها، وكانوا اعاً كبرياً، ومنهم العرباض  إبَّاَن الفتِح اإلسالميِّ

(1). 
وقد تتبعُت مسكَن الِعرباِض يف املظان اليت وقفُت عليها، فوجدُِتا مذكورًة على 

 الشكل ا يت:
أنَّ الِعرباَض بَن ساريَة  (2)ه (212 )ت ذكَر ابُن سعٍد يف طبقاتِهِ  نزولُُه يف الشام:

، وُيكىنَّ أبا َنيٍح تويفَِّ يف الشاِم.  السُّلميَّ
: (3)قوَلُه فيمن نزَل الشام من مصرَ ، ونقَل ابُن عساكَر عن أيب ُزرعَة يف طبقاتهِ 
: أبو َنيٍح الِعرباُض بُن ساريَة (4)وَلهُ الِعرباض بن ساريَة السَُّلمّي، وعن احلاكم ق

، من بين ُسَلْيٍم بِن منصور بِن ِعْكرِمَة ... له صحبة  مع رسوِل اهلل سكَن ، السَُّلميُّ
"عرباُض بُن ساريَة  الشاَم، ونقَل عن احلافِظ يف الطبقة األوىل من األمساء املنفردة قوَلُه:

، يف الشام ، وأشاَر إىل وفاتِه قال:(5)نزَل الشاَم"  .(6)تويفَِّ الِعرباُض بُن ساريَة السُّلميُّ
، عن الِعْرباِض بِن ساريَة قولَهَ  دخلُت مسجَد دمشَق، ": (7)ونقَل عن ُعْرَوَة بِن ُرَوميٍْ

 ."فصلَّْيُت فيه رَْكَعتنيِ 
"وماَت الِعرباُض بُن ساريَة  (1)وأشار الذهيبُّ إىل موِت الِعرباِض يف الشاِم، قال:

، أحُد أصحاِ  الصُّفَِّة يف الشاِم "السُّ  ، وابُن (2)ه (812 . وذكَر ابُن األثرِي )تلميُّ

                                                           
 تقريباً، وقد يزيدون على هذا. الذين نزلوا ِحص من الصحابة زهاء أربعمفة صحايبٍّ ، 2/34انظر تاريخ ِحص  -(1)
 .4/412الطبقات الك ى  -(2)
 . 44/193تاريخ مدينة دمشق  -(3)
 .339/ 13، وانظر خمتصر تاريخ دمشق 193/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(4)
 بتصرٍُّف يسرٍي . 191/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(5)
 بتصرٍُّف يسرٍي . 199/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(6)
 .339/ 13وانظر خمتصر تاريخ دمشق ، 122 -44/124تاريخ مدينة دمشق  -(7)
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أنَّ الِعرباَض بَن ساريَة السُّلميَّ مات يف الشام، وأشاَر  (3)(ه 1269 العماِد )ت
إىل أنَّ الِعرباض بَن ساريَة السُّلميَّ نزَل الشاَم وسكَن  (4)ه ( 878 النوويُّ )ت

 ِحَص. 
الرواياُت اليت تقّدَم ذكرُها جُتِْمُع على انتقال الِعرباِض بِن ساريَة من احلجاِز إذن 

 إىل الشاِم، وموتِِه فيها، لكنَّ الشاَم كبرية ، وأعماُُلا كثرية .
وأشاَر ابُن عساكَر إىل أنَّ الِعرباَض بَن ساريَة السُّلميَّ نزولُُه يف ِحَص الشاِم:  - 

، ومسَع أبا احلسِن بَن مُسْيٍع (5)هل الصُّفة سكَن ِحصَ من أ صاحَب رسوِل اهلل 
، ونقَل عن ومَِّد بِن عوٍف: منزُل (6)الِعرباُض بُن ساريَة السُّلميُّ ِحصي   يقول:

 .(7)العرباِض حبمَص عند قناِة احلََبَشة
وابُن ، (12)، والصفديُّ (11)، والذهيبُّ (10)، واملِزيُّ (9)وابُن منظورٍ  (8)وذكَر النوويُّ 

، أنَّ الِعرباَض بَن ساريَة أبا َنيٍح سكَن (2)، والسخاويُّ (1)، وابُن حجرٍ (13)كثريٍ 
 : سكَن ِحَص عند قناِة احلََبَشة.(3)ِحَص، ومنهم َمن قالَ 

                                                                                                                                                         
 .1/33ودول اإلسالم ، 1/43الع  يف خ  من غ   -(1)
 .4/133الكامل يف التاريخ  -(2)
 . 1/313شذرات الذهب  -(3)
 . 1/334ِتذيب األمساء واللغات  -(4)
 . 2/33وانظر تاريخ ِحص ، 122/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(5)
 بتصرٍُّف يسرٍي . 191/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(6)
 بتصرٍُّف يسرٍي . 192/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(7)
 . 1/334ِتذيب األمساء واللغات  -(8)
 .13/339خمتصر تاريخ دمشق  -(9)
 .19/333ِتذيب الكمال  -(10)
 . 3/419سري أعالم النبالء  -(11)
 .19/333الوايف بالوفيات  -(12)
 . 9/13البداية والنهاية  -(13)
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رُُه نرى أنَّ الِعرباَض نزَل الشام، مثَّ رحَل إىل ِحَص ليسكَن كْ تقّدم ذِ  من خالل ما
قَل إىل حولِتها، لريقَد فيها إىل يومنا هذا، شأنُُه يف ذلك شطرًا من حياتِه فيها، مثَّ انت

 ورقدوا فيها. الذين سكنوا ِحصَ   شأُن كثرٍي من صحابِة رسول اهلل
ونقَل ابُن عساكَر خ اً عن تاريِخ ِحَص فيَمْن نزَل : (4)نزولُُه يف ُحْولِة ِحصَ  -ج

، وُيكىنَّ أبا َنيٍح، ومنزلُُه يف ِحَص ِمَن الصحابِة جاء فيه: الِعرباُض بُن ساريَة  السُّلميُّ
الصمد  خ ًا نقَلُه عن القاضي عبد (6)(ه 828 ، وذكر ياقوُت احلمويُّ )ت(5)احُلْوَلةِ 

 (7)بن سعيٍد يف تاريخ ِحص، قال: كان الِعرباُض بُن ساريَة السُّلميُّ يسكُن حولةَ 

بة الِعرباض بن ساريَة السُّلمّي، إىل َمْن نزَل ِحَص من الصحا (8)ِحَص. وأشار املِزيُّ 
 ويكىنَّ أبا َنيٍح، ومنزله يف احلولِة.

