
 بيلة القوصي باحثة ن ال                                                                                   أبو الدرداء األنصاريسيدان  

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                   1
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 ميالدي 652 - هجري 32، أبُوالدرداءُاألنصارُي

 مقره عند قلعة دمشق ، مسجده و مبقربة الباب الصغرين املدفو 

 ةُالقوص يالباحثةُنبيلُ

،                  ابلز هد والعبادة     ا  ابلعقل واحلكمة، موصوف     ا  كان مشهور الذي  و   ،الصحابة  من حياة أحد  سرية  هذه
                       وكان من كت اب الوحي.   ،                                                   وما بعدها، وأخذ القرآن عن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م     ا        أ ح د              أسلم وش ه د   

                                           أو ل م ن  س ن  حل قات حتفيظ القرآن، وجاء يف    هو                                               رحل يف عهد عمر إىل الشام يعل  م الناس القرآن، و 
مث  ،                             مائة قارئ  يعل  مهم القرآن                                                                   بعض الرواايت أهنم عد وا م ن  يف ح ل ق ته، فإذا هم يزيدون على ألف  وست

ئوينِّابلقضاء،ِّوقدِّجاء الناس يهنئونه؛ فقال: و                                       عمل على القضاء؛ فكان أو ل قاض  لدمشق،      است   ِِّّ"أهتنِِّّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِِِّّّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ
ل؛ِّ وِّ .ِّولوِّعلمِّالناسِّماِّيفِّالقضاءِّألخذوهِّابلدِّ ْيِِّّ بِّ ِّأِّ نِّ دِّ ِّمنِّعِّ هاِّأبعدِّ تِّ لِّ زِّ ِّمِّ واةِّ هِّ ِّعلىِّرأسِّمِّ تِّ لِّ عِّ ِِِّّّجِّ َِّ ُِّّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِّّ ِِّّ ِِِِّّّّ َِّْ ِِِّّّ َِّ َِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ُِّ ِِِِِِّّّّّّ ِّ َِِّّّ َِِِِِّّّّّ ِّْ َِِِّّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِّ ُِّ ِّ ِِّّ ُِّ

ِّ ِّعنهِّوكراهيةِّ ِِِِّّّّرغبةِّ ِِِّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِّّّّ ِّفيهِّوحرصِّ ل؛ِّرغبةِّ وِّ ِّله،ِّولوِّيعلمِّالناسِّماِّيفِّاألذانِّألخذوهِّابلدِّ ِِّّ ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ ِِِِّّّّ َِّ ُِّّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِِّّّّّ  عليه".ِِِّّّاِِِِِِِِّّّّّّّّ

 :كنيتهامسهِّو

  بن عدي بن كعب بن احلارث ،         عامر  زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن                              أبو الد ر داء ع و ْي ر  بن     إنه  
ِّاتجر                                                                            األنصاري  اخلزرجي ، كانت له أقوال  أك دت أن كالم ه كالم  حكيم، قال رضي  هللا عنه:   ِِّّ"كنتِّ ِّ ِّ ُِّ ِِّّ ِِِّّّاِِِّّّ

ِّالتجارةِّوالعبادة؛ِّفلمِّجتتمعا؛ِّ ؛ِّزاولتِّ دِّ ِّحممِّ ثِّ عِّ مِّفلماِّبِّ ىِّهللاِّعليهِّوسلِّ ِّصلِّ ثِّالنيبِّ عِّ ب ِّ ِِِِِّّّّّقبلِّأنِّي ِّ ِِّّ ِِّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ ِِِِّّّّ ُِّ ِِِِِِّّّّّّ ٌِّ َِّّ ِّ ِّ َِّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِّّّّ َِِّّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِّّ ِِّّ َِِّّّ ِّ ُِّّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِِِِِِّّّّّّْ ِِِّّّ ِِّّ
ِّالتجارة" ِّالعبادةِّوتركتِّ ِِِِِّّّّّفأخذتِّ ِِِِّّّّ ُِّ ِّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِِِّّّّّّ ُِّ ِّ ِّ العبادة، ورأى من                        . فهو رضي  هللا عنه ملا ِِّّ رأى أن التجارة تزاحم 

 نفسه عدم القدرة على مجعهما؛ أقبل على األفضل.

