الصحايب اجلليل أبو الدرداء

الصحابي اجلليل أبو الدرداء (رضي اهلل عنه) قاضي دمشق
ىو الصحايب اجلليل أبو الدرداء (رضي اهلل عنو) قاضي دمشق ،الذي كاف -إىل علمو
وفضلو وأخذه عن رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ -ذا قدـ راسخة يف التفكر والتدبر،
جل جبللو ،بعني العبد اخلاشع الذي يرى يف كل فعل منها عني احلكمة
والنظر إىل أفعاؿ اهلل ّ
اإلذلية والعدالة الربانية.
وأبو الدرداء مشهور بكنيتو ،سلتلف يف امسو :فقيل :عوؽلر بن زيد بن قيس ،وقيل :عوؽلر
بن عامر ،وقيل :ابن عبد اهلل ،وقيل :ابن ثعلبة ابن عبد اهلل األنصاري اخلزرجي ،حكيم ىذه
األمة وسيد القراء بدمشق وروى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم عدة أحاديث.
أسلم يوـ بدر ،وشهد أحداً وأبلى فيها ,وعن شريح بن عبيد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم عنو يوـ أحد( :نعم الفارس) ،وقاؿ( :ىو حكيم أمني).
ولقد اشتهر -رضواف اهلل عليو -بالعزوؼ عن الدنيا ،حىت ترؾ التجارة والربح الدنيوي،
إىل العبادة والتفرغ للتجارة اليت تنجي من العذاب األليم ،انقطاعاً للعلم والعمل وتفرغاً
للعبادة .دعاه إىل ذلك خوؼ أف يأٌب يوـ احلساب ،وقد أثقلت كاىلو بأسباب ادلسؤولية
واحلساب ،وىو يريد أف يلقى اهلل متخففاً من كل أثقاؿ الدنيا وأعبائها ،لعلّو يفوز برمحتو
سبحانو يف يوـ يشتد ىولو ،حىت تذىل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات ٍ
محل
محلها ،وترى الناس سكارى وما ىم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديد.
ويف شأف التفكر يف آالء اهلل تعاىل وتدبر حكمو يف ملكو وملكوتو ،قاؿ رضي اهلل عنو:
"تفكر ساعة خري من قياـ ليلة".
وقد سئلت زوجو :ما كاف أفضل عمل أيب الدرداء؟
فقالت" :التفكر".
وىذا منو رضي اهلل عنو دليل فقهو لكتاب اهلل ،ووقوفو عند مدلوؿ آياتو البيّنات ،ففي
العديد من اآليات صلد الدعوة إىل التفكر ،وثناء اهلل جلت حكمتو على أولئك الذين سعدوا
بالتفكر الصحيح ،فكاف سبيلهم إىل رفيع ادلراتب ،وعظيم ادلثوبة عنده سبحانو ،وذلك يف
مثل قولو عز وجل:
{قُل ىل يستَ ِوي األ َْعمى والْب ِ
صريُ أَفَبلَ تَػتَػ َف َّك ُرو َف} األنعاـ .55
َ ََ
ْ َ ْ َْ
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ِ
ك َآلي ٍ
ِ
ات لَِّق ْوٍـ يَػتَػ َف َّك ُرو َف} الرعد .3
{إ َّف ِيف َذل َ َ
ض واختِبلَ ِ
ؼ اللَّي ِل والنػَّها ِر آلي ٍ
{إِ َّف ِيف خ ْل ِق َّ ِ
ات ِّألُوِِل األلْب ِ
اب} آؿ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
َ
ْ
َ
ْ َ َ َ
عمراف .195
ِ
َّ ِ
السماو ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ات َواأل َْر ِ
ض
ين يَ ْذ ُك ُرو َف اللّوَ قيَاماً َوقُػعُوداً َو َعلَ َى ُجنُوِب ْم َويَػتَػ َفك ُرو َف يف َخ ْلق َّ َ َ
{الذ َ
اطبلً سبحانَ ِ
اب النَّا ِر } آؿ عمراف .191
ت َىذا بَ ِ ُ ْ َ َ
َربػَّنَا َما َخلَ ْق َ
ك فَقنَا َع َذ َ
َّك من تُ ْد ِخ ِل النَّار فَػ َق ْد أَخزيػتَو وما لِلظَّالِ ِم ِ
ِ
َنصا ٍر } آؿ عمراف .192
َ
ني م ْن أ َ
ْ َْ ُ َ َ
{ربػَّنَا إن َ َ
َ
َ
وكأين باآليات الكرؽلة توحي أف مقاـ التفكر ليس باألمر السهل ،فقد اقًتف –كما
نرى -بعزائم الرجاؿ ،وصرب ادلؤمنني اجملاىدين الصابرين .وسبحاف الذي من بعض فضلو ،ما
يكوف من العطاء والنماء.