أنَّ أِحَد بَن ومٍَّد سأَل أبا معاويَة السُّلميَّ عن منزِل  (9)وذكَر ابُن عساكرَ  
، ال فقال: منزلُُه خارج مدينِة ِحَص، يف قريٍة يُقاُل ُلا: ِعرباِض بِن ساريَة السُّلميِّ

 وولُدُه هبا إىل اليوم.، (1)مرميني

                                                                                                                                                         
 . 443/ 2اإلصابة يف متييز الصحابة  -(1)
 . 2/234التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة  -(2)
 . 3/421، وسري أعالم النبالء 19/333ِتذيب الكمال  انظر -(3)
احُلْول  ُة بالض  مِّ مثَّ الس  كوِن: اس  م  لن  احيتني بالشَّ  ام، إح  دامها م  ن أعم  اِل ِِحْ  َص، مث م  ن أعم  اِل ب  اريَن ب  ني ِِحْ  َص وط  رابلَس،  -(4)

 .324-2/323واألخرى كورة  بني بانياَس وُصْوَر من أعماِل دمشَق ذاُت قًرى كثريٍة . انظر معجم البلدان 
 بتصرٍُّف يسرٍي . 191/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(5)
 .324-2/323معجم البلدان  -(6)
تبعد عن ِح ص و  تضمُّ أربَع بلداٍت ا ن، هي: مدينة تَ ْلَدو،و  ِحص، تقع احُلْولة يف احلوض الغريب لنهر العاصي مشال غر  -(7)
ك م(، وبل دة الطيب ُة، وتبع د ع ن 33عد عن ِح ص )كم(، وبلدة تَ ْلَذَهب، وتب22كم(، ومدينة كفرالها، وتبعد عن ِحص )23)

ِح  ص عل  ى طري  ق ِح  ص مص  ياف. انظ  ر ج  دول املس  افات للقط  ر الع  ريب  ك  م( تقريبً  ا، وايعه  ا تق  ع يف مش  ال غ  ر 34ِح  ص )
 .32السوري ص

 .19/333ِتذيب الكمال  -(8)
 بتصرٍُّف يسرٍي . 192-191 /44تاريخ مدينة دمشق  -(9)
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عن القاضي عبدالصمد بِن سعيٍد يف تاريِخ ِحَص، قال  (2)ونقل ياقوت احلمويُّ 
 ، أِحُد بُن ومٍَّد: سألُت أبا معاويَة السُّلميَّ عن مسجِد ِعرباِض بِن ساريَة السُّلميِّ

 إىل اليوم. فقال: منزلُُه خارج ِحص يف قرية من قُرى ِحَص يُقال ُلا مرميني، وولُدُه هبا
: قال أِحُد بُن ومٍَّد بُن عيسى البغداديُّ صاحُب (3)وذكر املِزيُّ خ ًا جاء فيه

تاريِخ احلمصينَي: سألُت عن منزل الِعرباِض، فقيَل يل عند قناة احلََبَشة، وذكَر أنَّ له 
 منزالً مبرميني، وولده هبا إىل اليوم.

العرباُض  نإذ، لِة يف يوم الناس هذاومرميني من أعمال ِحَص مثَّ من أعماِل احلو 
كفرالها وهي من احلولِة أيضاً، ومسجدُه ومقامُه فيها   مدينةيرقُد يف شرقّي مرميني يف 

 إىل اليوم.
يف   يرقُد العرباُض بُن ساريَة السُّلميُّ أبو َنيحٍ مسجُدُه ومقاُمُه يف احُلولِة:  -د
وهي إحدى بلدان احُلْوَلِة واقعًة شرقّي  ،كفرالها  مدينةالذي يتوَسُط سهَل  ( 4)مقامهِ 

، أو ِخرِْبيا، ياعليه الدهُر، يُْدعى "ِجرِبْ دارٍس عفا  مرمينَي، واملقام يقُع بالقرِ  من رسمٍ 
بالسكاِن منُذ زمٍن  ويدلُّ هذا الرسم على أّن املنطقَة كانْت مأهولةً  (5)"أو ِخرِبْ ُعو

من احلجارة البازلتية الزرقاء، وعلى إحدى زوايا بعيٍد، ولانب املقام مصلًّى صغري  ُبيَن 
(. وسكَّاُن يب اجلليل الِعْرباِض بِن ساريةَ )مسجد الصحا املصلَّى شاخصة  ُكتَب عليها

الشيخ الفارس(، برًا عن كابٍر، إذ يُدعى عندهم )منطقِة احُلْوَلِة توارثوا امَسُه ولَقَبُه كا

                                                                                                                                                         
م ن بل دة كفراله ا، وه ي قريب ة  إذ تق ع باجله ة الغربي ة ِحص، مثَّ م ن أعم اِل احلول ة يف ي وم الن اس ه ذا، مرميني قرية من أعمال -(1)

 .33كم( يف الشمال الغريب منها. انظر جدول املسافات للقطر العريب السوري ص33وتبعد عن ِحص ) ، منها
 .3/119معجم البلدان  -(2)
 بتصرٍُّف يسرٍي . 19/333ِتذيب الكمال  -(3)
 .29انظر ملحق الصور ص  -(4)

يف مظَّ  ان البل  دان ال  يت ع  دُت إليه  ا، لكنَّه  ا معروف  ة ل  دى س  كان املنطق  ة الس  الفة ال  ذّكر هب  ذا  مل أق  ْف عل  ى ه  ذه التس  ميات - (5)
 االسم، إذ تناقلوها وتوارثوها كابراً عن كابٍر.
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وبيِة، تقُع قناُة ماٍء تصبُّ يف سدِّ الرسنت، وهي وعلى مقربٍة من املقام، من الناحية اجلن
من روافد ّنر العاصي، والسيَّما يف فصل الشتاِء، وأحِسُب أنَّ هذه القناَة قناُة احلَبَشِة 

واهلل  (1)اليت حتدََّث عنها املؤرِّخون وأصحاُ  السرِي والرتاجِم، وسبقِت اإلشارة إليها
 أعلم.
تَ ْلَدو، ومن الشمال الغريب بلدة تْلَذهب،  مدينةجلنو  وحيدُّ مقاَم الِعرباِض من ا 

مرمينَي والطيبة، ومن الشرق قريُة ِطلِّف، وهي من بلدتا كفرالها و   مدينةومن الغر  
 .(2)أعمال وافظة ِحاةَ 

 بعد الكالم على مسكنه البدَّ من احلديث عن أوالِدِه.
 أوالدُهُ:

اً للعرباِض إال أُمَّ حبيبَة اليت كانْت راويًة من مل تذكِر املظانُّ اليت وقفُت عليها أوالد
وروى عنها أبو  ،( للهجرة74راوياِت احلديث، روْت عن أبيها العرباِض املتوَّفَّ سنة )

"أنَّ أمَّ  (5). وذكر اِلمزيُّ (4)وروى ُلا الرتمذيُّ  (3)خالٍد وهُب بُن خالٍد احلمصيُّ،
روْت عن أبيها العرباِض بِن ساريَة السلميِّ  اِض بِن ساريَة السلميِّ حبيبَة بنَت العربِ 

وروى ُلا الرتمذيُّ، وقد وقع لنا  وروى عنها أبو خالٍد وهُب بُن خالٍد احلمصيُّ،
حديُثها عاليًا جداً، أخ نا به أبو إسحاَق بُن الدرجي، قال: أنبأنا أبو جعفٍر 

ثنا أبو ُمسلٍم، قال حدثنا أبو الصيدالينُّ، قاَل: أخ نا أبو القاسم الط اينُّ، قاَل: حدَّ 
                                                           