 . له ولد امسه باللأمه حمبة بنت واقد بن عمرو بن اإلطنابه بن ثعلبة بن كعب، و 

أم الدرداء الكربى وهي الزوجة األوىل أليب الدرداء، وتسمى خرية    زوجاتهو                          كان آخر األنصار إسالما ، 
 نت أيب حدرد، وهلا صحبة ورواية عن النيب، ويقال إهنا ماتت قبل أيب الدرداء. ب
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وحينما تويف عنها زوجها                                                   امسها هجيمة بنت ح يي الوص ابية، من قبيلة من محري،  :وأم الدرداء الصغرى
ما ستكون  فأبت أن تتزوجه رغم    -رضي هللا عنه    -تقدم خلطبتها معاوية    -رضي هللا عنه   -أبو الدرداء  

ولكنها آثرت أن متوت وهي على ذمة أيب الدرداء حىت تلحق به يوم القيامة، وقد   ،فيه من نعمة ومال
                                                                       مسعته منه يف هذا الشأن، فقد قال ميمون بن مهران: "خطب معاوية أم  الدرداء       ا  ذكرت يف ذلك حديث

املرأةِّيفِّآخرِّ) عليه وسلم :                                                              فأبت أن تتزوج ه، وقالت: مسعت أاب الدرداء يقول: قال النيب صلى هللا
""آلخر أزواجها"، أو كما قال..  :  أو قال، (أزواجها ِِّّولستِّأريدِّأبيبِّالدرداءِّبدالِّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ِِِِِّّّّّ ِّ ، وهكذا كان  ِِّّ

وفاؤها لزوجها بعد مماته، وحبها له قد دفعها إىل الرغبة يف أن تكون زوجته يف اآلخرة كما حظيت  
 بشرف زواجه منه يف الدنيا.

الصغرى إحدى عابدات الشام، واليت كان هلا السبق يف العبادة والصالح، حىت  وقد كانت أم الدراداء 
أم  القرآن، ومل تسمع  القلب وخشوع اجلوارح عند ذكر هللا وقراءة  رقة  يتعلمون منها  الناس  قصدها 

رواه عنها       ا                                       ولكنها رو ت عن زوجها أيب الدرداء حديث  -صلى هللا عليه وسلم    -الدرداء هذه من النيب
  - تعين زوجها أاب الدرداء  - بن عبد هللا بن كريز قال: حدثتين أم الدرداء قالت: حدثين سيدي  طلحة

منِّدعاِّألخيهِّبظهرِّالغيبِّقالِّامللكِّاملوكلِّ)يقول:    -صلى هللا عليه وسلم    -أنه مسع رسول هللا
ليس هلا  قال أبو بكر الربقاين: وهذه أم الدرداء الصغرى، اليت روت هذا احلديث و   ،(به:ِّولكِّمبثل

 وإمنا هو من مسند أيب الدرداء. -صلى هللا عليه وسلم  -صحبة وال مساع من النيب

            ، فرأى أم         يوما                               ، فزار سلمان  أاب الد ر داءالفارسي                                             آخى النيب  صل ى هللا عليه وسل م بينه وبني سلمان 
؟ قالت: أخوك  أبو                                              الد ر داء ليس له حاجة  يف الدنيا. فجاء أبو                                                           الد ر داء متبذ  لة؛ فقال هلا: ما شأن ك 

                                                                     ، فقال له: ك ل . قال: فإين صائم . قال سلمان: ما أان آبكل  حىت أتكل. قال:     ا                          الد ر داء، فصنع له طعام
                                                                                                 فأكل. فلم ا كان الليل؛ ذهب أبو الد ر داء يقوم. قال: َن  . فنام، مث ذهب يقوم فقال: َن  . فلما كان من 

ر الليل                                                                                          قال سلمان: ق م  اآلن . فص ل ي ا. فقال له سلمان: إن لرب  ك عليك حق ا، ولنفسك عليك حق ا،              آخ 
                                                                                         وألهلك عليك حق ا، فأعط  كل  ذي حق   حق ه. فأتى النيب  صل ى هللا عليه وسل م فذكر ذلك له؛ فقال  

