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 الصحابي تميم الداري بن أوس

 (حديث الجساسة) سلمو  ى عنه النبي صلى هللا عليهرو الذي 

 سكنها بعد مقتل عثمان بن عفان شقمدفون في دم

 

 :إخويت القراء

 ت دمشقمأل اليتسلم و  أنوار املصطفى صلى اهلل عليه إن بركات مدينة دمشق الرائعة هي من
 إىل الشام، مث دخل نور اإلسالم نور املصطفىلمن نوره، فكان ذلك أول دخول  عند مولده الشام

عليه  هتيأت لتكون ذات شأن هام يف آخر الزمان، لقول النيبو  ازدهرتو  فأشرقت دمشق ،عمودهو 
 .خيار أهل األرض يف آخر الزمان ألزمهم مهاجر إبراهيم :السالمو  الصالة

 د ررا  دمشقلذا جن ،لسالم من العراق إىل الشامشهدت هجرة إبراهيم عليه ا و الشام دمشق
 . .، جاؤوا لينالوا من بركتهاياء صاحلني ربانيني كثرأولو  رابعنيو  رفات صحابةبريفها قد اختلط و 

صلى  صحابة الذين شهد هلم النيبسرية أحد الرفكر يف و  فيها رأمل لقراءةأيها اإلخوة ندعوكم 
ا عنه النيب صلى اهلل اليت رواه ،. إنه صاحب قصة اجلساسة.حسن ارباعهمو  همبصدق سلمو  عليه اهلل

 و ؟"راهب عصرهـ "ب امللقب من هذا الصحايب هل عرفتميف صحيح مسلم، ف ةاملذكور و  سلم،و  عليه
 ؟ه املصطفىماذا روى عن

 :مقتل عثمان رضي اهلل عنه بعد فتنةدمشق، سكن الشام صحايبٌّ  

قيل: سواد بن خزمية بن ذراع بن عدي بن الداري و  بن خزمية، بن خارجة بن سود متيم بن أوس
  مل يولد له غريها. ، البنة لهأبا رقية الداري :يكىنو  ،بن هانئ
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يف  حسن إسالمهو  ،قدم املدينة فأسلمراهب عصره،  نصرانيا   من قبل كانو  مشهور يف الصحابة،
روى عنه النيب حديث و  ،سلمو  صلى اهلل عليه ث عن النيبحد   ،له صحبة سنة رسع للهجرة،

 هو حديث صحيح.و  ،اجلساسة

، وهب، شرحبيل بن مسلم، عبد اهلل بن أبو هريرةو  أنس بن مالكو  ابن عباس :روى عنهو 
 ...غريهمو  ؤيب، سليمان بن عامر،قبيصة بن ذ

 ؟ما هو حديث الجساسةف

الدجال، فصعد النيب املنرب و  ذكر له قصة اجلساسةو  سلم،و  صلى اهلل عليه لنيبمتيم إىل ا جاء
 اجلليل. ذلك من مناقب هذا الصحايب د  ع  ف ،احلادثة عنهوحدث  متبسما  

 2492 :أشراط الساعة احلديث رقمو  صحيح مسلم كتا  الفنتنتأمل معا احلديث، من لو  

.......... َقَضى َرس ول  اهلِل َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلرَه  َجَلَس َعَلى اْلِمْنرَبِ، َوه َو فـََلمَّا
، فـََقاَل:  ه  »َيْضَحك  قَال وا: اهلل  َوَرس ول ه  « أََرْدر وَن مِلَ ََجَْعت ك ْم؟»، مث َّ قَاَل: «لِيَـْلَزْم ك لُّ ِإْنَساٍن م َصالَّ

اهلِل َما ََجَْعت ك ْم لَِرْغَبٍة َواَل لَِرْهَبٍة، َوَلِكْن ََجَْعت ك ْم، أِلَنَّ مَتِيم ا الدَّارِيَّ َكاَن َرج ال  أَْعَلم ، قَاَل: " ِإِّني وَ 
ث ك ْم َعْن َمِسيِح الدَّجَّ  َثِِن َحِديث ا َواَفَق الَِّذي ك ْنت  أ َحدي َثِِن َنْصرَانِيًّا، َفَجاَء فـََباَيَع َوَأْسَلَم، َوَحدَّ  اِل، َحدَّ
 اْلَبْحِر، مث َّ أَنَّه  رَِكَب يف َسِفيَنٍة ََبْرِيٍَّة، َمَع َثاَلِثنَي َرج ال  ِمْن َلٍَْم َوج َذاَم، فـََلِعَب ِِبِِم اْلَمْوج  َشْهر ا يف 