 بتصرٍُّف يسرٍي . 192/ 44انظر تاريخ مدينة دمشق  -(1)
 البلدات تسّمى احلولة.هذه  -(2)
، روى ع ن أس د ب ن وداع َة وأيب س فيان وأمِّ حبيب َة بن ِت العرب اض ب ن س اريَة، وروى عن ه أب و عاص ٍم  -(3) وهب بن خالد احلمصيُّ

 .9/24النبيل، مسعُت أيب يقول ذلك. انظر اجلرح والتعديل للرازي 
، ومي زان االعت دال يف نق د الرج ال 4/332املي زان  ، ولس ان1/433، وتقري ب الته ذيب 33/334ِت ذيب الكم ال انظر  -(4)
 .1/242، وأعالم النساء 1/494، وخالصة ِتذيب ِتذيب الكمال 4/444
 .33/334ِتذيب الكمال  -(5)
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عاصٍم عن وهب أيب خالٍد، قال: حدَّثْتنا أمُّ حبيبَة بنُت العرباِض بِن ساريَة عن أبيها 
:ّنى يوَم خْيَ  عن كلِّ ذي ناٍ  من السَُّبِع وعن كلِّ ذي خِمَْلٍب من   أن النيبَّ 

 ."(3)حىت يَضْعَن ما يف بطوّنن (2)، وأن يوطفَن احلباىل(1)الطرِي وعن امل َُجثََّمةِ 
عن أبيها   هذا من خالل ما تقدَّم نرى أنَّ أُمَّ حبيبَة روْت حديَث رسوِل اهلل

الِعْرباِض، وكانْت روايُتها للحديِث عاليًة كما ذُكَر. وتزداُد سريُة العرباِض وضوحاً كلَّما 
 وغريِِه. وقفنا على شيٍء جديٍد يتعلَّق مبسريِة حياتِه من زهٍد وورعٍ 

 زُهْدُهُ ووَرَعُهُ: 
كان زاهدًا ورعاً، ترَك الدنيا   الريَب أنَّ العرباَض بَن ساريَة السُّلميَّ أبا َنيحٍ 
، (6)، والذهيبُّ (5)، وابُن منظورٍ (4)وُزْخرَُفها، وأيقَن أنَّ َعَرَضها يسري . وأشاَر ابُن عساكرَ 

"لوال أْن يقاَل: فعَل إىل شيٍء من زُهدِه وَوَرعِه، إذ نقَلوا عن العرباِض قوَلُه:  (7)وغريُُهم
بناَن، فعبدُت اهلَل حىّت أبو َنيٍح ألحلقُت مايل بُسبُِلِه، مثَّ حلقُت واديًا من أودية ل

 .أموَت"
ريقًة أي: أراد أن يوزَِّع مالَُه ويُفرَِّقُه يف سبيل اهلل، لكنَُّه خشَي أن يكوَن ذلك ط

 وهذا ضر   من الزهِد يف الدنيا. (8)تُلتَ َزُم وحُتَْتذى من بعدِه.

                                                           
 اجملثَّمُة: هي احليوان املصبور، ينصب ليكون هدفاً للنبل والسهام حىت املوت. انظر اللسان )جثم ( بتصرف يسري .  -(1)
 رواية أخرى السبايا، أي سبايا احلر . يف -(2)
 .334/ 33، وِتذيب الكمال 2/144انظر املستدرك على الصحيحني للحاكم  -(3)
 . 192/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(4)
 .13/342خمتصر تاريخ دمشق  -(5)
 .422-3/421سري أعالم النبالء  -(6)
 . 2/234التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة  -(7)
 ( بتصرُّف يسري.1احلاشية )، 192 /44تاريخ مدينة دمشق  -(8)
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، وغريُُهم أيضًا خ ًا عن (3)، والذهيبُّ (2)، وابُن منظورٍ (1)وذكَر ابُن عساكرَ 
"أعطى معاويُة املقداَد ِحاراً من املغنِم، فقال له الِعرباِض يدلُّ على ورعِه، إذ قالوا فيه: 

العرباُض بُن ساريَة: ما كان لَك أن تأُخَذُه، وما كان ملعاويَة أن يُ ْعطَيَكُه، كأينِّ بَك يف 
ومن  (4). وكان العرباُض من أعيان الصُّفَّة"ُنِقَك أسفُلُه أعالُه، فردَّهُ الناِر حتمُلُه على عُ 
﴿وال على الذيَن إذا ما أتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهم قُ ْلَت ال : (5)َل اهلُل فيهمالبكَّائني الذين أنز 

ُلُكم عليِه تَ َولَّْوا وأَْعيُ نُ ُهم َتِفيُض مَن الدَّْمِع َحَزن  ﴾ًا أالَّ َيَِدوا ما يُ ْنِفُقونَ أجُد ما أِحِْ
  [ وذلك يف غزوة تبوك.92: ]التوبة

رباِض تدلُّ على ورِعه وزُْهِدِه، والسيَّما مثل هذه ا ثاِر وغريِها اليت وردْت عن العِ 
، وال جتعلوه (7)"أحلِْدوا يل حلداً، وسنُّوا عليَّ الرتاَ  سّناً  (6)أنه أوصى، فقال:

 ، وهذا شأُن الزُّّهاِد والورعني الذين رغبوا عن الدنيا وملذَّاِتا وزخارِِفها."(8)ضرحياً 
 جهادُهُ يف سبيل اهلل: 
بغزواته وفتوحاتِه، شأنُُه شأُن أصحاِ    شارَك رسوَل اهلل الشكَّ أنَّ العرباضَ 

رسوِل اهلل الذين خرجوا معُه جماهدين فاحتني رافعني رايَة اإلسالم، والعرباُض يروي لنا 

                                                           
 . 194/ 44تاريخ مدينة دمشق  -(1)
 .13/342خمتصر تاريخ دمشق  -(2)
 .3/422سري أعالم النبالء  -(3)
، وسري أعالم النبالء 1/33ودول اإلسالم، ، 1/43، والع  يف خ  من غ  194، 44/122انظر تاريخ مدينة دمشق  -(4)
 .443/ 2، واإلصابة يف متييز الصحابة 3/419
، والبداي ة والنهاي  ة 3/423، وس  ري أع الم الن بالء 222/ 2، واجل امع ألحك ام الق رآن 44/123انظ ر ت اريخ مدين ة دمش  ق -(5)
 .443/ 2، واإلصابة يف متييز الصحابة 9/13و ،3/3
 .13/342، وخمتصر تاريخ دمشق 192/ 44انظر تاريخ مدينة دمشق  -(6)
س  نّ ْنُت ال  رتاَ : أي ص  بْبته عل  ى وج  ه األرض ص  ّباً س  هاًل. ويف ح  ديث عم  رو ب  ن الع  اص عن  د موت  ه: " فس  نُّوا عل  يَّ ال  رتا   -(7)