ِّسلمان                          النيب  صل ى هللا عليه وسل م:   قِّ دِّ ِّ)صِّ ِِّّ ِِّّ ِّ َِّ َِّ َِّ  [. 10                أخرجه البخاري ](؛ِِّّ
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ويل ، مث انتقله عمر بن اخلطاب إىل دمشق، و حضر حصار دمشق، مث سكن محص شهد الريموك، و 
روى عن                                              هو الدار الذي ي عرف اليوم بدار الع زى . وقد  كانت داره بدمشق بباب الربيد، و و   قضائها،

 سلم أحاديث كثرية . عليه و  النيب صلى هللا

 :روىِّعنه

، عبدهللا بن عمرو، عبدهللا بن عباس، أبو إدريس اخلوالين، ، أبو أمامةأنس بن مالك، فضالة بن عبيد
 أته أم الدرداء الصغرى، عطاء بن يسار، علقمة بن قيس، و غريهم من الصحابة . ر امو 

 ِّ:علمهنِّوأماِّع

ِّالذينِّأوتواِّالعلم"        الر محن:                     قال القاسم  بن عبد داءِّمنِّ رِّ ِِّّ"كانِّأبوِّالدِّ ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ ِِّّ ِِِّّّ َِّ ِِِّّّ ِِّّ ِّ َِّّ ِِِِّّّّ ِِِِّّّّ ِِّّ "ماِّ           الد ر داء:                   ، وقال أبوذر   أليب ِّ
ِّخضراءِّ تِّ قاء،ِّوالِّأظلِّ رِّ ِّوِّ تِّ لِّ َِِِِِّّّّّحِِّّ ِّ ِّ ِّْ َِِّّّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ َِِّّ ِّْ ِّ داء"ِّ-ََِّ رِّ ِّايِّأابِّالدِّ ِِّّأعلمِّمنكِّ ِِّّ ِّ َِّّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ ِّ َِّ ِِِِّّّّ ِِّّ ، ومن أجل علمه كان الناس حمتاجني  ِّ

داءِّ                                                                    إليه، متزامحني عنده، كما ي تزاحم على أبواب السالطني. قال عبدهللا بن سعيد:   رِّ ِّأابِّالدِّ ِِِِّّّّ"رأيتِّ ِّ َِّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ُِّ ِِِِّّّّ
مِّومعهِّ ىِّهللاِّعليهِّوسلِّ ِّصلِّ ِِِِِِِّّّّّّّدخلِّمسجدِّالنيبِِّّ َِِّّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِّّ ِِّّ َِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّعنِِّّ ِِّّاألتباعِّمثلِّماِّيكونِّمعِّالسلطان،ِّبْيِّسائلِّ ِّ ِّ ٍِّ ِِِّّّ ِِّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِِّّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ ِِّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِّّّّ ِِِِّّّّ ِّ

ِّعنِّ ِّعنِّحديث،ِّوبْيِّسائلِّ ر،ِّوبْيِّسائلِّ عِّ ِّعنِّشِّ ِّعنِّحساب،ِّوبْيِّسائلِّ ِِّّفريضة،ِّوبْيِّسائلِّ ِّ ِّ ٍِّ ِِِّّّ ِِّّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ ٍِّ ِِِّّّ ِِّّ ِِِِِّّّّّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِّ ٍِّ ِِِّّّ ِِّّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّ ِّ ٍِّ ِِِّّّ ِِّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِّّّ
                                                                             لعلمه، يعل  م الناس وي قرئهم، وما أقبل الناس عليه إال  لعلمه، وألنه كان عامال        ا                    مث  إنه كان مزك  ي  معضلة".

ناِّللعلمِّ                                           شيئ ا إال عمل به على الفور. قال ابن إسحاق:                      بعلمه، فال ي  ع ل م   عِّ ب ِّ ِِّّ"كانِّالصحابةِّيقولون:ِّأت ِّ ِِِِِِِِّّّّّّّّ َِِّّ ِِِِِِّّّّّّْ ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِّ
داء" رِّ ِِّّوالعملِّأبوِّالدِّ ِِّّ ِّ َِّّ ِِِِّّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِِِِّّّّ . 

