الصحابي تميم الداري بن أوس

الباحثة نبيلة القوص ي

الصحابي تميم الداري بن أوس
الذي روى عنه النبي صلى هللا عليه وسلم (حديث الجساسة)
مدفون في دمشق سكنها بعد مقتل عثمان بن عفان

إخويت القراء:
إن بركات مدينة دمشق الرائعة هي من أنوار املصطفى صلى اهلل عليه وسلم اليت مألت دمشق
الشام عند مولده من نوره ،فكان ذلك أول دخول لنور املصطفى إىل الشام ،مث دخل نور اإلسالم
وعموده ،فأشرقت دمشق وازدهرت وهتيأت لتكون ذات شأن هام يف آخر الزمان ،لقول النيب عليه
الصالة والسالم :خيار أهل األرض يف آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم.
و الشام دمشق شهدت هجرة إبراهيم عليه السالم من العراق إىل الشام ،لذا جند ررا دمشق
وريفها قد اختلط برفات صحابة ورابعني وأولياء صاحلني ربانيني كثر ،جاؤوا لينالوا من بركتها..
ندعوكم أيها اإلخوة لقراءة فيها رأمل ورفكر يف سرية أحد الصحابة الذين شهد هلم النيب صلى
اهلل عليه وسلم بصدقهم وحسن ارباعهم ..إنه صاحب قصة اجلساسة ،اليت رواها عنه النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،واملذكورة يف صحيح مسلم ،فهل عرفتم من هذا الصحايب امللقب بـ "راهب عصره"؟ و
ماذا روى عنه املصطفى؟
صحايب سكن الشام دمشق ،بعد فتنة مقتل عثمان رضي اهلل عنه:
ٌّ
متيم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزمية ،وقيل :سواد بن خزمية بن ذراع بن عدي بن الداري
بن هانئ ،ويكىن :أبا رقية الداري ،البنة له مل يولد له غريها.
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مشهور يف الصحابة ،وكان من قبل نصرانيا راهب عصره ،قدم املدينة فأسلم ،وحسن إسالمه يف
سنة رسع للهجرة ،له صحبة ،حدث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وروى عنه النيب حديث
اجلساسة ،وهو حديث صحيح.
و روى عنه :ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ،عبد اهلل بن وهب ،شرحبيل بن مسلم،
قبيصة بن ذؤيب ،سليمان بن عامر ،وغريهم...
فما هو حديث الجساسة؟
جاء متيم إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وذكر له قصة اجلساسة والدجال ،فصعد النيب املنرب
متبسما وحدث عنه احلادثة ،فعد ذلك من مناقب هذا الصحايب اجلليل.
ولنتأمل معا احلديث ،من صحيح مسلم كتا الفنت وأشراط الساعة احلديث رقم2492 :
ِ
ِ
س َعلَى الْ ِمْن َِربَ ،وه َو
..........فَـلَ َّما قَ َ
صلَّى اهلل َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