ويف شأف اخلوؼ من يوـ احلساب ،وإيثار اآلجلة الباقية على العاجلة الفانية ،والورع من
أف تثقلو ادلسؤولية يف ذلك اليوـ ،قاؿ رضي اهلل عنو" :بعث النيب صلى اهلل عليو وسلم وأنا
تاجر ،فأردت أف ذبتمع ِل العبادة والتجارة ،فلم غلتمعا ،فرفضت التجارة وأقبلت على
العبادة .والذي نفس أيب الدرداء بيده ما أحب أف ِل اليوـ حانوتاً على باب ادلسجد ال
زبطئين فيو صبلة ،أربح منو كل يوـ أربعني ديناراً ،وأتصدؽ ِبا كلها يف سبيل اهلل .قيل لو :يا
أبا الدرداء ،وما تكره من ذلك؟ قاؿ :شدة احلساب".
ويف إزاحة الستار عن شعور صادؽ ِبذه احلقيقة وتذوؽ آلثار األخذ ِبا نرى كلماتو
ىم ذلم إال مجع
ربمل -مع صادؽ النصح لآلخرين -صورة الوعيد ادلرعب ألولئك الذين ال ّ
الدنيا من ىنا وىناؾ ،ناسني ما يثقل الكواىل من ادلسؤولية عما غلمعوف قاؿ يف ذلك رضي
اهلل عنو" :ويل لكل مجاع فاغر فاه ،كأنو رلنوف ،يرى ما عند الناس ،وال يرى ما عنده ،ولو
يستطيع لوصل الليل بالنهار ،ويلو من حساب ٍ
غليظ شديد".
وإذا كانت اخلشية على قدر ادلعرفة ،فجدير بأيب الدرداء رضي اهلل عنو أف يكوف على ىذا
القدر من خشية اهلل ،وأف يكوف يف حسبانو دائماً شدة احلساب ..وكاف دليل الصدؽ يف
ذلك صوف نفسو عما ؼلالف ذلك.
على أنو رمحو اهلل ورضي عنو ،قد أزاؿ من النفوس ما ؽلكن أف يداخلها من اللبس،
بسبب موقفو ىذا ،ويظن أنو ػلرـ على نفسو ما أحل اهلل يف كتابو فأماط اللثاـ عن ذلك،
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مبيناً أنو ػلب أف يكوف من الذين ال تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر اهلل وذلك قولو" :ما
أقوؿ :إف اهلل عز وجل مل ػلل البيع وػلرـ الربا ،ولكن أحب أف أكوف من الذين ال تلهيهم
ذبارة وال بيع عن ذكر اهلل".
ذلك ما ارتضاه لنفسو ،وقدر أف يصرب عليو ،وىو طريق التزمو وربمل تبعاتو ،ولئن كاف
اإلسبلـ ال يوجبو على الناس :إ ّف أبا الدرداء رضي اهلل عنو مل يلزـ بو أحداً غريه .ولقد اختار
لنفسو -بعد أف خرب قدرتو -أف يستربئ لدينو وعرضو باإلعراض عن االستكثار من الدنيا
بالتجارة وغريىا ،والرضا بالقليل الذي يقوـ باإلود وػلفظ الكرامة ،حيطةً وحذراً من مزالق
األقداـ ،وما أكثرىا ،بل وما أوفر مداخل النفس واذلوى إليها ،فكاف يستثمر الوقت يف طاعة
اهلل ،والتبليغ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم والنصح للمسلمني.