 سّناً". انظر اللسان )سنن(. 
 الضريح: الشَّقُّ وسط الق ، واللحُد يف اجلانب . انظر اللسان )ضرح(. -(8)
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يف  "كنُت ألزُم باَ  رسوِل اهلل  :(1)حديثاً وهو يف تبوَك مع جيوِش الفتِح، إذ قال
  وحنن بتبوَك، وذهبنا حلاجِة، فرجعنا إىل منزل رسول اهلل احَلَضِر والسََّفِر، فرأينا ليلةً 

يريُد أن يدخَل يف قبَّتِه، ومعه   وقد تَعشَّى وَمْن عنَدُه ِمن أضياِفِه، ورسول اهلل
زوجُتُه أُمُّ َسَلَمَة بنُت أيب أميََّة، فلمَّا طَلْعُت عليه قال: أيَن كنَت منُذ الليلِة؟ فأخ تُُه، 

، فكّنا ثالثًة، كلُّنا جائع  يعيُش (3)، وعبد اهلِل بُن مغفَّل امل َُزينُّ (2)ُن سراقةَ فطلَع ُجعاُل ب
البيَت، فطلَب شيفًا نأُكُلُه، فلم َيْدُه،  . فدخَل رسول اهللِ بباِ  رسول اهلِل 

قال: ال، والذي  (يا بالُل، هل من عشاء ُلؤالء الن ََّفِر؟)فخرَج إلينا، فنادى بالالً: 
، لقد نَفْضنا ُجرُبَنا، وُِحَُتنابعثَك  فأخذ  (انظر عسى أن جتَد شيفاً؟)، قال: (4)باحلقِّ

اجلُُرَ  ينفُضها ِجراباً ِجراباً، فتقُع التْمرُة والتمرتاِن حىت رأيُت بني يديه سبَع مَتراٍت، مثَّ 
، (م اهللكلوا بس)دعا بَصْحفٍة، فوضَع فيها التمَر، مثَّ وضَع يَدُه على التمراِت، وقال: 

فأكلنا، فأحصْيُت أربعًا ومخسني مترًة أكلُتها، أعدُّها، وَنواها يف يدي األخرى، 
وصاحباَي يصنعاِن ما أصنُع، وشبعنا، وأكَل كلُّ واحٍد مّنا مخسني مترًة، ورفعنا أيدينا 

بالُل، ارفعها يف جرابك، فإنُّه اليأكُل منها  يا)فإذا التمراُت السبُع كما هي، فقال: 
 ."(د  إال ّنَل ِشَبعاً أح

من خالل هذا احلديث الذي رواه الِعرباُض وهو يف تبوك، يتبنيَّ لنا أنّه كان يف 
جيش الفتح ُجْنديًّا غازيًا فاحتًا مقاتاًل رافعًا رايَة اإلسالم عالياً، هو وسائر أصحا  

ِتها، ، ومن خالل نزوله الشام، مثَّ انتقاله إىل ِحَص، ووفاته يف حول رسول اهلل

                                                           
 .194 -44/193انظر تاريخ مدينة دمشق  -(1)
ُجَع   ال ب   ن س    راقة الض   مري، أو الغف    اري، أو الض   مري، ك    ان يف تب   وك ذك    ره العرب   اض ب    ن س   اريَة. انظ    ر اإلص   ابة يف متيي    ز  -(2)

 .1/233الصحابة 
 .33ُسِبقْت تراُتُه يف ص  -(3)
 احُلُمُت: اع َِحيت، وهي النحي والّزّق الذي يوضُع فيه السمُن. اللسان )ِحت( .-(4)
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: (1)نستدلُّ على مشاركته يف جيوش الفتح اإلسالمي. وذكر الطَّ يُّ خ ًا جاء فيه
، فيهم حنو مفة من أهل بدٍر، وكان "شهَد الريموَك ألف  من أصحاِ  رسوِل اهلِل 

العرِ ، وأنصاُر  (2)أبو سفيان يسرُي فيقُف على الكراديِس، فيقوُل: اهلل اهلل إّنكم ذادةُ 
م ذادُة الرُّوم وأنصاُر الشرِك" "َعْمَرو بَن  (3). وأشاَر الذهيبُّ إىل أّن اإلسالم، وإّنَّ

َعَبَسَة، كان من أمراِء اجليِش يوَم وقعِة الريموك". والعرباُض وعمُرو بُن عبسَة سواء، 
: أنا رابع اإلسالم، (4)أسلما معًا مع رهٍط من بين ُسَلْيٍم، وكان كلُّ واحٍد منهما يقول

يُْدَرى أيُّهما أسلَم قبل صاحبِه. وكالمها نزَل الشام مّث سكنا ِحَص، وماتا ودفنا  ال
 فيها ويف أعماُلا.

خرجوا من اجلزيرة العربّية  هذا الذي تقدََّم يدلُّ على أّن أصحا  رسول اهلل 
مع جيوش الفتح إىل خمتلف بقاع العامل العريبِّ واإلسالميِّ غازين فاحتني ناشرين 

 اإلسالَم، والِعرباُض واحد  من هؤالء األصحا  رضوان اهلل عليهم أاعني.
 : روايتُهُ حلديثِ رسولِ اهللِ 

ئل الذين رَووا احلديَث عن ُعدَّ العرباُض بُن ساريَة السلميُّ من الصحابِة األوا
، إذ جعَلُه الذهيبُّ من الطبقِة األوىل من احملدِّثني الذين رَووا حديَث رسوِل الرسوِل 
، (2)، والذهيبُّ (1)، واملِزيُّ (7)، وابُن منظورٍ (6)، وذكَر ابُن عساكرَ (5)اهلِل 

                                                           
 .3/394تاريخ الط ي  -(1)
  وهو احلامي والدافع عن بالده وغريها. انظر اللسان )ذود (.، ذادة: اع ذائدٍ  -(2)
 .2/434سري أعالم النبالء  -(3)
إذ ق ال ال ذهيبُّ: "مل يص حَّ أّن العرب اَض ق ال: أن ا راب ع  .3/421، وسري أع الم الن بالء 44/192انظر تاريخ مدينة دمشق  -(4)

 اإلسالم".
 .39طبقات احملدِّثني صاملعني يف  -(5)
 . 44/122تاريخ مدينة دمشق  -(6)
 . 343-339/ 13خمتصر تاريخ دمشق  -(7)
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، أنَّ العرباَض بَن ساريَة (6)، والسخاويُّ (5)، وابُن َحجرٍ (4)، وابُن كثريٍ (3)والصفديُّ 
وروى له اإلماُم  ،(7)أحاديَث، وعن أيب ُعبْيدَة بِن اجلرَّاحِ  السلميَّ روى عن النيبِّ 

 . ومن األحاديِث اليت رواها الِعرباُض عن النيبِّ (9)، وأصحاُ  السُّنِن األربعةِ (8)أِحدُ 
  ُخرج رسوُل اهلِل  أنَّه  َّشاَء  َبهم، وحذََّرهم، وقال مافوعَظ الناَس، ورغََّبهم، وره

اعبدوا اهلَل، وال ُتْشرِكوا به شيفاً، وأطيعوا َمن والَُّه اهللُ ) (10)اهلُل أن يقوَل، مثَّ قاَل:
تُنازِعوا األمَر أهَلُه، ولو كاَن عبدًا حبشيَّاً، وعليكم مبا تعرفون من سّنِة  أمرَكم، وال