ضى َرسول اهلل َ
ص َالرَه َجلَ َ
ِ
ٍ
ص َّاله» ،مثَّ قَ َال« :أَرَ ْدرو َن ِملَ ََجَ ْعتك ْم؟» قَالوا :اهلل َوَرسوله
يَ ْ
ض َحك ،فَـ َق َال« :ليَـ ْلَزْم ك ُّل إِنْ َسان م َ
أ َْعلَم ،قَ َال " :إِ يِّن َواهللِ َما ََجَ ْعتك ْم لَِر ْغبَ ٍة َوَال لَِرْهبَ ٍةَ ،ولَ ِك ْن ََجَ ْعتك ْمِ ،أل َّ
ي َكا َن َرجال
َن َمتِيما الدَّا ِر َّ
نَ ِ
َّج ِالَ ،ح َّدثَِِن
َسلَ َمَ ،و َح َّدثَِِن َح ِديثا َوافَ َق الَّ ِذي كْنت أ َحديثك ْم َع ْن َم ِس ِ
يح الد َّ
ْ
صَرانيًّا ،فَ َجاءَ فَـبَايَ َع َوأ ْ
ِ
ِ
ِ ٍ ٍ
ِ
ِ ٍ
ب ِبِِ ِم الْ َم ْوج َش ْهرا ِيف الْبَ ْح ِر ،مثَّ
ب ِيف َسفينَة ََْب ِريَّةَ ،م َع ثََالث َ
ني َرجال م ْن ََلْم َوج َذ َام ،فَـلَع َ
أَنَّه َرك َ
ِ
َّم ِ
اجلَ ِز َيرةَ فَـلَ ِقيَْتـه ْم
الس ِفينَ ِة فَ َد َخلوا ْ
س ،فَ َجلَسوا ِيف أَقْـر ِ َّ
أ َْرفَـئوا إِ َىل َج ِز َيرةٍ ِيف الْبَ ْح ِر َح ََّّت َم ْغ ِر الش ْ
ِ
ِ
ِ
ك ما أَنْ ِ
ِ
ت:
ت؟ فَـ َقالَ ْ
َّع ِرَ ،ال يَ ْدرو َن َما قـبـله م ْن دب ِرهِ ،م ْن َكثْـَرةِ الش َ
َدابَّةٌ أ َْهلَب َكثري الش َ
َّع ِر ،فَـ َقالواَ :ويْـلَ َ
الرج ِل ِيف الدَّيْ ِر ،فَِإنَّه إِ َىل َخ َِربك ْم
اسة ،قَالواَ :وَما ْ
أَنَا ْ
ت أَيـُّ َها الْ َق ْوم انْطَلِقوا إِ َىل َه َذا َّ
اسة؟ قَالَ ْ
اجلَ َّس َ
اجلَ َّس َ
ت لَنَا َرجال فَ ِرقْـنَا ِمْنـ َها أَ ْن رَكو َن َشْيطَانَة ،قَ َال :فَانْطَلَ ْقنَا ِسَراعاَ ،ح ََّّت َد َخ ْلنَا
بِ ْاألَ ْش َو ِاق ،قَ َال :لَ َّما ََسَّ ْ
ِِ
الديـر ،فَِإ َذا فِ ِيه أ َْعظَم إِنْس ٍ
ان َرأَيْـنَاه قَ ُّ
ني رْكبَتَـْي ِه إِ َىل
ط َخ ْلقاَ ،وأ َ
َشدُّه ِوثَاقاََْ ،مم َ
وعةٌ يَ َداه إِ َىل عنقهَ ،ما بَـ ْ َ
َّ ْ َ
َ
َكعبـي ِه بِ ْ ِ ِ
ت؟ قَ َال :قَ ْد قَ َد ْر ُْت َعلَى َخ َِربي ،فَأ ْ ِ
اس
احلَديد ،قـ ْلنَاَ :ويْـلَ َ
ك َما أَنْ َ
َْْ
َخربوِِّن َما أَنْـت ْم؟ قَالواََْ :نن أنَ ٌ
ِ
ِ
ِ ٍ ٍ
ِ ِ
ِ
ب بِنَا الْ َم ْوج َش ْهرا ،مثَّ أ َْرفَأْنَا إِ َىل
ص َادفْـنَا الْبَ ْحَر ح َ
م َن الْ َعَر َركْبـنَا ِيف َسفينَة ََْب ِريَّة ،فَ َ
ني ا ْغتَـلَ َم فَـلَع َ
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ِ
ِ
َّع ِرَ ،ال ي ْد َرى َما قـبـله
ك َه ِذهِ ،فَ َجلَ ْسنَا ِيف أَقْـرِِبَا ،فَ َد َخ ْلنَا ْ
َج ِز َيررِ َ
اجلَ ِز َيرَة ،فَـلَقيَْتـنَا َدابَّةٌ أ َْهلَب َكثري الش َ