ثوانِّ                                                ابلعقل واحلكمة، حىت إن ابن عمر رضي  هللا عنهما يقول:       ا                           لقد كان رضي  هللا عنه موصوف ِِّّ"حدِِّّ ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ
داء" رِّ ِّوأيبِّالدِّ ؛ِّمعاذِّ ْيِّ ِِِِّّّّعنِّالعاقلِّ ِّ َِّّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ ٍِّ ِِِِِّّّّّ ِّْ ِِِِِِِِّّّّّّّّ                                          حكمته من أنه كان ي دمي التفك ر واالعتبار.                    وال أدل  على عقله و  ، ِّ

ِِّّ"أيِِّّعبادةِِّّأيبِّالدِّرِّداءِّكانتِّأكثر؟ِّقالت:ِّالتفكِّرِّواالعتبار"                      س ئلت أم  الد ر داء:   ِِِِّّّّ ِّ ِِِِّّّّ ُِِِِِِِِّّّّّّّّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِّّ ِِِّّّ ِِِّّّ ِِّّ ِِّّ ِِّّْ َِِِِّّّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِّّّ وكيف ال يكون  ،  ُِِِِِّّّّّّ
                                                          دائم التفكر وهو القائل: "تفك ر ساعة  خري  من قيام ليلة"؟! 
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، وكانوا     ا                                            "أن  أاب الد ر داء مر  على رجل قد أصاب ذنب                                         ومن حكمته رضي  هللا عنه ما رواه أبو ق البة:  
يه؟ قالوا: بلى. قال: فال تسب وا أخاكم،   ؛ أمل تكونوا م س ت خ ر ج                                                                                                          يسب ونه؛ فقال: أرأيتم لو وجدمتوه يف ق ل يب 

 .                                                                                         وامحدوا هللا الذي عافاكم. قالوا: أفال ن  ب غ ض ه؟ قال: إمنا أب  غ ض  عمله، فإذا تركه فهو أخي" 

ِّهللاِّأيجرينِّفيه".ِّ                 وقال رضي  هللا عنه: ِِِِِِِّّّّّّّ"إينِّآلمركمِّابملعروفِّوماِّأفعله،ِّولكنِّلعلِّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّ َِّّ ِِِِّّّّ ِّ ِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِِّّ ِِّّ 

، أم ا بعد: فإن  العبد إذا عمل مبعصية هللا أبغضه هللا، فإذا                                                                                          وكتب إىل خالد بن مسلم: "سالم  عليك 
                       حىت تكون متعل  م ا، وال       ا  عامل                                                                      أبغضه هللا بغ ضه إىل عباده". ومن أقواله يف العلم والتعل م قوله: "لن  تكون  

                                                  إن أخوف ما أخاف إذا و قفت  للحساب أن ي قال يل: ما    ،                      حىت تكون مبا علمت عامال       ا               تكون متعل  م
 عملت فيما علمت".

                                                                                                 وخاطب الناس قائال : "ما يل أرى علماء كم يذهبون، وجه الكم ال يتعل مون؟! تعل موا؛ فإن العامل واملتعل  م 
 جر". شريكان يف األ

فقال:   أوصين:  فقال:  املوتىِِّّ                              وجاءه رجل   ِّ وإذاِّذكرتِّ الضِّرِّاء،ِّ ِّيفِّ يذكركِّ السِّرِّاء؛ِّ ِِّّ"اذكرِّهللاِّيفِّ ِِِِِّّّّّ ِّ َ ِِّّ ِِّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِِّّ ََِِِّّّّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ َِِّّ ِِِّّّ ِِّّ ََِِِِِِّّّّّّّّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِِِّّّّ
ِّعلىِّشيءِِّّمنِِّّالدنيا؛ِّفانظرِّإىلِّماِّيصري".ِّ ِّكأحدهم،ِّوإذاِّأشرفتِِّّنفسِّكِّ ِِِّّّفاجعلِّنفسكِّ ِّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِّّّ ِّ ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ ِِِِّّّّ َِِِّّّ ٍِّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِِّّ َ ُِِِِِّّّّّ ْ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِّ ِِّّ ِِّّ َ ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِِِّّّ 