 .(وعضُّوا عليها بنواجذِكم باحلقِّ نبيِّكم، واخللفاِء الراشدين املهديِّن، 
ثنا عبُداللَّهِ  ثنا ثَ ْوُر بن يَزِيَد حدَّثنا (11) وحدَّ ثنا اْلَولِيُد بُن ُمْسِلٍم حدَّ حدَّثين أيب حدَّ

َخاِلُد بن َمْعَداَن قال: حدَّثَنا عبُد الرِحنِ بُن َعْمرٍو السُّلميُّ َوُحْجُر بُن ُحْجٍر قَااَل: 

                                                                                                                                                         
 .333 /19ِتذيب الكمال  -(1)
 .419/ 3سري أعالم النبالء  -(2)
 .19/333الوايف بالوفيات  -(3)
 .13/ 9البداية والنهاية  -(4)
 .443/ 2اإلصابة يف متييز الصحابة  -(5)
 . 2/234التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة  -(6)
، والتحف    ة اللطيف    ة يف ت    اريخ املدين    ة الش    ريفة 443/ 2، واإلص    ابة يف متيي    ز الص    حابة 19/333انظ    ر ال    وايف بالوفي    ات  -(7)
2/234 . 
 .13/ 9أي أِحد بن حنبل، انظر البداية والنهاية  -(8)
 ماجة، والنَّسائي.أي سنن أيب داوود، والرتمذي، وابن  -(9)
( يف ب    ا  العل    م، 2343(، والرتم    ذي ب    رقم )4334، وأب    و داوود يف الس    نن ب    رقم )4/123أخرج    ه أِح    ُد يف املس    ند  -(10)

م   ة، وانظ   ر ت   اريخ مدين   ة دمش   ق  (42، واب   ن ماج   ة ب   رقم )1/44وال   دارمي  / 13وخمتص   ر ت   اريخ دمش   ق ، 44/123يف املقدَّ
339 . 

، وت   اريخ مدين   ة 13-1/9، وانظ   ر كت   ا  اجمل   روحني م   ن احمل   دِّثني والض   عفاء واملرتوك   ني4/123أِح   ُد يف املس   ند  أخرج   ه -(11)
التمهي       د الب       ن عب       د ، و 3/419، وس       ري أع       الم الن       بالء 339/ 13، وخمتص       ر ت       اريخ دمش       ق 123 -44/123دمش       ق 

 .21/242ال َ 
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َنا اْلِعْربَاض على الَِّذيَن إذاما أَتَ ْوَك لَِتْحِمَلُهْم  ﴿َوالَ ممَّنْ نَ َزَل فيه:  بَن َسارِيََة وهو َ أَتَ ي ْ
ُلُكْم عليه﴾ َناَك زَائِرِينَ [، َفَسلَّْمَنا وَ 92: ]التوبة قُ ْلَت الََأِجُد ما َأِحِْ  قُ ْلَنا أَتَ ي ْ

الصُّْبَح َذاَت يَ ْوٍم مُثَّ أَق َْبَل  رسول اللَّه ِ  اِئِدينَ َوُمْقَتِبِسني،َ فقال ِعْربَاض  صلى بَِناعَ 
َنا فَ َوَعظََنا َمْوِعظًَة بَِليَغًة َذَرَفْت منها اْلُعُيوُن َوَوِجَلْت منها اْلُقُلوُ ، فقال قَاِئل : يا  َعَلي ْ

َنا؟ فقال:  للَِّه، أُوصيكم بِتَ ْقَوى ا)َرُسوَل اللَِّه كأنَّ هذه َمْوِعظَُة ُمَودٍِّع، َفَماَذا تَ ْعَهُد إِلَي ْ
، فإنَُّه من يَِعْش ِمْنُكْم بعدي َفَسيَ َرى اْخِتالَفاً  اً اَعِة، وإن كان َعْبدًا َحَبِشيّ َوالسَّْمِع َوالطَّ 

َكِثرياً، فَ َعَلْيُكْم بُسنَّيت، َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي، فتمسَّكوا هبا َوَعضُّوا عليها 
ُكلَّ ُوَْدثٍَة ِبْدَعة ، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلَة  بِالن ََّواِجِذ، َوِإيَّ   .(اُكْم َوُوَْدثَاِت األُُمورِ، فإّن َ

منثورًة ،  من خالِل ما تقدََّم نرى أنَّ العرباَض روى أحاديَث كثريًة عن الرسولِ 
وروى عنُه أصحاهُبا بسنٍد متَّصٍل  (1)يف مصنَّفاِت احلديِث، بلَغْت زُهاَء أربعنَي حديثاً،

، والبدَّ من الوقوف على ُرواِة الِعْرباِض، حىتَّ تْغُدَو هبم روايُتُه للحديِث إىل الّنيبِّ 
 الّنبويِّ واضحًة َجلّيًة. 

 الذين روَوا عن العرباضِ احلديث النبوي الشريف:
وىل من احملدِّثني، روى الشكَّ فيه أّن العرباَض بَن ساريَة كان من الطبقِة األ مما 

إذ ذكَر ابُن  (2)أحاديَث، وروى عنه َاْع  من رواة احلديث النبوي، عن الرسوِل 
، الذين رَووا عنه حديَث رسوِل (2)، والسخاويُّ (1)، وابُن حجرٍ (4)، والذهيبُّ (3)عساكرَ 
  ، فقد روى عنه:اهلِل 

                                                           
 .34ص ، ستأيت هذه األحاديث يف مسند العرباض - (1)
، واإلص ابة يف متيي ز 419/ 3، وس ري أع الم الن بالء 44/122انظر تاريخ مدين ة دمش ق  روى عنه أكثر من عشريَن راوياً. -(2) 

 .443/ 2الصحابة 
 . 44/122تاريخ مدينة دمشق  -(3)
 .419/ 3سري أعالم النبالء  -(4)
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 (3)أبورُهم أحزا  بن أِسْيد السََّمعي. -1
. أبو أُمامة -2   (4)الباهليُّ
ُر بُن نُ َفرْيٍ. -1   (5)ُجبَ ي ْ
  (6)حبيُب بُن ُعبَ ْيٍد. -5
. بنُ  ُحْجرُ  -4   (7)ُحْجٍر الَكالعيُّ

                                                                                                                                                         
 .443/ 2اإلصابة يف متييز الصحابة  -(1)
 . 2/234دينة الشريفة التحفة اللطيفة يف تاريخ امل -(2)
، ويق ال ل ه: الظه ري، ق ال اب ن ي ونس: أدرك اجلاهلي ة، وع داده يف الت ابعني، -بفتحت ني -أبوُرهم السَّ َمعي  أحزا  بن أِسْيد-(3)

 وكذا ذكره يف التابعني البخاري وابن ِحبَّان، وقال أبو حامت: ليست له صحبة. وذكر ابن أيب خثيمة وابن سعٍد أبا ُره م الس ماعي
يف الصحابة فيمن ن زل الش ام م نهم. وروى ع ن العرب اض ب ن س اريَة السُّ لميِّ بع ض األحادي ث. ذك ر ذل ك اإلم ام أِح د يف املس ند 

