الباحثة نبيلة القوصي

أبو سليمان الداراين

أبو سلميان الداراني
( 502-041هــ)

الباحثة :نبيلة القوصي
حتتضن مدينة دمشق يف تراهبا الغايل عدداً كبرياً من آل بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم ,والصحابة
الكرام ,وعدد من العلماء األفذاذ واألمراء امللوك الذين سطروا أمسائهم يف كتب التاريخ ,حتتاج منا اليوم
قراءة متأملة وعميقة يف سريهم وأخبارهم كي نستخلص منها العربة والعظة.
قال تعاىل [لََقد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِهم ِعب رة أألُوِيل األَلب ِ
اب] ...فالعربة والعظة وسيلة تربوية هامة نكتسب
َ
َ
َ
من خالهلا احلكمة يف أمورنا كلها.
ندعوكم أخويت الكرام للتأمل معاً يف سري الصاحلني الذين سبقونا باإلميان لنتعلم ونعمل على هنجهم
ونكون خري خلف خلري سلف.
اليوم سنقرأ سرية أبا سليمان الداراين الذي قدم إىل دمشق يف القرن الثالث اهلجري وكانت له بصمة
خري فوق أرضها ولندعو اهلل أن يكرمنا ويوفقنا يف قرائتنا هذه كي نشحن اهلمة يف نفوسنا وقلوبنا للعمل
الصاحل الذي يرضاه اهلل.
ورمبا قراءة يف سطور التاريخ حتيي القلب للعمل ,خري من جمالسة أحياء فوق األرض ُمييتون القلب
وقد قال اإلمام الشافعي:
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم

من هو أبو سليمان الداراني؟

وعاش قوم وهم يف الناس أموات

***

تكلم عنه ابن القيم يف املدارج وقال  ( :كان أبو سليمان الداراني مضرب املثل يف العبادة من أهل الشام

مثلما كان احلسن البصري بالبصرة وهو من أبرز علماء الصوفية احلقيقية يف القرن الثالث اهلجري وكان يلقب
بعابد أهل الشام )
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وقال ابن كثير( :وهو أحد أئمة العلماء العاملني أصله من واسط قدم دمشق وسكن يف قرية غرب دمشق
يقال هلا داريا ,فنسبه بالداراني إىل داريا رمحه اهلل)
وذكره اإلمام الذهبي يف سري األعالم باإلمام الكبري زاهد عصره.
فأبو سليمان له حكم يف الصوفية مفادها نبذ الدنيا والزهد فيها ,فهو من شيوخ اجليل األول الذين
مهدوا الطريق أمام احلركة الصوفية وأسسوا قواعد من اآلداب النظرية والعلمية وقد سبقهم جيالن من
زهاد الصحابة والتابعني.
نشأ أبو سليمان يف واسط مث هاجر يف شبابه فنزل داريا وقضى معظم سين عمره جاراً ألقربائه
العنسيني فيها.
وداريا حتتضن عدداً كبرياً من العلماء واحملدثني والصوفيني املشهورين يف العصور املاضية.
كأيب مسلم اخلوالين وأبو إدريس اخلوالين من أشهر رواة احلديث وقد شاركوا األمويني غزواهتم على
الروم والداراين معهم وغريهم كثري وخوالن وعنس من أصول عربية خالصة تنتمي إىل قبائل يف اليمن.
من أقوال الداراني ":إذا ترك الحكيم الدنيا فقد استنار بنور الحكمة".
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امسه ومولده:
عبد الرمحن بن أمحد وقيل عبد الرمحن بن عطية وقيل ابن عسكر العنسي الداراين ,ولد عام 141
للهجرة يف مدينة واسط.