وسبحاف خالق اإلنساف ،فلكل أىليتو واستعداده ،وكلٌّ ميسر دلا خلق لو..
أقوؿ ىذا :ألف أبا الدرداء رضي اهلل عنو يعلم أف األمة مكلفة بإعداد القوة اليت ترىب
عدو اهلل وعدو ادلسلمني ،وادلاؿ عنصر مهم على ساحة اإلعداد ،مضموماً إليو الطاقات
العلمية واجلسدية والنفسية وغري ذلك بعد اإلؽلاف وصدؽ التوكل على اهلل :فمن كاف قادراً
مع اإلسبلـ -من الناحية ادلالية واالقتصادية وعنده األىلية لذلك -ال غلوز لو أف يتخلف
عن القياـ بواجبو يف إعداد القوة ادلستطاعة امتثاالً ألمر اهلل تبارؾ وتعاىل بذلك؛ فاألمر
واجب كفائي ،إال إذا توافرت أسباب الواجب العيين .ومل يتوافر ذلك يف عصر أيب الدرداء
رضي اهلل عنو ،فكاف صنيعو تضحية منو؛ إذ آثر العزوؼ عن مجع ادلاؿ للثراء وادلتعة ورضي
قانعاً بالقليل الذي يكفي وال يلجئ إىل التكفف ألف اليد العليا خري من اليد السفلى.
وما أقل ما ذبد أولئك الناس القادرين على اقتحاـ غريزة حب ادلاؿ والتملك ،واهلل تعاىل
اخلَِْري لَ َش ِدي ٌد} العاديات .8
ب ْ
{وإِنَّوُ ِحلُ ِّ
يصف اإلنساف بقولو جل شأنوَ :
ومهما يكن من أمر :فإف ىذا ما ػلسن تذكره -واهلل أعلم -عند قراءة تعليق اإلماـ
الذىيب على مسلك أيب الدرداء عليو الرمحة والرضواف يف ىذه النقطة.
فقد أورد يف "السري" ما أشرت إليو سابقاً وىو ما روى األعشى عن خيثم :قاؿ أبو
الدرداء" :كنت تاجراً قبل ادلبعث ،فلما جاء اإلسبلـ ،مجعت التجارة والعبادة فلم غلتمعا،
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فًتكت التجارة ولزمت العبادة" وىو ما أخرجو ابن سعد يف "الطبقات" ورواه الطرباين وأورده
احلافظ يف "اإلصابة" ورجالو رجاؿ الصحيح.
ٍب قاؿ الذىيب تعقيباً على ذلك( :قلت :األفضل مجع األمرين مع اجلهاد ،وىذا الذي قاؿ
ىو طريق مجاعة من السلف والصوفية ،وال ريب أف أمزجة الناس سلتلفة يف ذلك ،فبعضهم
يقوى على اجلمع ،كالص ّديق وعبد الرمحن بن عوؼ ،وكما كاف ابن ادلبارؾ ،وبعضهم يعجز
ويقتصر على العبادة ،وبعضهم يقوى يف بدايتو ٍب يعجز ،وبالعكس :وكل سائغ ولكن البد
من النهضة حبقوؽ الزوجة والعياؿ).
