أم الدرداء (الصغرى)

الباحثة نبيلة القوصي

أم الدرداء (الصغرى) يف األموي بدمشق
"خطبتين إىل أبويّ يف الدنيا فزوّجوك يل...وأنا أخطبك إىل نفسك يف اآلخرة"...
بقلم :الباحثة نبيلة القوصي
إخوتي الكرام قراء زاوية (معالم وأعيان) :حنكي لكم اليوم سرية امرأة آمنت باهلل ورسوله مث
ترمجت هذا اإلميان الصادق حبا وانتماء لنيب الرمحة بالقول النافع والعمل الصاحل  ،فكانت مشعال
منريا وعنوانا رائعا هلذا احلب يف زمن مضى على أرض دمشق احلبيبة...
إخوتي:

إذا تصفحنا التاريخ اإلسالمي ببصرية احملبني العاشقني هلل ورسوله ،نبصر وبقوة كيف شاركت
النساء الرجال جماالت شىت يف تأسيس جمتمعات إسالمية متيزت حبب العلم والتعلم للتقر من سيد
الكون الذي بدأت رسالته احملمدية بـ ـ ـ ( إقرأ )..
يف مقدمتهن كانت أمهات املؤمنني ابتداء بالسيدة خدجية بنت خويلد رضوان اهلل عليها ،ومن
بعدها نساء عاملات عابدات تقيات ،ينافسن الرجال بالعلم النافع والعمل الصاحل ،فنجدو على مر
العصور كيف كن خري مناذج تستحق منا الوقوف على سريهن لنتعلم ونتفقه ،فهال قبلتم دعوتنا؟
قال عز وجل (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
أكرمكم عند اهلل أتقاكم)..
وقال النيب الكرمي.. ( :خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا)...
فالتقوى والفقه ،أي الفهم على اهلل ونبيه ،ال ميكن الوصول إليهما إال باالجتهاد على النفس يف
خلوة مستمرة مع اهلل عز وجل بذل العبودية له ،و جبناحي الرجاء واخلوف واألمل بالقبول
والرضا....
ومن يقرأ يف التاريخ اإلسالمي جيد أمساء كثرية ألناس اجتهدوا وجاهدوا على أنفسهم من دنيا
فاتنة فانية ،لتكون سريهم نرباسا يتألأل باملنهج احملمدي العظيم الذي فقهوه واتبعوه بتقوى رائعة
جتذبنا للقراءة املتمعنة ....
مل يكونوا رجاال فقط ،وإمنا نساء أيضا ،أخذن ينافسن الرجال يف بلوغ حقيقة اإلميان ،فكن
خري من اقتدين بأمهات املؤمنني رضوان اهلل عليهن ،ومن حقهن علينا أن نقرأ سريهن بتمعن
وتأمل...
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فها هو الرحالة املعروف بابن بطوطة ،عندما دخل دمشق يف القرن الثامن للهجرة ،يقول:
قصدت األموي للزيارة ففوجئت باحملدثات حلديث رسول اهلل ،قد مألن املسجد..
وقال أيضا :قرأت على عائشة بنت حممد بن املسلم احلرانية ،اليت كان هلا جملس علم ،وكانت
تكتسب باخلياطة...

مث ها هي (أم الدرداء الصغرى) تنادي علينا لتقص لنا كيف كانت وكانوا حمبني عاشقني

للمصطفى العدنان ...فمن منا سوف يصغي ويستمع إليها ،عسى اهلل أن يلهب أرواحنا للعمل
الذي يرضيه...؟
بداية البد أن نذكر من هو أبو الدرداء؟ إنه صحايب جليل ،سيد القراء ،وصفه النيب الكرمي