، واب         ن حج         ر يف اإلص         ابة يف متيي         ز الص         حابة 44/122، واب         ن عس         اكر يف ت         اريخ مدين         ة دمش         ق 322، 22/341
                                                .2/443و1/133
ابن عجالن بن احلارث، ويقال: ابن وهب، ويقال: ابن عمرو بن وهب بن عريب بن وهب ب ن  -بالتصغري -امسه: ُصَدي   -(4)

وع  ن عم َر وعثم  اَن وعل  يٍّ ، ري اح ب  ن احل ارث ب  ن مع ن ب  ن مال ك ب  ن عص ر الب  اهلي أب  و أمام ة، مش  هور بكنيت ه. روى ع  ن الن يبِّ 
وأيب ُعبيدة ومعاذ وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت وعمرِو بن عبسَة وغ ريهم، وس كن الش ام وش هد ُأُح داً، وقي ل: ن زل ِح ص م ن 

. انظ    ر اإلص    ابة يف متيي    ز الص    حابة 23الش    ام . ت    ويفَِّ س    نة ) ، ورج    ال ص    حيح البخ    اري 443، 2/122ه      (، وفيه    ا خ    الف 
1/333. 

"ق  ال اب  ن من  ده: ع  داده يف  :2/443و 234، 1/142ق  ال اب  ن حج  ر يف اإلص  ابة يف متيي  ز الص  حابة  رْي ب  ن نُ َف  رْي:ُجبَ    -(5)
: "ُجبَ رْي بن نُ َفرْي شامي  تابعيُّ ثقة ". وذك ره اإلم ام أِح د نبأنّ ه 1/233الشاميني، مات حبمص". وقال الكويفُّ يف معرفة الثقات 

، وال  دارميُّ 1/322، واب  ن أيب ش  يبَة يف مص  نَّفه 394، 329، 322، 22/332س  نده يف م -روى ع  ن العرب  اض ب  ن س  اريَة 
، والب  زاز يف مس  ندِه 2/233، والفس  ويُّ يف املعرف  ة والت  اريخ2/494و 1/23،24، واب  ن أيب عاص  ٍم يف الس  ّنة1/324يف س  ننهِ 

 . 44/122، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 13/132
، إذ ذك ر اب ن س عٍد يف الطبق ات من ال حبيب بن ُعبَ ْيدٍ  -(6) ب أنَّ حبيب اً روى 4/243ذين رَووا ع ن العرب اض ب ِن س اريَة الّس لميِّ

، 1/231، والفسوي يف املعرفة والت اريخ13/134، والبزاز يف املسند 1/31عن العرباض، وأِحد بن حنبل يف األسامي والكىن 
، وابن عس اكر 1/333، والدينوري يف اجملالسة وجواهر العلم3/133، وأبو نعيم يف حلية األولياء12/234والط اين يف الكبري

 .44/122يف تاريخ مدينة دمشق 
، ذك ر-(7) روى ع ن العرب اِض ب ِن س اريَة  ، أنَّ ُحْج راً 2/443اب ن حج ر يف اإلص ابة يف متيي ز الص حابة  ُحْجُر ب ُن ُحْج ٍر الَكالع يُّ

، وال  ذهيبُّ يف مي  زان 4/144، وأب  و ح  امت البس  يتُّ يف الثق  ات 44/ 3وذك  ر ذل  ك الرتم  ذي يف س  ننِه ، الس  لميِّ بع  ض األحادي  ث
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  .(1)معدانَ  بنُ  خالدُ  -8
  (2)هانئ اخلوالين. بنُ  سعيدُ  -7
  (3)جبلَة. بنُ  ُسوْيدُ  -6
  (4)ُعبَ ْيد. بنُ  شريحُ  -9

  (5)أيب أوَّف النُّمرْيّي. بنُ  ُعبادةُ  -12
  (6)هالل. األعلى بنُ  عبد -11

                                                                                                                                                         

، واملِ   زِّيُّ يف ِت   ذيب الكم   ال 1/143، واحل   اكُم النيس   ابوريُّ يف املس   تدرك عل   ى الص   حيحني 2/143االعت   دال يف نق   د الرج   ال 
 .44/122، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 3/442
بع  ض األحادي  ث، ذك  ر ذل  ك اإلم  ام أِح  د ب  ن حنب  ل يف مس  ندِه  ب  ِن س  اريَةَل الس  لميِّ  خال  َد ب  َن مع  دان روى ع  ن العرب  اضِ  -(1)

، وال        دارمي يف س        ننِه 2/344، واب        ن أيب ش        يبَة يف مس        ندِه 1/133، والطيالس        يُّ يف مس        ندِه 391، 342، 22/333
، والفس  ويُّ يف املعرف  ة 2/31، وعب  د ال  رزّاق يف مص  ّنفِه 13/131، والب  زاز يف مس  ندِه 1/312، واب  ن ماج  َة يف س  ننِه 1/324

 .243-1/243ابن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة و  ،3/443، والبالذري يف أنسا  األشراف 2/232والتاريخ 
ذك   ر ذل  ك اإلم   ام أِح   د يف املس   ند  بع   ض األح   ادث، س  عيد ب   ن ه   انئ اخل   والين، روى ع  ن العرب   اِض ب   ِن س   اريَةَل الس  لميِّ  -(2)

، وابن 1/143، وصفيُّ الدين األنصاري 1/322، ويف املقتىن يف سرد الكىن 2/114، والذهيبُّ يف تاريخ اإلسالم 22/342
 . 2/443حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة 

، ذكر ذل ك البخ اري يف الت اريخ سويد بن جبلة الفزاريُّ، ليس له صحبة ، وكان تابعيَّاً، روى عن العرباض بن س -(3) اريَة السُّلميِّ
، 1/231، والفس   وي يف املعرف   ة والت   اريخ 3/22، ويف مس   ند الش   اميني12/233، والط    اين يف املعج   م الكب   ري2/412الكب   ري

، 1/123، وبق  ي ب  ن خمل  د يف م  اروي يف احل  وض والك  وثر2/294، واب  ن عب  د ال  َ  يف التمهي  د4/194واب  ن حبّ  ان يف ص  حيحة
 .44/122، وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 2/133ن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابةواب
، ذك  ر ذل  ك اإلم  ام أِح  د يف املس  ند  -(4) ، 22/393ش  ريح ب  ن ُعبَ ْي  د ش  امي  ت  ابعي  ثق  ة ، روى ع  ن العرب  اض ب  ن س  اريَة السُّ  لميِّ

 .1/243يف متييز الصحابة ، وابن حجر يف اإلصابة1/432والعجليُّ الكويفُّ يف معرفة الثقات
ُعبادة ب ن أيب أوَّف ب ن حنظل ة ب ن عم رو ب ن رب اح ب ن جعون ة ب ن احل ارث ب ن ن ري ب ن ع امر ب ن صعص عة أب و الولي د النُّم رْيّي.  -(5)