َخل وا اجلَْزِيَرَة فَـَلِقَيتـْه ْم أَْرفـَئ وا ِإىَل َجزِيَرٍة يف اْلَبْحِر َحَّتَّ َمْغِرِ  الشَّْمِس، َفَجَلس وا يف أَقـْر ِ  السَِّفيَنِة َفدَ 
ا أَْنِت؟ فـََقاَلْت: َدابٌَّة أَْهَلب  َكِثري  الشََّعِر، اَل َيْدر وَن َما قـ بـ ل ه  ِمْن د ب رِِه، ِمْن َكثْـَرِة الشََّعِر، فـََقال وا: َويـَْلِك مَ 

ْيِر، فَِإنَّه  ِإىَل َخرَبِك ْم أَيُـَّها اْلَقوْ  أَنَا اجلَْسَّاَسة ، قَال وا: َوَما اجلَْسَّاَسة ؟ قَاَلتْ  م  اْنطَِلق وا ِإىَل َهَذا الرَّج ِل يف الدَّ
َها َأْن َرك وَن َشْيطَانَة ، قَاَل: فَاْنطََلْقَنا ِسرَاع   َنا ِمنـْ ا، َحَّتَّ َدَخْلَنا بِاأْلَْشَواِق، قَاَل: َلمَّا ََسَّْت لََنا َرج ال  َفرِقـْ

يـَْر، فَِإَذا ِفيِه أَْعظَ    م  ِإْنَساٍن رَأَيـَْناه  َقطُّ َخْلق ا، َوَأَشدُّه  ِوثَاق ا، ََمْم وَعٌة َيَداه  ِإىَل ع ن ِقِه، َما بـَنْيَ ر ْكَبتَـْيِه ِإىَل الدَّ
ا: ََنْن  أ نَاٌس ل و َكْعبَـْيِه بِاحلَِْديِد، قـ ْلَنا: َويـَْلَك َما أَْنَت؟ قَاَل: َقْد َقَدْرُت ْ َعَلى َخرَبِي، فََأْخرب وِّن َما أَنـْت ْم؟ قَا

َنا اْلَبْحَر ِحنَي اْغتَـَلَم فَـَلِعَب بَِنا اْلَمْوج  َشْهر ا،  َنا يف َسِفيَنٍة ََبْرِيٍَّة، َفَصاَدفـْ مث َّ أَْرَفْأنَا ِإىَل ِمَن اْلَعَرِ  رَِكبـْ
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َنا  َدابٌَّة أَْهَلب  َكِثري  الشََّعِر، اَل ي ْدَرى َما قـ بـ ل ه  َجزِيَرِرَك َهِذِه، َفَجَلْسَنا يف أَقـْر ِِبَا، َفَدَخْلَنا اجلَْزِيَرَة، فـََلِقَيتـْ
اَسة ؟ قَاَلْت: ِمْن د ب رِِه ِمْن َكثْـرَِة الشََّعِر، فـَق ْلَنا: َويـَْلِك َما أَْنِت؟ فـََقاَلْت: أَنَا اجلَْسَّاَسة ، قـ ْلَنا: َوَما اجلَْسَّ 

ْيِر، فَِإنَّ  َها، ومََلْ اْعِمد وا ِإىَل َهَذا الرَّج ِل يف الدَّ بَـْلَنا إِلَْيَك ِسَراع ا، َوَفزِْعَنا ِمنـْ ه  ِإىَل َخرَبِك ْم بِاأْلَْشَواِق، َفأَقـْ
اَل: َأْسأَل ك ْم نَْأَمْن َأْن َرك وَن َشْيطَانَة ، فـََقاَل: َأْخرب وِّن َعْن ََنِْل بـَْيَساَن، قـ ْلَنا: َعْن َأيي َشْأِِنَا َرْسَتْخرب ؟ قَ 

؟ قـ ْلَنا َله : نـََعْم، قَاَل: أََما ِإنَّه  ي وِشك  َأْن اَل رـ ْثِمَر، قَاَل:َعْن ََنِْلهَ  َرِة  ا، َهْل يـ ْثِمر  طَّرَبِيَِّة، َأْخرب وِّن َعْن َب َيـْ
نَّ َماَءَها ي وِشك  قـ ْلَنا: َعْن َأيي َشْأِِنَا َرْسَتْخرب ؟ قَاَل: َهْل ِفيَها َماٌء؟ قَال وا: ِهَي َكِثريَة  اْلَماِء، قَاَل: أََما إِ 

َماٌء؟ َوَهْل َأْن َيْذَهَب، قَاَل: َأْخرب وِّن َعْن َعنْيِ ز َغَر، قَال وا: َعْن َأيي َشْأِِنَا َرْسَتْخرب ؟ قَاَل: َهْل يف اْلَعنْيِ 
ا يـَْزَرع وَن ِمْن َمائَِها، قَاَل: َأْخرب وِّن َعْن يـَْزرَع  أَْهل َها ِبَاِء اْلَعنْيِ؟ قـ ْلَنا َله : نـََعْم، ِهَي َكِثريَة  اْلَماِء، َوأَْهل هَ 