ِ
ِ
ك ما أَنْ ِ
ِ
ت:
اسة ،قـ ْلنَاَ :وَما ْ
ت :أَنَا ْ
اسة؟ قَالَ ْ
ت؟ فَـ َقالَ ْ
م ْن دب ِرهِ م ْن َكثْـَرةِ الش َ
َّع ِر ،فَـق ْلنَاَ :ويْـلَ َ
اجلَ َّس َ
اجلَ َّس َ
ِ
الرج ِل ِيف الدَّي ِر ،فَِإنَّه إِ َىل خ ِربكم بِ ْاألَ ْشو ِاق ،فَأَقْـبـ ْلنَا إِلَي َ ِ
ْاع ِمدوا إِ َىل َه َذا َّ
َ ْ
ْ
ك سَراعاَ ،وفَ ِز ْعنَا مْنـ َهاَ ،وَملْ
ََ ْ
َ
نَأْمن أَ ْن رَكو َن شيطَانَة ،فَـ َق َال :أَخِربوِِّن عن ََنْ ِل بـيسا َن ،قـ ْلنا :عن أَ ي ِ
َسأَلك ْم
ْ
َْ
ي َشأِْنَا رَ ْستَ ْخِرب؟ قَ َال :أ ْ
َ َْ
َْ
َْ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخِربوِِّن َع ْن َبَْيـَرِة طََِّربيَِّة،
َع ْن ََنْل َهاَ ،ه ْل يـثْمر؟ قـ ْلنَا لَه :نَـ َع ْم ،قَ َال :أ ََما إِنَّه يوشك أَ ْن َال رـثْمَر ،قَ َال :أ ْ
ي َشأْ ِِنَا رَستَخِرب؟ قَ َال :هل فِيها ماء؟ قَالواِ :هي َكثِرية الْم ِاء ،قَ َال :أَما إِ َّن ماءها ي ِ
وشك
قـ ْلنَاَ :ع ْن أَ ي
ْ ْ
َ َ ََ
َْ َ ٌَ
َ َ َ
ي َشأْ ِِنَا رَستَ ْخِرب؟ قَ َالَ :هل ِيف الْ َع ْ ِ
َخِربوِِّن َع ْن َع ْ ِ
ني َماءٌ؟ َوَه ْل
ني ز َغَر ،قَالواَ :ع ْن أَ ي
ب ،قَ َال :أ ْ
ْ
أَ ْن يَ ْذ َه َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يَـ ْزرع أ َْهل َها ِِبَ ِاء الْ َع ْ ِ
َخِربوِِّن َع ْن
ني؟ قـ ْلنَا لَه :نَـ َع ْم ،ه َي َكث َرية الْ َماءَ ،وأ َْهل َها يَـ ْزَرعو َن م ْن َمائ َها ،قَ َال :أ ْ
َ
ِ
ف
ني َما فَـ َع َل؟ قَالوا :قَ ْد َخَر َج م ْن َم َّكةَ َونَـَزَل يَـثْ ِر َ  ،قَ َال :أَقَارَـلَه الْ َعَر ؟ قـ ْلنَا :نَـ َع ْم ،قَ َالَ :كْي َ
يب ْاأل يمي َ
نَِ ي
ِ
ِ
ِِ
ك؟ قـ ْلنَا:
َخبَـ ْرنَاه أَنَّه قَ ْد ظَ َهَر َعلَى َم ْن يَل ِيه ِم َن الْ َعَر ِ َوأَطَاعوه ،قَ َال َهل ْم :قَ ْد َكا َن َذل َ
صنَ َع ِب ْم؟ فَأ ْ
َ
نَـعم ،قَ َال :أَما إِ َّن ذَ َاك خيـر َهلم أَ ْن ي ِطيعوه ،وإِ يِّن ُمِْربكم ع يِن ،إِ يِّن أَنَا الْم ِسيح ،وإِ يِّن أ ِ
وشك أَ ْن يـ ْذذَ َن
ْ َ
َ
ٌَْ ْ
َْ
َ
َ
َ
ِ
وج ،فَأَخرج فَأ ِ
َس َري ِيف ْاأل َْر ِ
ني لَْيـلَة َغْيـَر َم َّكةَ َوطَْيبَةَ،
ِِل ِيف ْ
ض فَ َال أ ََد َ
ع قَـ ْريَة إَِّال َهبَطْتـ َها ِيف أ َْربَع َ
اَلر ِ ْ َ
ك بِي ِدهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَـه َما ُمََّرَمتَان َعلَ َّي ك ْلتَاُهَا ،كلَّ َما أ ََرْدت أَ ْن أ َْدخ َل َواح َدة  -أ َْو َواحدا  -مْنـه َما ْ