ومل ي  ذكره أح  د يف الص  حابة، وذك  ره يف الت  ابعني البخ  اريُّ، واب  ن أيب ، ق  ال اب  ن من  ده: اختل  ف يف ص  حبته وع  داده يف أه  ل الش  ام
، وأبو بكر ب ن عيس ى، وأب و احلس ن ب ن مسي ع، واب ن ِحبّ ان وغ ريهم. وق ال أب و نع يم: بأنّ ه ش امي ، روى ح امت، وأبو زرعة الدمشقيُّ

، أش  ار إىل ذل  ك اب  ن 2/232ع  ن عم  رِو ب  ن عبس  ة. انظ  ر اإلص  ابة يف متيي  ز الص  حابة  . وروى ع  ن العرب  اض ب  ن س  اريَة السُّ  لميِّ
 .44/122عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 

، ذك  ره -(6) ، بأنّ  ه روى ع  ن العرب  اض ب  ن س  ارية 149، 1/33اب  ُن س  عٍد يف الطبق  ات الك   ى  عب  داألعلى ب  ن ه  الل السُّ  لميُّ
، واإلم   ام 1/333، والط    ي يف التفس   ري 3/331، والبس   يتُّ يف الثق   ات 233/ 2الفس   ويُّ يف املعرف   ة والت   اريخ وذك   ره، السُّ   لميِّ 
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  (1)عائذ. عبد الرِحن بنُ  -12
. وعبد الرِحن بنُ  -11  (2)عمرو السُّلميُّ
  (3)مْيسرة أبو سلمَة احلضرمّي. عبد الرِحن بنُ  -15
  (4)أيب بالل. عبداهلل بنُ  -14
. عبداهلل بنُ  -18   (5)هالل السُّلميُّ
  (6)عمرو بن األسود الكندي. -17
  (7)حبيب. بنُ  امل ُهاِصرُ  -16

                                                                                                                                                         

، والبغوي يف ش رح 1/23، والبيهقي يف دالئل النبوَّة 3/133والط اين يف مسند الشاميني  ،323، 22/322أِحد يف املسند 
، والقش   ريي يف 14/313، واب   ُن ِحبَّ   ان يف الص   حيح 2/433، والنيس   ابوري يف املس   تدرك عل   ى الص   حيحني 13/234الس   ّنة 

 . 44/122اكر يف تاريخ مدينة دمشق ، وابن عس2/113، والذهيبُّ يف املقتىن يف سرد الكىن 1/333الكىن واألمساء 
عب د ال  رِحن ب  ن عائ ذ األزدي الثم  ايل احلمص  يُّ أب و عب  د اهلل، روى ع  ن العرب اض ب  ن س  ارية السُّ لميِّ بع  ض األحادي  ث، ذك  ر  -(1)

 .2/443اإلصابة يف متييز الصحابة ، وابن حجر يف34/449ذلك ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق 
. ذكر ذلك اإلمام أِحد يف املسند  -(2) ، روى عن العرباض بن سارية السُّلميِّ ، 22/334،343عبد الرِحن بن عمرو السُّلميُّ

(، وال  ذهيبُّ يف س  ري 2/143، والبغ  ويُّ يف تفس  ريه )44/122، واب  ن عس  اكر يف ت  اريخ مدين  ة دمش  ق 1/34وامل  رواينُّ يف الب  دع 
 . 2/234التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة  ، والسخاوي يف419/ 3أعالم النبالء 

ثقة . روى عن العرباض بن سارية السُّلميِّ بعض األحاديث. وذكرذلك أبو نعيم ، عبد الرِحن بن مْيسرة أبو سلمَة احلضرميّ  -(3)
، واُليثم ي يف 44/122ت اريخ مدين ة دمش ق  ، وابن عساكر يف14/433، وابن عبدال  يف التمهيد 3/111يف حلية األولياء 

 .13/321جممع الزوائد 
(4)- ، روى ع  ن العرب  اض ب  ن س  ارية السُّ  لميِّ بع  ض األحادي  ث. ذك  ر ذل  ك اإلم  ام أِح  د يف املس  ند  عب  داهلل ب  ن أيب ب  الل اخلزاع  يُّ

، وابن حجر يف اإلصابة يف متييز الص حابة 44/122وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق  ،392, 344،391، 343/ 22
 .3/221، وأبو نعيم يف حلية األولياء2/443
(5) - ، روى ع  ن العرب   اض ب  ن س   ارية السُّ  لميِّ بع   ض األحادي  ث. ذك   ر ذل  ك اإلم   ام أِح  د يف املس   ند  عب  داهلل ب   ن ه  الل السُّ   َلميُّ

22/349 . 
 ت اريخ مدين ة روى عن العرباض بن سارية السُّلميِّ بع ض األحادي ث. ذك ر ذل ك اب ن عس اكر يف عمرو بن األسود الكندي، -(6)

 .2/323، وابن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة 4/1242، واملقدسيُّ يف ذخرية احلّفاظ 44/122دمشق 
 1/33روى ع  ن العرب  اض ب  ن س  ارية السُّ  لميِّ بع  ض األحادي  ث. ذك  ر ذل  ك اب  ن أيب عاص  م يف الس  ّنة امل   ُهاِصر ب  ن حبي  ب،-(7)
. وق  د مسَّ اُه اب  ن حج  ر والس  خاوي: امله  اجر ب  ن 1/432ويف مس  ند الّش  اميني ، 2/242، والط  اين يف املعج  م الكب  ري2/494و

 .2/234، والتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة 1/33حبيب .انظر اإلصابة يف متييز الصحابة
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  (1)أيب امل ُطاع. حيىي بنُ  -19
 (2)حبيبَة بنُت العرباِض. أُمُّ  -22

 (3)وروى عن العرباض غرُي هؤالء كما ذُكَر.
 :وفاتُهُ 

أاعْت ُجلُّ املظانِّ اليت تراْت للعرباِض بِن ساريَة على أنَّ وفاَتُه وقعْت يف سنِة 
، (6)واملِزيُّ  (5)، وابُن منظورٍ (4)ه ( يف ِحَص الشاِم، إذ ذكَر ابُن عساكرَ 74)

، وابُن (4)والسخاويُّ  ،(3)، وابُن حجرٍ (2)، وابُن كثريٍ (1)والصفديُّ ، (7)والذهيبُّ 
 ه (.74، وغريُُهم أنَّ العرباَض بَن ساريَة السُّلميَّ ُتويفَِّ يف ِحَص الشاِم سنة )(5)العمادِ 

                                                           
(، 42ب رقم ) 1/13حيىي بن أيب امل ُطاع، روى ع ن العرب اض ب ن س ارية السُّ لميِّ بع ض األحادي ث. ذك َرُه اب ُن ماج ة يف س ننه -(1)

، واب  ن أيب ح  امت يف التفس   ري 2/233، والفس  ويُّ يف املعرف  ة والت  اريخ1/24، وامل  رزويُّ يف الس  نة1/14واب  ن أيب عاص  م يف الس  ّنة
، ومتّ      ام ال      رازي يف 1/144، والنيس      ابوريُّ يف املس      تدرك عل      ى الص      حيحني1/22م األوس      ط، والط       اينُّ يف املعج      3/1232