بـ ـ(حكيم أمتي) ،وهو أول من سن سنة احللقات القرآنية يف دمشق بعدما هاجر إليها ،كان الناس
يلتفون حوله ويستمعون لطيب قراءته بعد صالة الفجر ..فكان بسريته الوضاءة وحكمته علما
ومعلما للناس من حوله..
خمتلف يف امسه :عومير بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي ،أو عومير بن عامر..
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روى أحاديث كثرية عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،توىل منصب القاضي بدمشق يف عهد
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ،وكان له زوجتان األوىل امسها :خرية بنت أيب حدرد األسلمي،
توفيت قبل زوجها بعامني ،وكانت من رواة احلديث ،ولقبت ب (أم الدرداء الكربى)..
و(أم الدرداء الصغرى) هي الزوجة الثانية له،و امسها :هجيمة بنت حي األوصابية احلمريية
الدمشقية ،اليت وصفت بالعاملة الفقيهة واليت تعلمت من زوجها الكثري ،وهي من سنقف اليوم عند
سريهتا كي نشحن قلوبا نامت فيها العزمية وغفت وتكاسلت عن طيب القول وصاحل العمل...
فلنقرأ فاحتة الكتا ألرواحهم الطاهرة ،داعني اهلل أن يرزقنا حسن اإلتباع ،ولنمض معا يا
إخويت...
قرأت وحفظت أم الدرداء عن زوجها القرآن الكرمي ،وحدثت عنه األحاديث بكل احلب
واالمتنان ملعلمها وزوجها ،فكانت من حسن أدهبا تقول( :حدثين سيدي أبو الدرداء ،وأوصاين
حبييب أبو الدرداء.)..
روت عنه علما مجا ،وروت عن السيدة عائشة وأيب هريرة وسلمان الفارسي وغريهم رضوان اهلل
عليهم..
وصفت املصادر احلب الراقي الذي مجع بني أيب الدرداء وأم الدرداء الصغرى بعبارات ومعان
ترتجم ذلك احلب املقرون باالحرتام واالمتنان ..وقد كانا يقومان الليل معا تعبدا هلل وتعظيما له..
كساها اهلل عز وجل روحانية وعذوبة يف التعبري ،فقصدها الناس ليتعلموا منها كيف تكون رقة
القلب واخلشوع يف اجلوارح عند ذكر اهلل وقراءة القرآن .
من أدعيتها :اللهم إن أبا الدرداء خطبين فتزوجين يف الدنيا ،اللهم فأنا أخطبه إليك فأسألك

أن تزوجينه يف اجلنة ،فقال هلا أبو الدرداء :فإن أردت ذلك فكنت أنا األول فال تتزوجي ،وعندما
مات أبو الدرداء خطبها معاوية ،فقالت :ال واهلل ال أتزوج زوجا يف الدنيا حىت أتزوج أبا الدرداء يف
اجلنة إن شاء اهلل .
كانت حمدثة فقيهة زاهدة حكيمة عابدة ،وواحدة من عابدات الشام اليت كان هلا السبق يف
اخلري والصالح واإلصالح ،وكانت تقول :طلبت العبادة يف كل شيء ،فما أصبت لنفسي شيئا
أشفى من جمالسة العلماء ومذاكرهتم ..تعلموا احلكمة صغارا ،تعملوا هبا كبارا ،إن لكل زارع حاصد
ما زرع من خري أو شر.
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من أقوالها :إن أحدهم يقول اللهم ارزقين ،وقد علم أن اهلل ال ميطر عليه ذهبا وال درمها ،وإمنا
يرزق بعضهم من بعض ،فمن أعطي شيئا فليقل ،فإن كان غنيا فليضعه يف ذي احلاجة ،وإن كان
فقريا فليستعن به .
كان الرجال يقرؤون عليها يف احلائط الشمايل جبامع دمشق ،وكان عبد امللك بن مروان جيلس
يف حلقتها يستمع لدرسها ،وقد شوهد مرة يسأهلا فتجيبه ،وعندما نودي للصالة دخال معا متكئة
على يده يوصلها مكاهنا مث يتجه إىل احملرا للصالة...
سأهلا رجل :إين ألجد يف قليب داء ال أجد له دواء ،وأجد قسوة شديدة وأمال بعيدا...
فقالت أم الدرداء  :اطلع يف القبور ،واشهد املوتى...
وقال ابن حبان يف (الثقات) :كانت تقيم ستة أشهر ببيت املقدس وستة أشهر بدمشق ،وماتت
سنة إحدى ومثانني للهجرة .
إخوتي ،بل أخواتي خاصة..
ماذا أعددنا لصفحتنا األخيرة من حياتنا ،ونحن الذين سنكون غدا من األموات..؟
لقد كانت نساء املاضي أفضل منا يف جعل جمالسهن روضة من رياض اجلنة ،لساهنن يتنزه عن
الغيبةو النميمة ،وفاحش القول ...وقلوهبن عامرة باحلب والدعاء للغري من اخللق(( :ال يؤمن أحدكم
حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه)) ،يتفكهن برواية احلديث الشريف ،أو بتفسري القرآن العظيم ،أو
بنظم أبيات من الشعر املفيد ..
فكانت هلن إسهامات فريدة يف التاريخ اإلسالمي ،وذكرن يف كتب العلماء الكبار كالعسقالين
والذهيب وابن كثري وغريهم....
فلتنظر نساء اليوم كيف هي جمالسهن ،وماذا أعددن للمستقبل القادم  ...؟
ويذكرنا اإلمام الشافعي( رمحه اهلل ) خبطورة اللسان قائال :
احفظ ـل سانـك أيها اإلنــســان

ال ـي لدغنّـك إنـه ثعــبــان

كم يف املقابر من قتيل لسانه

كانت هتاب لقاءه األقران

املصادر :
سير أعالم النبالء  /للذهبي.
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