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 الصحابي أيمن بن خريم بن فاتك األسدي

 ...عد من الشاميين ـ(ه08 :ت)

 نبيلة القوص يالباحثة 

 

 إخويت القراء:

 املرسلنيو  أسكن فيها األنبياءو ، اليت بارك فيها للعاملنيجل جعلنا من أهل الشام و  إن اهلل عز
ليحظى ، جاهد نفسه اليت بني جنبيهو  ألهل الشام من اجتهدفطوىب ، األولياء الصاحلنيو  الصحابةو 

 .إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم :ببشارة املصطفى الذي قال

 بابيف  قخيربنا أثناء رحلته السياحية يف أرض دمش، بن عساكرا مشق الشهريدمؤرخ ها هو و 
 .(ذكر بعض الدور التي كانت داخل السور )

).... زقاق عطاف هو عطاف املعلم كان ينسب إىل أمين بن  :يسكنها الصحابة قائال اليت كانو 
فمن هذا ، يف دمشقحاليا كان ينزل حملة القصاعني )القصاع(، أي   (.خرمي بن فاتك األسدي

  ؟الصحايب

 اسمه:

بن األخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن القليب بن عمرو بن أسد بن خزمية  أمين بن خرمي
 األسدي.

  هو خرمي بن األخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك بن خزمية.و  خرمي بن فاتك األسدي، أبوه:و 

 الصماء بنت ثعلبة بن عمرو بن حصني بن مالك األسدية. أمه:

 مها بدريان.و  عمه،و  وى عن والدهر و  يفاع،  هو غالمو  أسلم يوم الفتح،

 : أنه شامي األصل نزل الكوفة.قيل يف "االستيعاب يف معرفة األصحاب"و 
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 أبو إسحاق السبيعي.و  فاتك بن فضالة،و  الشعيب، :روى عنه

إن ) :رضي اهلل عنه بن عفان قتل عثمانمقال يف  املربد يف "الكامل": له صحبة، حيثقال و 
 .(ما رحبواو  خسراناو  وا أثاماالذين تولوا قتله سفها لق

  :يف االستيعاب يف معرفة األصحاب، قالو  

قال و  رفض،بأن الصحايب أمين بن خرمي قد دعاه مروان بن احلكم  للقتال يف معركة "املرج"، ف
هد أن ال إله إال اهلل، فإن إهنما عهدا أيل أن ال أقاتل أحدا يشو  أيب قد شهدا بدرا،و  مفتخرا إن عمي

 جئتين برباءة من النار قاتلت معك، مث أنشد قائال:

 شــــــــــــــــقري ى سلطان آخر منــــــــــعل          ست مقاتال رجال يصليـــــــــــــــــــــــلو 

ـــــــــــــــــــعلو  ه سلطانهــــــــــل  شـــــــــــــــــــــــطيو  هـــــــاذ هللا من سفـــــــــمع          يـــــــــــــي إثمـ

 فلست بنافعي ما عشت عيش ي          ا في غير جرم؟ــــــــــــــــأقتل مسلمأ

أن نوقظ مشاعر إميانية من ، حنن نقرأ بضع أسطر عن هذا الصحايب رضي اهلل عنهو  ما أحوجناو 
ما أخوف ما ، فعندما سأله الصحايب سفيان الثقفيالراهن ، ناوقتمبا خيص ، خالل كالم املصطفى

  ؟فهي أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه، قال هذاو  فأمسك بلسان نفسه ؟ختاف علي

يف زماننا هذا حفظ اللسان مقدم يف أي عمل نقوم به ليكون عمل صاحل. يصلح للوقوف بني و 
 ...يدي اهلل

 :قد صدق من قالو  مبالغةو  ففي الفنت تزداد شهوة الكالم قوة

ـــــــــــوجدت سكوت  زمتــــــــــــــــي متجرا فلــ

 ما الصمت إال في الرجال متاجرو 

 رـــــــــــــى كل تاجــــــــــــو علــــــــــــره يعلــــــــــــــــــتاجو 

 .هاجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنو  .... .منااللهم أهل
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 املراجع:و  املصادر 

 البن األثريـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة/ 

  / للعسقالينـ االستيعاب