، وال ذهيبُّ يف س ري أع الم 44/122، وابن عساكر يف ت اريخ مدين ة دمش ق 4/233، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة1/92الفوائد
 . 31/339لكمال، واملِزيُّ يف ِتذيب ا4/221، وميزان االعتدال يف نقد الرجال419/ 3النبالء 

، روْت ع    ن أبيه    ا العرب    اِض أحادي     َث. ذك    ر ذل    ك اإلم    ام أِح    د يف املس     ند  -(2) أُمُّ حبيب    َة بن    ُت العرب    اِض ب    ن س     اريَة السُّ    لميِّ
، والط اين يف 4/334، والبسيت يف الثقات4/41، والرتمذيُّ يف سننِه 2/133، واجلُْعِفيُّ يف التاريخ الكبري 323، 22/324

، والبيهقي يف 2/144، والنيسابوري يف املستدرك على الصحيحني3/43عجم األوسط، ويف امل12/239،233املعجم الكبري
، ويف 4/444، وال   ذهيبُّ يف مي   زان االعت   دال 33/334و 9/333، واملِ   زيُّ يف ِت   ذيب الكم   ال3/113معرف   ة الس   نن واألث   ار

، والعس قالين يف 3/324الزوائ د ، واُليثمي يف جمم ع 434، 1/433، والزيلعيُّ يف  ريج األحاديث وا ثار2/322الكاشف 
، وش   ها  ال   دين العس   قالين يف النك   ت الظ   راف عل   ى األط   راف 12/429، ويف ِت   ذيب الته   ذيب 1/433تقري   ب الته   ذيب

. 1/494، واألنصاري اخلزرج ي يف خالص ة ت ذهيب ِت ذيب الكم ال 4/332، والعسقالين الشافعي يف لسان امليزان 4/229
 .(55من سرية والدها العرباض )ص (7يف الفقرة ) ُسبقْت تراُتهاو 
، وانظ ر س ري 22/393يف املس ند  –بأن ه روى ع ن العرب اض ب ن س ارية السُّ لمي ِّ  -ك  سعيد بن سويد، ذكره اإلم ام أِح د  -(3)

 .2/234، والتحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة 2/443، واإلصابة يف متييز الصحابة 419/ 3أعالم النبالء 
 . 44/192خ مدينة دمشق تاري -(4)
 . 13/343خمتصر تاريخ دمشق  -(5)
 .333 /19ِتذيب الكمال  -(6)
 . 1/33، ودول اإلسالم 43، واإلعالم بوفيات األعالم، ص 1/43، والع  يف خ  من غ 3/422سري أعالم النبالء  -(7)
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وغزا معُه   ومن خالل تتبُِّع سريِة العرباِض َخَلْصُت إىل أنَُّه َصاَحُب رسوِل اهللِ 
وعاَش يف عهد اخللفاِء الراشدين، وأمضى شْطرًا من حياتِه يف عهد  وروى حديَثُه،

الدولة األُمويَّة، وسكَن ِحَص الشام اليت هي من املدِن القدميِة احلديثِة احليَِّة يف 
وغريِهم قبَل اإلسالِم  والعمالقة التاريخ، إذ تواىل عليها أقوام  كثريوَن من اجلّبارين

وسكَنها احلكماُء والعباقرُة ونزَل فيها اع  كثري  من الصحابِة يف وبعَدُه، وأمَّها وزاَرها 
واحد  من هؤالِء الصحابِة الذين   ، وهذا الِعْرباُص بُن ساريَة السَُّلميُّ (6)أياٍم َخَلتْ 

 نزلوا ِحَص، وَرَقَد يف ُحولَِتها.
الصحايبُّ اجلليُل  اليت بَ َرز من خالُلا –بعد هذه الرحلِة املمتعِة الشاقَِّة الّشائقِة 

وصحابتِه  أبو َنيٍح من جديٍد، لدى ُاْهوِر القرَّاِء املثّقفنَي احملبِّنَي لرسوِل اهلِل 
، أحُد شيوِخ الصحابِة، وراوي الِعرباُض بُن ساريَة السُّلميُّ رضواُن اهلِل عليهم أاعني، 

انتقلُت  راقُد ُحولِتها شهيُد اإلسالِم، نزيُل الّشاِم، قاطُن ِحَص، حديِث رسوِل اهلِل 
، فاّتكأُت على مسندِه من األحاديِث اليت رواها عن رسول اهلل  إىل تصنيفِ 

الذي أخرج للعرباِض يف   مسانيِد احلديِث، والسّيما مسند اإلمام أِحد بن حنبل
 مسندِه أربعًة وعشريَن حديثاً، ُكرَِّر بعُضها مع بعض االختالِف يف الروايِة أو السَّنِد.

ككتِب السُّنِن   ووقفت على الكتِب اليت اَعْت أحاديَث رسوِل اهلِل 
وقد تكّررْت بعُض هذه األحاديث ، واملعجماِت، حىّت خَلْصُت إىل مسنِد العرباضِ 

                                                                                                                                                         
 .19/333الوايف بالوفيات  -(1)
 .13/ 9البداية والنهاية  -(2)
 .2/443اإلصابة يف متييز الصحابة  -(3)
 .2/234التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة  -(4)
 .1/111شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -(5)
 . 2/85ورقدوا فيها. انظر تاريخ ِحص  وصل عدد الصحابِة الذين نزلوا ِحص وأعماَُلا زهاء أربعمفة صحايبٍّ تقريباً  -(6)
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مع بعِض اخلالف يف منت احلديِث، أو يف سندِه، ولعلَّ هذا اخلالَف يف بعِض 
 . تقويتهااألحاديِث ضر   من 
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 من اجلهة الشمالّية مدخل مقام الّصحايبِّ اجلليل أيب َنيح 
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  سهِل احلْوَلِة الذي فيه مقام الصحايبِّ اجلليل أيب َنيٍح العرباِض بن ساريةَ 
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 من جهة اجلنو  الغريب مقام الصحايب اجلليل أيب َنيٍح العرباض بن سارية 
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 يف مسجده  ضريُح الصحايبِّ اجلليل أيب َنيحٍ 
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 من الداخل  جانب من ضريح الصحايبِّ اجلليل أيب َنيحٍ 
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 من الداخل  اجلليل أيب َنيحٍ  ضريح الصحايبِّ 
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 شاخصة ضريح الصحايّب اجلليل أيب َنيحٍ 
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 شاخصة مسجد الصحايبِّ اجلليل أيب َنيحٍ 
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 أحُد املارَِّة يصلِّي يف مسجد الصحايبِّ اجلليل أيب َنيٍح 
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 احملرا  يف مسجد الصحايبِّ اجلليل أيب َنيٍح 
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 من الداخل  اجلليل أيب َنيحٍ مسجد الصحايبِّ 
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 من جهة اجلنو  مقام الصحايب اجلليل أيب َنيٍح العرباض بن سارية 
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من جهة اجلنو    مقام الصحايبِّ اجلليل أيب َنيٍح العرباض بن سارية 

 الغريبِّ 