وما من ريب يف أ ّف من ذاؽ لذة التفكر يف آالء اهلل -ويف األرض واألنفس آيات
للموقنني -واستشعر عظمة اهلل وسلافتو ،وكاف على ذكر أف اآلجاؿ واألرزاؽ بيده سبحانو،
وأنس بالعبادة اخلالصة واخلضوع اخلاشع بني يدي رب العادلني ..ىانت عليو الدنيا ،ورأى يف
جل شأنو إذ يقوؿ يف زلكم
ملذاهتا وخرياهتا الزائلة معوقاً شلا ىو خري وأبقى ،وصدؽ ربنا ّ
الدنْػيا والْباقِيات َّ ِ
اؿ والْبػنُو َف ِزينَةُ ْ ِ
ك ثػَ َواباً َو َخْيػٌر
ات َخْيػٌر ِع َ
ند َربِّ َ
الصاحلَ ُ
احلَيَاة ُّ َ َ َ َ ُ
تنزيلو{ :الْ َم ُ َ َ
أَمبلً} الكهف  ،46ويقوؿ سبحانوِ :
احلَيَػ َوا ُف لَ ْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف}
َّار اْآل ِخَرةَ َذلِ َي ْ
َ
{وإ َّف الد َ
َ
العنكبوت .64
وال شك أف من توفيق اهلل أف غلمع ادلؤمن ادلاؿ ،ويؤدي فيو حق اهلل ٍب حق األمة،
وتكوف الدنيا يف كفيو ال يف قلبو ،وعندىا تكوف دنياه يف عاجل أمره ،مطيعة إىل اآلخرة يف
سخر ادلاؿ للخري ،ومل يتجاوز حدود اهلل يف مجعو ،وال أذلاه ذلك عن عبادة
أجل أمره ،ألنو ّ
ّ
اهلل ،وكما ذكر اإلماـ الذىيب كاف عبد اهلل بن ادلبارؾ رمحو اهلل وأعلى مقامو يف اآلخرين
ظلوذجاً رائعاً يف وضع ادلاؿ موضعو مع ساحة ادلعونة للفقراء وادلعوزين وتيسري العيش وعبادة
احلج ذلم ،مضافاً إىل ذلك ،البذؿ العظيم على ساحة اجلهاد يف سبيل اهلل ،فكاف غلاىد
وجو القرآف الكرمي إىل اجلهاد باألمواؿ واألنفس!!
بنفسو ومالو ،وكم ّ
على أف أبا الدرداء رضي اهلل عنو -وقد أسلم يوـ بدر -مل يفتو أف يشهد مقارعة أعداء
اهلل يف "أحد" وقد أبلى الببلء احلسن يف ذلك ،قاؿ شريح بن عبيد احلمصي :دلا ُىزـ
أصحاب رسوؿ اهلل يوـ أحد ،كاف أبو الدرداء يومئذ فيمن فاء إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم يف الناس ،فلما أظلهم ادلشركوف من فوقهم ،قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
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(اللهم ليس ذلم أف يَعلونا) فثاب إليو ناس وانتدبوا وفيهم عوؽلر أبو الدرداء حىت أدحضوىم
عن مكاهنم ،وكاف أبو الدرداء يومئذ حسن الببلء ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
(نعم الفارس عوؽلر) وىو مرسل ،دلا أف شريح بن عبيد احلمصي مل يدرؾ أبا الدرداء.
ىذا :ومل يعتزؿ الصحايب اجلليل مجاعة ادلسلمني وال تقاعس عن واجب أو أداء حق من
حقوؽ األىل واألمة ،وكاف حريصاً على النصح ،واإلرشاد إىل ما ىو األقوـ واألصلح ما
استطاع إىل ذلك سبيبلً ،األمر الذي يذكر دبا أورد احلافظ يف "اإلصابة" من قوؿ النيب صلى
اهلل عليو وسلم( :ىو حكيم أميت).
