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الصحابي حرملة بن الوليد

الصحابي حرملة بن الوليد
يف غوطة دمشق
الباحثة نبيلة القوصي
دمشق مدينة الصحابة والصاحلني ...
إخويت قراء زاوية "معامل وأعيان":
استقطبت دمشق منذ القدم عظماء التاريخ ليسطروا فيها أروع السجالت ،وبعد أن وصفها
النيب صلى اهلل عليه وسلم بأهنا األرض املباركة ،إذ قال .. ( :جيتيب إليها صفوته من عباده)،
نتساءل ..من هم هؤالء الصفوة ؟
لقد ثبت عرب التاريخ وعلى مر العصور أن "مدينة دمشق" هي مقصد الصاحلني املستحقني
حلمل لقب صفوة اخللق ،بدء بالصحابة رضوان اهلل عليهم ،مث التابعني والعلماء الربانيني  ..فقد دفن
يف دمشق وأريافها الكثري من هؤالء ،وإن الوقوف عند سريهم بوعي وتأمل يلهمنا حسن التدبر
واالعتبار لنحسن التصرف على أرض مباركة تراهبا معجون بدماء خرية العباد ....هبذه النسمات
االميانية منضي وإياكم سائلني اهلل عز وجل أن جيعلنا "خري خلف خلري سلف" ..
قدم خالد بن الوليد رضي اهلل عنه إىل الشام مع جيش أيب عبيدة بن اجلراح ومعه أخوه حرملة
بن الوليد  ،والذي استقر بعد الفتح اإلسالمي يف قرية تدعى (جوبر) يف الغوطة ،عاش فيها إىل أن
تويف وهو يدعو الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وجتد قربه فيها ومسجدا ُسي باُسه.
مكان املسجد :يف املتحلق اجلنويب باجتاه جوبر ،وقد كان هذا املكان من املسجد فيما مضى
مكانا تتجمع فيه قوافل احلج املتجهة إىل الديار املقدسة ،يدعون املوىل بالتوفيق والسالمة بربكة هذا
الصحايب حرملة بن الوليد....
نسبه :هو حرملة بن الوليد بن املغرية بن عبداهلل بن عمرو بن خمزوم املخزومي ،أخو سيف اهلل
خالد بن الوليد ،وقد ذكر ابن عساكر :كان عند دير البقر بدمشق ديران ،أحدمها خلالد بن الوليد
أقطعه أبو عبيدة ،واآلخر ألخيه حرملة بن الوليد مع قرية بالغوطة تعرف ب(دير حرملة) بعد أن
كاتب أبو عبيدة فيها عمر فأذن له.
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هذا ما وجد يف املصادر عن حرملة بن الوليد  ...ويكفيه فخرا صحبته سيد اخللق ومن مث تبليغ
ما بلّغ النيب  ،ومن مث زيادة يف الطاعة سكىن الشام املباركة ،وطوىب للشام بذلك ..
لنتأمل كيف جاء هؤالء األخيار من أقاصي األرض ليبلغوا عن نبينا  ،ولننظر هل من سامع أو
منصت ملا قد رسخوا بيننا من مبادئ وقيم تربوية إسالمية تدعونا للتدبر يف سري هؤالء الراسخني يف
العلم والدين؟
اعترب وتعقل أيها اإلنسان وبادر بإصالح نفسك قبل ذلك اليوم املوعود اآليت ال حمالة(( ،كل
نفس ذائقة املوت)) .
المصادر:
أسد الغابة يف معرفة الصحابة  /البن األثري .ت036:ه
سري أعالم النبالء /للذهيب .ت847:ه
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