الباحثة نبيلة القوصي

الصحايب اجلليل (ذو خممر احلبشي)

الصحابي " ذو مخمر الحبشي " ابن أخ الملك النجاشي
خادم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
في حي القنوات بدمشق
الباحثة :نبيلة القوص ي
إخوتي قراء زاوية (معالم وأعيان):
حضر حجة الوداع قرابة مئة ألف صحايب يف مكة املكرمة ،ومل يدفن يف مكة واملدينة إال عشرة آالف
صحايب ،أما البقية الباقية منهم فقد تركوا فضائل املدينة املنورة ومكة ليشدوا الرحال إىل العامل ليبلغوا رسالة
اإلسالم وإىل األرض املباركة ،الشام ،اليت أوصاهم هبا سيد اخللق  ،فالشام هي أثر من آثار الصحابة رضوان
اهلل عليهم الذين زرعوا فيها نسمات قدسية مباركة قد محلوا بذورها من املدينة ومكة لي زرعوها يف دمشق
الشام.
ويف دمشق العريقة حي خارج السور القدمي يدعى "القنوات" ،والذي كان يسمى (حارة البكوات
والباشوات) نسبة ملؤسسيه من أثرياء دمشق ،وأخذ حي القنوات امسه من أحد أهم فروع هنر بردى
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إذ أن ختطيطه يسمح بإيصال املياه إىل أكثر أقسام املدينة ،حيث يتفرع من ناحية الشاذروان و خيرتق
احلي لتسيل مياهه ضمن قناة رومانية حممولة على قناطر حجرية ليتم سقاية املدينة القدمية ...ويبدو أن
ارتفاع مستوى املياه يف هنر القنوات دعا الرومان إىل رفعه فوق قناطر حجرية متتد من مدخل القنوات حىت
مدخل جادة التعديل ،ولكنها هدمت من قبل تيمور لنك عندما غزا دمشق ومل يبق سوى واحدة من العهد
الروماين ،فجاءت أمهية هذا احلي عرب التاريخ من كونه خزان مياه دمشق ،وحدوده اليوم شارع النصر مشاالا
واجملتهد جنوبا وخالد بن الوليد غربا والبدوي شرقا ،يف هذا احلي جند حملة تسمى (ذو خممر احلبشي) ،
حيث يقال يف احلوليات األثرية أنه دفن فيها (ذو خممر)  ،صحايب حبشي قد ذكر من خدم النيب الكرمي.
وقد تناولت سري األحباش كتب التاريخ الكربى وكتب الرجال وكتب السرية والتفسري ...فاحلبشة من
حيث التعريف اجلغرايف تقع غرب البحر األمحر قدميا ،وكانت متجرا لقريش ،أما حديثا فقد انقسمت إىل
دول متعددة بعد ظهور أطماع االستعمار يف هنب خريات العامل...
ويف لسان العرب :احلبش جنس من السودان ،وهم األحبش واحلبشان ،وقيل هم اجلماعة أيا كانوا،
ألهنم إ ذا جتمعوا اسودوا....
وبالنظر إىل هذا التعريف نلحظ أنه يعود إىل اللون األمسر أو إىل احلال وهو االجتماع والرتابط.
أما تعريف الصحايب مشتق من الصحبة ،وهي املعاشرة ،وصحبة الرسول هي تكرمي من اهلل جلماعة من
البشر اختارهم سبحانه ليكونوا مبعية النيب الكرمي لكل أحدا عصر النبوة.
ف قد التف حول النيب خليط من البشر واألجناس واأللوان والبلدان جيمعهم اإلميان باهلل ورسوله،
واألحباش من الذين أكرمهم املوىل بذلك.
فلما مسعوا بالنيب والقرآن فاضت أعينهم من الدمع آمنوا به وصدقوه ملعرفتهم مبا كان يوصف به يف
اإلجنيل ،ويف مقدمتهم ملك احلبشة النجاشي ،آمن بنبوة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،مث أرسل ابن
أخيه ذو خممر ليخدم النيب صلى اهلل عليه وسلم ،بعد أن اجتذبه نور اإلسالم وأسلم مع عمه.
