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 بن مالك القرش ي الفهري  سلمةحبيب بن : الصحابي 

 على نهر بردى "طاحونة السقيفيينداره عند "

 الباحثة نبيلة القوص ي

 

 إخويت قراء زاوية "معامل و أعيان":

إن كتب التاريخ املختلفة تذكر لنا أن عددا كبريا من الصحابة و التابعني و األولياء الصاحلني 
وع من االجنذاب نقد دفنوا يف دمشق، و إن جولة سياحية تأملية لسري هؤالء لتبعث يف النفس 

كي   ساإلميانية و نعمل ضمن جهاد النف ، كي نستلهم العرب و العظاتللوقوف عند سريهم 
...  نا و هبمم و إرادة التغيري حنو األفضل ... و قد زار نبينا البقيع كثريا يدعو ملن سبق حنظى

 هيا معا نسأل اهلل أن يلهمنا حسن التدبر ...ف
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 الصحايب :

 سلمة بن مالك األكرب بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري.محبيب بن 

 ليهم و نيله منهم.يكىن بأبا عبد الرمحن، و يقال له حبيب الروم لكثرة دخوله إ

خمتلف يف صحبته ،قال مكحول : سألت الفقهاء عنه مل يعرفوا ذلك ، و سألت قومه فقالوا 
 : قد كانت له صحبة .

 صحبته ، و أهل املدينة ينكروهنا .و قال ابن معني : أهل الشام يثبتون 

 . البخاري: له صحبة اإلمام و قال 

  من الصحابة، و تويف بالشام دمشق . و قال ابن عساكر: قويت فيه الروايات أنه 

 و يقال له حبيب الروم لكثرة جهاده فيهم.أن له صحبة ، :و الراجح من األقوال

يعد من أهل الشام، كان الشاميون يثنون  إىل أن مات ،قدم الشام بعد مقتل عثمان و بقي 
 .عليه ثناء كبريا  

و سلم ،  عليه غزا مع النيب صلى اهلل كرامات عدة،  قصص من جماب الدعوة و لهو قيل: أنه 
 .و روى عنه أحاديث

 .لعمر ، و اختلفوا يف مكان الوفاةهجري، و هو باخلمسني من ا24تويف يف سنة  

أن معاوية وجهه إىل املدينة لنصرة عتمان رضي اهلل عنه ، و عندما بلغه مقتله و هو  :قيل  
 عاد لدمشق و بقي فيها إىل أن مات .يف الطريق 

 .ة و واله إياها و بقي إىل أن ماتوجهه معاوية ألرميني :و قيل

 .به "تاريخ دمشق": أنه تويف بدمشقو الراجح، قول ابن عساكر يف كتا
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م اجعلنا قرة أعني نبيك حممد صلى اهلل عليه و سلم، كما جعلت الشام دمشق قرة أعني للهف
و  صطفى و رسخوها باحلبمن العلماء و الناس الذين عشقوا أقوال امل للصحابة و التابعني

 .االحرتام

 

 

 املصادر و املراجع:

 175ـ تاريخ دمشق / البن عساكر 

 هجري036ـ أسد الغابة / البن األثري 

 هجري214ـ اإلصابة يف متييز الصحابة / للعسقالين 

 العربية السورية ـ احلوليات األثرية