روى عن:
سفيان الثوري وأيب األشهب العطاردي وعبد الرمحن بن زيد البصري وعلقمة بن سويد وصاحل بن
عبد اجلليل.
تالميذه:
أمحد بن أيب احلواري وهاشم بن خالد ومحيد بن هشام العنسي وعبد الرحيم بن صاحل الداراين
وإسحاق بن عبد املؤمن وعبد العزيز بن عمري وإبراهيم بن أيوب احلوراين وغريهم...
و قد اشتهر بأقوال بالغة احلكمة سنورد بعضاً منها:
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 "ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً فال أقبل منه إال بشاهدين عدلين الكتابوالسنة"

 "أفضل األعمال خالف هوى النفس" "لكل شيء علم ومن علم الخذالن ترك البكاء ،و لكل شيء صدأ وصدأ القلب الشبع" "إذا تكلف المتعبدون أن يتكلموا باإلعراب ذهب الخشوع منهم" "من خلق اهلل خل ٌق لو ُزينت لهم الجنان ما اشتاقوا إليها ،فكيف يحبون الدنيا وقد زهدهمفيها"

 "لوال الليل لما أحببت البقاء في الدنيا ولربما رأيت القلب يضحك ضحكاً"" -من اشتغل بنفسه ُشغل عن الناس ،ومن اشتغل بربه ُشغل عن نفسه وعن الناس"

 "من وثق باهلل في رزقه زاد في حسن خلقه ،وأعقبه الحلم ،وسخت نفسه ،وقلت وساوسهفي الصالة"
 "الفتوة أن ال يراك اهلل حيث نهاك وال يفتقدك حيث أمرك" "من رأى لنفسه قيمة لم يذق حالوة الخدمة" "أصل كل خير الخوف من الدنيا ومفتاح الدنيا الشبع ومفتاح اآلخرة الجوع" "إذ غلب الرجاء على الخوف فسد الوقت" "إذا سكنت الدنيا في قلب ترحلت منه اآلخرة" "كل عمل ليس له ثواب في الدنيا ليس له جزاء في اآلخرة" إذا جاع القلب وعطش صفا ورق ،وإذ شبع وروي عمي" "لكل شيء صد ٌق وصد ُق اليقين الخوف من اهلل تعالى"" -من كان الصدق وسيلته كان الرضا من اهلل جائزته"

 "من أراد واعظاً بيناً فلينظر إلى اختالف الليل والنهار"" -لكل شيء معدن ومعدن الصدق قلوب الزاهدين"

القلب أحرق الشهوات وطرد الغفلة من القلب"
الخوف
 "إذا سكنُ
َ
و له الكثري يف هذه املعاين الراقية يف (تاريخ دمشق) و(احللية) .
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توفي عام ( 512ه) ،ودفن يف داريا وقربه فيها مشهور عليه بناء وقبله مسجد بناه األمري ناصر
الدين عمر النهرواين.
ويف هناية املطاف يا إخويت الكرام ال بد لنا من استخالص العربة والعظة مما قرأنا معاً يف ترمجة أيب
سليمان الداراين لنتعلم ولو اليسري من أقواله اليت ذكرنا ،نتعلم ضرورة القناعة يف العيش والرضا مبا قسم
اهلل لنا بعد أخذنا باألسباب وعنوان الرضا هو احلمد والشكر على اللسان ويف القلب.
يدنَّ ُكم]
قال تعاىل[ :لَئِن َش َكرُت ألَ ِز َ
من الواضح أن بعض الناس يصبح يف قلق واضطراب إذا حرم من كماليات احلياة يعيش بقلب
مشغول قد جيره هذا إىل اإلمث وسوء اخلُلُق ,فيصبح حياً يف الظاهر ولكنه يف بالدة روحية شديدة
كامليت.
فاحلل بالقناعة والرضا مبا قسمه اهلل سواء أقبلت الدنيا أو أدبرت ،ما أمجل هذه املعاين الراقية حني
تذوب يف القلب وما أحوجنا خللوة مع اهلل كي ال متوت هذه املعاين فنصبح كاألموات بالرغم من أننا
أحياء منشي فوق األرض.
وخنتتم بكالم أيب سليمان الداراين:
"الدنيا تطلب الهارب منها فإن أدركته جرحته ,وإن أدركها الطالب لها قتلته".

ويف اخلتام ندعو اهلل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،رحم اهلل الداراين .
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