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فمن هو ذو خممر احلبشي؟
الذي هاجر إىل دمشق الشام بعد وفاة النيب الكرمي متمما طاعته لنصيحة النيب الكرمي يف اهلجرة إىل
الشام فقال( :عليكم بالشام ،عليكم بالشام) ،ولتشتهر حملة يف حي القنوات بامسه ،واليت يقال أنه دفن
فيها...
اسمه:
تقول املصادر :أن امسه ذو خمرب ،ويقال ذو خممر احلبشي ،ونقل عن املؤرخني القدامى أن النجاشي
أسلم وأرسل ابن أخيه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ليخدمه ،وكان ممن قدم املدينة من احلبشة إىل النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،وكانوا  22رجالا ،لزم النيب املصطفى خيدمه ،وقد ذكر يف موايل النيب الكرمي ،وله
أحاديث عن النيب خمرجها عن أهل الشام ،وهو معدود فيهم.
هاج ر إىل الشام وروى عنه :جبري بن نفري ،وخالد بن معدان وأبو الزاهرية حدير بن كريب ويزيد بن
صلح.
أخرج من أحاديثه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجة.
لقد كان هلؤالء الفضل يف نشر علوم الكتاب والسنة يف دمشق الشام ،ومسند الشاميني من أكرب
مساند البلدان مما يدل على دورهم الكبري يف نشر احلديث النبوي الشريف.....
إخوتي سائحي دمشق الشام:
مل تذكر املصادر من سريته إال ما قد ذكرناه  ...واملهم يف األمر أن نزداد من إميان قد نقص على مر
السنيني ،ونتيقن بيقني قوي أن هذه األرض مباركة إىل يوم القيامة ،حتتاج منا أن نرسخ املعرفة ونزداد علم ا
وأدبا ،فالصحابة الكرام نالوا شرف الصحبة واالقتداء والطاعة ،وحنن سننال شرف سكىن هذه األرض
بالعلم النافع أو العمل الصاحل أو الذرية الصاحلة  ....بإذن اهلل ،ولنعترب ونقتدي هبديهم.
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وفاته:
إن املشهور عند أهل الشام أنه مات فيها ودفن يف حي القنوات يف احمللة املشهورة بامسه اليوم.
فالشام دمشق كانت وال زالت مطمح سكىن الصحابة والتابعني والعلماء الصاحلني لكثرة ما ورد عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،يف فضل الشام ودمشق خاصة ،مبا نالته من أحاديث النيب يف مدح أهلها
ووصفهم خبرية أهل األرض لتصبح حلم ومطمح كبري ينمو يف النفوس واألرواح لينالوا مبباهاة وفخر النيب
هبم ...فيا هناء من سدد وقارب وتعلم وعمل صاحلا ليتقرب من حبيبه يوم الفالح....
فلنجدد العهد بنية منبعثة من القلب لتجديد االميان باهلل ورسوله...
أت عليها نعمتك وهب هلا
ونقول :اللهم يا من جعلت دمشق درة الكون ،ومنحتها ما مل متنح بلدا ،م
من املؤمنني الصاحلني األخيار من جيسد معاين قوله تعاىل( :كنتم خري أمة أخرجت للناس) ،بقلوهبم
الصافية البيضاء السليمة عن كل وصف يباعد عن مشاهدته ،يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر باحلكمة
واملوعظة احلسنة ،وبإميان وتسليم لرب العاملني.
املصادر:
البداية والنهاية /البن كثير
أسد الغابة في معرفة الصحابة /البن األثير
االصابة في تمييز الصحابة /البن حجر
تهذيب التهذيب /البن حجر
الحوليات األثرية للجمهورية العربية السورية /مديرية اآلثار والمتاحف
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