انظر إليو يقوؿ مرشداً ناصحاً ،بكلمات ىي من ظبلؿ كبلـ النبوة" :ال تزالوف خبري ما
ّأمرًب خياركم ،وما قيل فيكم باحلق ،فعرفتموه ،فإف عارؼ احلق كعاملو" وىذا دليل يؤكد أف
انصرافو-جزاه اهلل خري اجلزاء -عن االطلراط يف صفوؼ ادلكثرين ،مل ػلل دونو ودوف أف
يكوف اللبنة الصاحلة دائماً يف بناء اجملتمع ادلسلم ،يعمل على التذكري بأخبلؽ اإلسبلـ،
ومعايري الشريعة ،ويقوـ بواجب النصح أداءً لؤلمانة ،ما استطاع إىل ذلك سبيبلً ،فهو من
اجلماعة ادلسلمة وإليها ،ويد اهلل مع اجلماعة.
حدَّث ػلىي بن سعيد قاؿ :استعمل أبو الدرداء (عوؽلر) رضي اهلل عنو على القضاء
فأصبح الناس يهنئونو ،فقاؿ :أهتنونين بالقضاء ،وقد جعلت على رأس مهواة منزلتها أبعد من
عدف أبني ،ولو علم الناس ما يف القضاء ألخذوه بالدوؿ رغبةً عنو وكراىية لو ،ولو يعلم
الناس ما يف األذاف ألخذوه بالدوؿ رغبةً فيو وحرصاً عليو.
وعن معاوية بن قرة أف أبا الدرداء اشتكى (مرض) فدخل عليو أصحابو .فقالوا :يا أبا
الدرداء ما تشتكي؟
قاؿ :أشتكي ذنويب.
قالوا :فما تشتهي؟
قاؿ :أشتهي اجلنة..
قالوا :أفبل ندعو لك طبيباً؟
قاؿ :ىو الذي أضجعين ..جزاؾ اهلل خرياً.
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وحدث أبو معشر القرظي قاؿ :دلا حضر أبا الدرداء ادلوت جاءه حبيب بن مسلمة
فقاؿ :كيف ذبدؾ يا أبا الدرداء؟
قاؿ :أجدين ثقيبلً.
قاؿ :ما أراه إال ادلوت.
قاؿ :أجل.
قاؿ :جزاؾ اهلل خرياً.
وعن عمرو بن مرة قاؿ :مسعت شيخاً يتحدث عن أيب الدرداء أنو قاؿ:
"أحب الفقر تواضعاً لريب ،وأحب ادلوت اشتياقاً إىل ريب ،وأحب ادلرض تكفرياً خلطيئيت".
ومن وصاياه اجلامعة اليت ربس فيها أثر مدرسة الوحي ،وترى من خبلذلا ما كاف من
صدؽ األخذ عن رسوؿ اهلل صلوات اهلل وسبلمو عليو ،وحبو أكثر من الوالد والولد والنفس،
ووعي مقاالتو ووصاياه وعياً أميناً يدؿ على صدؽ التمثل واالنطباع ،قولو رضي اهلل عنو:
"اعبدوا اهلل كأنكم ترونو ،وعدوا أنفسكم من ادلوتى ،واعلموا أف قليبلً يغنيكم خري من كثري
يلهيكم .واعلموا أف الرب ال يبلى ،وأف اإلٍب ال ينسى".
ويقوؿ يف موعظة ألىل دمشق:
"ماِل أرى علماءكم يذىبوف ،وجهالكم ال يتعلموف؟ وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل
لكم بو ،وتركتم ما أمرًب بو .أال إف قوماً بنوا شديداً ،ومجعوا كثرياً ،وأملوا بعيداً ،فأصبح
بنياهنم قبوراً ،وأملهم غروراً ،ومجعهم بوراً .أال فتعلموا وعلموا؛ فإف العامل وادلتعلم يف األجر
سواء ،وال خري يف الناس بعدعلا".
إهنا موعظة جاءت بالدعوة احلارة الصادقة إىل العلم والتعليم –وذلك خصلة من أوليات
خصاؿ اإلسبلـ؛ فبل خري يف الناس بعد العامل وادلتعلم ،كما دعت إىل الزىادة الصادقة يف
الدنيا ،ولفت النظر إىل العربة بادلاضني ماذا صنعوا .وما الذي آلوا إليو .فنعم الواعظ ونعمت
ادلوعظة ،وطوىب ألولئك الذين يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو.