؟ قـ ْلَنا : نـََعْم، قَاَل: َكْيَف َنيبي اأْل مييينَي َما فـََعَل؟ قَال وا: َقْد َخرََج ِمْن َمكََّة َونـََزَل يـَْثِرَ ، قَاَل: أَقَارـََله  اْلَعَر  
َلى َمْن يَِليِه ِمَن اْلَعَرِ  َوَأطَاع وه ، قَاَل هَل ْم: َقْد َكاَن َذِلَك؟ قـ ْلَنا: َصَنَع ِِبِْم؟ َفَأْخبَـْرنَاه  أَنَّه  َقْد َظَهَر عَ 

، ِإِّني أَنَا اْلَمِسيح ، َوِإِّني  ٌر هَل ْم َأْن ي ِطيع وه ، َوِإِّني ُم ْرب ك ْم َعِني  أ وِشك  َأْن يـ ْذَذَن نـََعْم، قَاَل: أََما ِإنَّ َذاَك َخيـْ
َر َمكََّة َوطَْيبَ ِل يف اَْل ر وجِ  َلة  َغيـْ َة، ، َفَأْخر َج َفَأِسرَي يف اأْلَْرِض َفاَل أَدََع قـَْريَة  ِإالَّ َهَبْطتـ َها يف أَْربَِعنَي لَيـْ

َا، ك لََّما أََرْدت  َأْن أَْدخ َل َواِحَدة   ا  -فـَه َما ُم َرََّمَتاِن َعَليَّ ِكْلَتاُه  ِِن َمَلٌك بَِيِدِه ِمنـْه َما اْستَـْقبَـلَ  -َأْو َواِحد 
َها َماَلِئَكة  ََيْر س ونـََها، قَاَلْت: قَاَل َرس ول   َها، َوِإنَّ َعَلى ك لي نـَْقٍب ِمنـْ اهلِل السَّْيف  َصْلت ا، َيص دُِّّن َعنـْ

يـَْعِِن  -« ة ، َهِذِه طَْيَبة  َهِذِه طَْيَبة ، َهِذِه طَْيبَ »َصلَّى اهلل  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوطََعَن ِبِْخَصَررِِه يف اْلِمْنرَبِ: 
ثـْت ك ْم َذِلَك؟» -اْلَمِديَنَة  : نـََعْم، « َأاَل َهْل ك ْنت  َحدَّ فَِإنَّه  أَْعَجَبِِن َحِديث  مَتِيٍم، أَنَّه  َواَفَق »فـََقاَل النَّاس 

ث ك ْم َعْنه ، َوَعنِ  ََبِْر الشَّْأِم، َأْو ََبِْر اْلَيَمِن، اَل َبْل ِمْن ِقَبِل اْلَمِديَنِة َوَمكََّة، َأاَل ِإنَّه  يف  الَِّذي ك ْنت  أ َحدي
َوَأْوَمَأ بَِيِدِه ِإىَل « اْلَمْشرِِق َما ه َو، ِمْن ِقَبِل اْلَمْشرِِق َما ه َو ِمْن ِقَبِل اْلَمْشرِِق، َما ه وَ 

 .............اْلَمْشرِقِ 
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روى عنه املصريون، وقيل و  أقام فيها مدة،و  مصر متيم إىل قدمبعد إسالمه سنة رسع للهجرة، 
 قيل حتول إىل دمشق بعد مقتل عثمان. و  سكن فلسطني،

  :ما يلياليت رذكرها املصادر  مناقبهن مو 

 .ذن له من عمر بن اَلطا أول من قص بعد إو  املسجد سراجا ، هو أول من أسرج يف

 .رضي اهلل عنه كبري من عمراحرتام  و  ررقديو  ر فيها كرامات واضحة له،له قصص مع عم

 كان كثري التهجد ال ينام، قام ليلة حَّت أصبح يف آية: )أحسب الذين جيرتحون السيئات(.

 عنه. رضي اهلل ،أقام فيها إىل أن ماتو  م الشامدق قال ابن حبان: 

املصطفى صلى رعظيمه للحبيب و  تلمس صدق ُمبتهي إن املتبصر املتأمل لسطر من سرية متيم 
تليا  خبشوع ختربنا املصادر كم كان يتهجد و  ...سلمو  اهلل عليه في إحدى ف جل، و  مع املوىل عز ُم 

قد  رعظيم و  فأي حب.. .ال ينام كامال    ا  عاقب نفسه عامف ، ذهب عنه هتجد ليلة واحدة،اللياِل
 ؟قلبهو  فكرههي مطمح  ليال   املناجاة صبح لت ،انطبع به قلبه

 .عمل يقربنا إليكو  قولكل   بحو  ،نبيك حبو  أحبابنا حبكو  اللهم ارزقنا  

ة البا  الصغري بدمشق، رمحه اهلل فن ِبقرب د  و  هجري،53سنة  ماترذكر احلوليات األثرية بأنه 
 رعاىل.

 :املراجعو  املصادر 
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