ِّيفِّاملوتى                            ومن وصاايه رضي  هللا عنه قوله:   ِِِِِِِّّّّّّّ"اعبدِّهللاِّكأنكِّتراه،ِّوعدِِّّنفسكِّ ِِّّ َ ِّ َِِِِِّّّّّّ ِِِِِِِِِّّّّّّّّّ ِِِّّّ ِِّّ ِِّّ ِِّّ ،ِّوإايكِّودعوةِّاملظلوم،ِِِِِّّّّّ
ِِِّّّواعلمِّأنِّقليالِِّّيغنيكِّخريِِّّمنِّكثريِّيلهيك،ِّوأنِّالِبِِِّّّالِّيبلى،ِّوأنِّاإلمثِّالِّيِّنسى". ِّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِّّّّّ َِِّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِِِِّّّّ ِِّّ ِِّّ ٌِِِِّّّّ ِِّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِّّّ ِِّّ ِِِّّّ 

                                                                                    ومن ح ك مه يف املال والغىن قوله: "أهل األموال أيكلون وأنكل، ويشربون ونشرب، ويلبسون ونلبس، 
                                     عهم، وحساهبا عليهم، وحنن  منها برآء".                                                            ويركبون ونركب، وهلم فضول  أموال  ينظرون إليها وننظر إليها م

                                                                                       قال: "احلمد هلل الذي جعل األغنياء يتمن ون أهنم مثلنا عند املوت، وال نتمىن  أننا مثلهم حينئذ ،  كما  
 " !.                                                                      ما أنصفنا إخوان نا األغنياء، حيبوننا على الد  ين ويعادوننا على الد نيا

يف أمور الدنيا وتصريف األموال،       ا  الدين؛ بل إنه كان حكيم                                    وحكمته رضي  هللا عنه مل تقتصر على أمور  
ِِّّ"أعوذِّابهللِّمنِّتفرقةِّالقلب.ِّقيل:ِّوماِّتفرقةِّالقلب؟ِّقال:ِّأنُِّيِِّّعِّلِِّّيلِّيفِّكلِّوادِِِّّّومن ذلك قوله:   ٍِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ِِّّ ََُِِِِِِّّّّّّْ ِِِِّّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِِِِِّّّّّ ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ ِِِّّّ ِّ ِِّّ ِِّّ ِِِّّّ

." ِِِّّّمالِّ ٌِِِّّّ 
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، وقد ذ ك ر  عنه أنه ال ي  ف ُت   من  الذ  ك ر، قي "كمِِّّل له:                                                                                                 ينض م إىل هذا الفضل واحلكمة: كثرة ذ ك ر  وتسبيح 
،ِّإالِِّّأنِّختطئِّاألصابع".ِّ ِِِّّّتسبِِّّحِّكلِِّّيومِّ؟ِّقال:ِّمائةِّألفِّ ِِِّّّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِّ ِِّّ َِِِّّّّ ِِِِّّّّ ٍ ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ َِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ ِِّّ ِِّّ ِّ ِِِّّّ

                                                                      ؛ قالت أم  الد ر داء: "كان أليب الد ر داء ستون وثالمثائة خليل  يف هللا، يدعو     ا  وكان يدعو ألصحابه كثري 
               هللا به م ل ك ني                                                                                 هلم يف الصالة، فقلت له يف ذلك؛ فقال: إنه ليس رجل  يدعو ألخيه يف الغيب، إال  و ك ل  

 يقوالن: ولك مبثل، أفال أرغب أن تدعو يل املالئكة؟!". 

                                                                                             ومن عجيب اعتباره: أنه يف انتصارات املسلمني، يعترب  مبا حل  ابلعدو   قبل أن يفرح ابلن صر. قال ج ب ري  
: "ملا ف تحت  قربص؛ م ر  ابلس يب    على أيب الد ر داء؛ فبكى؛ فقلت له: تبكي يف مثل هذا اليوم                                                                               بن ن  ف ري 

،ِّبيناِّهذهِّاألمِّةِّقاهرةِِّّظاهرةِّ؛ِّإذِِّّعصواِّهللاِّفلقواِّماِّ                                   الذي أعز  هللا فيه اإلسالم وأهله؟ قال:   ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّايِّجِّبريِّ ِِِِّّّّ ِّ ِِّّ ٌِِِِِِّّّّّّْ ِِّّ ٌِِِِّّّّ َِِِِِِّّّّّّّ ِِِِّّّّ ِّ ِِِِِِِِّّّّّّّّ ُِِِِّّّّْ ِّ
ه  فرحة النصر االعتبار  مبا حل  ابلعدو مل ا    ، "ترى،ِّماِّأهونِّالعبادِّعلىِّهللاِّإذاِّهمِّعصوه                                                     فلم ت  ن س 