ودلا كاف أبو الدرداء دائم التفكر والتذكر ،سبؤل قلبو خشية اهلل ،وؼلاؼ أف يدركو ادلوت
وىو مفرط يف جنب اهلل ..رأيناه كثرياً ما يسائل نفسو عن العمل دبا علم ،ودباذا غليب رب
العزة حني يسألو عن ذلك يوـ احلشر ويبدي خوفو الشديد من ذلك؛
6

موقع نسيم الشاـ

www.naseemalsham.com

الصحايب اجلليل أبو الدرداء

فمن كبلمو رضي اهلل عنو "أخوؼ ما أخاؼ أف يقاؿ ِل يوـ القيامة :يا عوؽلر أعلمت أـ
جهلت؟ فإف قلت علمت! ال تبقى آية آمرة أو زاجرة إال أخذت بفريضتها ،اآلمرة ىل
ائتمرت؟ والزاجرة ىل ازدجرت؟ وأعوذ باهلل من علم ال ينفع ،ونفس ال تشبع ،ودعاء ال
يسمع".
أال يا ليت دلن يدعوف العلم وادلعرفة آذاناً تسمع وقلوباً تعي ،ولكن الدنيا بزخرفها وِبرجها
تلهي وتلهي ،والنفس بشهواهتا وغرورىا تشغل وتشغل ،حىت كأف بعضنا ال يؤمن بيوـ
احلساب ،اليوـ الذي يكشف اهلل عما ذا يكوف فيو ،من انقطاع احليلة ،وتعطل وسائل
التمويو اليت كانت يف الدنيا فيقوؿ( :الْيَػ ْوَـ َطلْتِ ُم َعلَى أَفْػ َو ِاى ِه ْم َوتُ َكلِّ ُمنَا أَيْ ِدي ِه ْم َوتَ ْش َه ُد
أَرجلُهم ِدبَا َكانُوا يك ِ
ْسبُو َف).
َ
ُْ ُْ
ويف كلمة أخرى يقوؿ" :إظلا أخشى على نفسي أف يقاؿ ِل على رؤوس اخلبلئق :يا عوؽلر
ىل علمت؟ فأقوؿ :نعم!! فيقاؿ :ماذا عملت فيما علمت؟".
اللهم عفوؾ وسًتؾ ،إذا كاف أبو الدرداء صاحب رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ ،ؼلاؼ
على نفسو ىذه ادلخافة ويراقب ىذه ادلراقبة؟ فماذا ضلن فاعلوف ،وما الذي أعده أولئك
احلمقى الذين يأكلوف الدنيا بالدين ،بل ماذا سيصري إليو أمحق احلمقى الذين يبيعوف دينهم
بدنيا غريىم.
اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ،ويا مصرؼ القلوب صرؼ قلوبنا إىل
طاعتك واجعلنا برمحتك –وضلن ادلقروف بالتقصري -يف عداد أولئك الذين يعملوف دبا يعلموف
وال حوؿ وال قوة إال باهلل..
ومن القواعد الذىبية للسلوؾ الذي يكوف انعكاس العقيدة ما نراه يف ىذه الكلمات
"ذروة اإلؽلاف الصرب للحكم ،والرضى بالقدر ،واإلخبلص يف التوكل ،واالستسبلـ للرب عز
وجل".
وما نراه أيضاً يف الذي كاف يقولو إذا رأى جنازة؛ فعن شرحبيل أف أبا الدرداء كاف إذا
رأى جنازة قاؿ" :اغدوا فإنا رائحوف ،أو روحوا فإنا غادوف ،موعظة بليغة ،وغفلة سريعة،
كفى بادلوت واعظاً ،يذىب األوؿ فاألوؿ ،ويبقى اآلخر ال حلم لو".