استَـ ْقبَـلَِِن َملَ ٌ َ
ب ِمْنـها م َالئِ َكة ََيرسونَـها ،قَالَت :قَ َال رسول اهللِ
ِ
َّ
ْ
ْ َ
السْيف َ
ص ْلتا ،يَصدُِِّّن َعْنـ َهاَ ،وإ َّن َعلَى ك يل نَـ ْق ٍ َ َ
َ
ِِ
ِ
صَررِِه ِيف الْ ِمْن َِربَ « :ه ِذهِ طَْيبَةَ ،ه ِذهِ طَْيبَةَ ،ه ِذهِ طَْيبَة»  -يَـ ْع ِِن
صلَّى اهلل َعلَْيه َو َسلَّ َمَ ،وطَ َع َن ِب ْخ َ
َ
ِ
ِ
ك؟» فَـ َق َال النَّاس :نَـ َع ْم« ،فَِإنَّه أ َْع َجبَِِن َح ِديث َمتِي ٍم ،أَنَّه َوافَ َق
الْ َمدينَةَ « -أََال َه ْل كْنت َح َّدثْـتك ْم َذل َ
الشأِْم ،أ َْو ََْب ِر الْيَ َم ِنَ ،ال بَ ْل ِم ْن قِبَ ِل
الَّ ِذي كْنت أ َحديثك ْم َعْنهَ ،و َع ِن الْ َم ِدينَ ِة َوَم َّكةَ ،أََال إِنَّه ِيف ََْب ِر َّ
الْ َم ْش ِرِق َما ه َوِ ،م ْن قِبَ ِل الْ َم ْش ِرِق َما ه َو ِم ْن قِبَ ِل الْ َم ْش ِرِقَ ،ما ه َو» َوأ َْوَمأَ بِيَ ِدهِ إِ َىل
الْ َم ْش ِرِق.............
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بعد إسالمه سنة رسع للهجرة ،قدم متيم إىل مصر وأقام فيها مدة ،وروى عنه املصريون ،وقيل
سكن فلسطني ،وقيل حتول إىل دمشق بعد مقتل عثمان.
ومن مناقبه اليت رذكرها املصادر ما يلي:
هو أول من أسرج يف املسجد سراجا ،وأول من قص بعد إذن له من عمر بن اَلطا .
له قصص مع عمر فيها كرامات واضحة له ،ورقدير واحرتام كبري من عمر رضي اهلل عنه.
كان كثري التهجد ال ينام ،قام ليلة حَّت أصبح يف آية( :أحسب الذين جيرتحون السيئات).
قال ابن حبان :قدم الشام وأقام فيها إىل أن مات ،رضي اهلل عنه.
إن املتبصر املتأمل لسطر من سرية متيم يتلمس صدق ُمبته ورعظيمه للحبيب املصطفى صلى
اهلل عليه وسلم ...وختربنا املصادر كم كان يتهجد خبشوع ُمتليا مع املوىل عز وجل ،ففي إحدى
اللياِل ،ذهب عنه هتجد ليلة واحدة ،فعاقب نفسه عاما كامال ال ينام ...فأي حب ورعظيم قد
انطبع به قلبه ،لتصبح املناجاة ليال هي مطمح فكره وقلبه؟
اللهم ارزقنا وأحبابنا حبك وحب نبيك ،وحب كل قول وعمل يقربنا إليك.
رذكر احلوليات األثرية بأنه مات سنة 53هجري ،ودفن ِبقربة البا الصغري بدمشق ،رمحه اهلل
رعاىل.
املصادر واملراجع:
ـ راريخ دمشق  /البن عساكر 375هجري

ـ احلوليات األثرية  /ملديرية اآلثار

ـ أسد الغابة  /البن األثري  056هجري
ـ اإلصابة يف متييز الصحابة  /للعسقالِّن  232هجري
4

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