                                       العباد يعترب  يف مواطن الفرح والس رور؟!                         خالفوا أمر هللا، وم ن  م ن  

رة؛ قال رضي                                                                                                    كان أبو الد ر داء رضي  هللا عنه حيب  البقاء يف الد نيا؛ ليتزو د من  األعمال الصاحلات لآلخ 
ِّهللا عنه:   البقاء:ِّساعةِِّّظمأِّاهلواجر،ِّوالسِّجودِِّّيفِّالليل،ِّوجمالسةِِّّأقوامِّ ِّماِّأحببتِّ ُِِِِِِِِّّّّّّّّ"لوالِّثالثِّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِِِِِِّّّّّّ ِِّّ ُِّ ِّ ُِِِِِِِّّّّّّّّ ِّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ ِّ ُِِِّّّ ِِّّ ِِِّّّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِِِّّّ ِِِِِِّّّّّّ ٌ ِّ ِِِّّّ ِِِِّّّّ

ِّينتقونِّجيِِّّدِّ ِِّّ ِّ ِِّّ ِّالتِّمر".ِِِِِِِّّّّّّّ ِِِّّّالكالمِّكماِّيِّنتقىِّأطايبِّ ِّ َِِِِِّّّّّّ ُ ِِِّّّ ِِِّّّ ِِِِِِِّّّّّّّ ِّ ِِِّّّ ِّ ِِِِّّّّ

                                                                                        وال زالت  احل ك مة على لسانه حىت يف حال مرضه؛ فقد اشتكى مر ة ؛ فدخل عليه أصحابه فقالوا: "اي  
                                                                                              أاب الد ر داء، ما تشتكي؟ قال: اشتكي ذنويب. قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي اجلنة. قالوا: أفال ندعوا  

 ".؟ قال: هو الذي أضجعين   ا  لك طبيب

                                                                                          وظل  رضي  هللا عنه يعظ الناس حىت يف حال احتضاره وموته وقدومه على ربه، قالت أم  الد ر داء: "ملا  
                                                                                احت ض ر  أبو الد ر داء جعل يقول: م ن  يعمل  ليومي هذا؟ م ن  يعمل  ملضجعي هذا؟".

نعم،ِّوماِّيلِّالِِّّ:                                                                       وبكى عند موته؛ فقالت له أم  الد ر داء: "وأنت تبكي اي صاحب رسول هللا؟ قال
 ". أبكي،ِّوالِّأدريِّعالمِّأهجمِّمنِّذنويب
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 وفاتهِّ:

                                                   ، ومعه شهادة ابإلْيان من رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م فقد ما                                 تويف    قبل مقتل عثمان رضي  هللا عنه  
ايم  أ  من أميت سيكفرون بعد إْياهنم     ا                         : بلغين أن ك تقول إن انس    ا                                 قال للنيب صل ى هللا عليه وسل م يوم

ِّمنهم(: املصطفى قالف الفنت، داء،ِّولستِّ رِّ ِِّّ)أجلِّايِّأابِّالدِّ ِّ ِِِّّّ َِّ ِّ ِِِِِّّّّّ ِِّّ ِّ َِّّ ِِِِّّّّ ِِِّّّ ِِّّ ِّ                     ؛ أخرجه الط  رباين .ِِّّ

هجري،    34قيل سنة  قيل يف آخر خالفة عثمان، و مات قبل مقتل عثمان بثالث سنني، و أنه  قيل  و 
 فن ابلباب الصغري، رضي هللا عنه.    د  و 

ذكرت أن أليب  جنوب غرب قرب معاوية بن أيب سفيان، و وثقت مديرية اآلاثر قربه يف الباب الصغري،  و 
 مقره .هو مقامه و الدرداء مسجد يف قلعة دمشق و 

من أايمه وحياته، وعلمه وعبادته، وأقواله    من سرية هذا اإلمام احلكيم..  وقفات لالعتباركانت هذه  
 ؟!لنا أن نعترب ؛ فهل                                                                 وأفعاله.. سرية  من أنصع الس  ري  يف التاريخ، وصورة  من أمجل الص و ر
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