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جزى اهلل أبا الدرداء صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم خري اجلزاء ،وتقبّل منو
صاحل العمل ،وما كاف من اجلهاد ونصرة الدين ،والزىادة يف الدنيا ،والنصح للمسلمني،
ورزقنا اهلل حسن االنتفاع بسرية الصحابة عليهم الرضواف ،ومن تبعهم بإحساف عرب تارؼلنا
الطويل ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على إماـ اذلداة اجملاىدين الزاىدين ،وعلى آلو وصحابتو
ومن اىتدى ِبديو ،علماً وعمبلً ،وجهاداً ،واستعبلءً على حطاـ الدنيا يف تطلع صادؽ إىل
حسن العاقبة يوـ الدين ،وعلى آلو وصحابتو الربرة األخيار ،ومن اىتدى ِبديو إىل يوـ
ادلعاد.
رضي اهلل عنك يا أبا الدرداء وأجزؿ لك ادلثوبة دبا علمت العلم ،وذكرت باآلخرة،
ووعظت الناس حبالك قبل أف تعظهم دبقالك؛ فكنت القدوة الصاحلة يف أقوالك وأفعالك.
وصلى اهلل وسلم على معلم الناس اخلري ،واهلل ادلأموؿ أف غلمعنا مع قرائنا مرة أخرى على
شذرات طيبة من حياة ىذا الصحايب اجلليل .وآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلني.
منقوؿ  ..وجزى اهلل كاتب النبذة خرياً
ويقع قربه يف مسجد سيدنا أبو الدرداء رضي اهلل عنو ،الذي يعد جزءاً من قلعة دمشق،
وإىل جانبو قرب الفقيو احلنبلي الكبري ابن قدامة ادلقدسي رمحو اهلل تعاىل .ويصل قاصد الزيارة
من خبلؿ طريق القلعة الذي يقع جنوب سوؽ احلميدية وموازياً لو وسط دمشق.

القضاء:

وانظر إىل ىذا الدعاء الذي ؼلًتؽ احلجب {ربػَّنَا ما خلَ ْقت ىذا ب ِ
ك فَِقنَا
اطبلً ُسْب َحانَ َ
َ َ َ َ َ َ
اب النَّا ِر} ولقد كانت االستجابة ،وكاف الفضل العظيم واخلري العميم ،ذلك ما ػلسو
َع َذ َ
ِ
يع َع َم َل
اب َذلُ ْم َربػُّ ُه ْم أ ِّ
قلب ادلؤمن يف ندى قولو- :وىو الرمحن الرحيم{ -فَ ْ
استَ َج َ
َين الَ أُض ُ
ع ِام ٍل ِّمن ُكم ِّمن ذَ َك ٍر أَو أُنثى بػعض ُكم ِّمن بػع ٍ َّ ِ
ُخ ِر ُجواْ ِمن ِديَا ِرِى ْم َوأُوذُواْ
ْ َ َْ ُ
اج ُرواْ َوأ ْ
َ
َْ
ين َى َ
ض فَالذ َ
ِيف سبِيلِي وقَاتَػلُواْ وقُتِلُواْ ألُ َك ِّفر َّف عْنػهم سيِّئاهتِِم وأل ُْد ِخلَنػَّهم جن ٍ
َّات َْذب ِري ِمن َْربتِ َها األَنْػ َه ُار
ُْ َ
َ َ ُْ ََ ْ َ
َ
َ َ
ِ
ِِ ِ
نده حسن الثػَّو ِ
اب } آؿ عمراف .195
ثَػ َواباً ِّمن عند اللّو َواللّوُ ع َ ُ ُ ْ ُ َ
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َّ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
آمنَّا َربػَّنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبػَنَا َوَكف ِّْر َعنَّا
{ربػَّنَا إنػَّنَا َمس ْعنَا ُمنَادياً يػُنَادي ل ِئلؽلَاف أَ ْف آمنُواْ بَربِّ ُك ْم فَ َ
َسيِّئَاتِنَا َوتَػ َوفَّػنَا َم َع األبْػَرا ِر } آؿ عمراف .193
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