نبيلة القوصي

الصحابي أوس بن أوس الثقفي

الصحابي "أوس بن أوس الثقفي"
المدفون في "مقبرة الباب الصغير"
إخويت قراء زاوية معامل وأعيان:
تع ّد مقربة الباب الصغري أكرب مقربة يف مدينة دمشق ،و ُسّيت نسبة إىل باب صغري يف سور دمشق

القدميةُ ،دفن فيها الكثريُ من الصحابة والتابعني والعلماء والسالطني واألمراء  ...ممن عاشوا فيها
وسامهوا يف عمارة أرضها وكتابة تارخيها احلضاري اإلنساين اإلسالمي العاملي.

لنتلمس نسائمها العليلة الرائعة املنبعثة
فهيّا معا يف سياحة شاميّة ،نتجول بني أزقة دمشق القدميةّ ،

من تراهبا وجدراهنا حاملة نداءات إميانية أصيلة تنادي على من غفل أو نسي ،أ ْن ها هنا مدرسة
ني من األعيان يدعونا أن ُنسن
حممد صلى اهلل عليه وسلم ،ففي كل شرب من أرضها معل ٌم أو ع ٌ
التفكر والتدبر.

الصحايب :أوس بن أوس الثقفي ،من هو؟
العلي مسجدا يقال له مسجد
ذكر ابن عساكر ،مرشدنا التارخيي األول ملدينة دمشق ،يف باب ّ

أوس بن أوس الثقفي ،الصحايب ..وبنو ثقيف من الطائف ،إحدى قبائل العرب املشهورة ،أقبل
غالبيتهم على النيب صلى اهلل عليه وسلم مسلمني بعد فتح مكة وغزوة ُحنني املشهورة.
والصحايب (أوس بن أوس) ،ويقال :ابن أيب أوس ،هو من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم ،نزل دمشق وعاش فيها يروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،واملشهور عنه حديثان اثنان.
كما روى عن أوس :األشعث الصنعاين ،وعبادة بن نسي ،وعبداهلل بن حمرييز ،واحلسن السعدي.
أما احلديثان اللذان روامها فهما:
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األول :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال " :من غسل يوم اجلمعة واغتسل ،ودنا واستمع،
وأنصت ،كان له بكل خطوة خيطوها حني خيرج من بيته إىل حني يأيت املسجد أجرها كصيام سنة
وقيامها".
و احلديث الثاين :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " :إن من أفضل أيامك يوم اجلمعة ،فيه خلق
اهلل آدم ،وفيه قُبض ،وفيه النفخة ،وفيه الصعقة ،فأكثروا من الصالة فيه ،فأن صالتكم معروضة
حرم على األرض أن
علي"  ..قالوا :وكيف تُعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ فقال :إن اهلل عز وجل ّ
تأكل أجساد األنبياء".

صلى اهلل عليك يا حبييب يا رسول اهلل ،ورضي اهلل عن الصحابة الكرام ،الذين قد ّأدوا األمانة

وبلّغوا الرسالة ،وبذلك وضعوا حجر األساس ملدرسة املنهج النبوي العظيم الرائع ،يف أرض بوركت
وبورك أهلها على لسان نبينا وسيدنا ،فهو القائل " :إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم" ...
واألحاديث كثرية يف فضل الشام وبركة دمشق ،وكذلك يف مدحيه صلى اهلل عليه وسل لساكنيها ..
الدمشقي قد ذكر هذا الصحايب قائال أن أوس
كما قال ابن عساكر أن املؤرخ احمل ّدث أبو زرعة
ّ

بن أوس الثقفي من الصحابة ،نزل دمشق ومات فيها ..وقال بأن ابن حنبل يف سنده قد خلط ترمجة
ثقفي.
أوس بن أوس برتمجة أوس بن أيب أوس وهو ابن حذيفة ،وكالمها ّ
صحايب من أهل الصفة ،سكن دمشق ،ومات يف خالفة
أما ابن األثري والنووي فقد قاال عنه:
ّ

عثمان بن عفان ،وُدفن يف مقربة باب الصغري ..

و قال النووي يف التهذيب :وهو جتاه املدرسة الصابونية ،وعليه بناء.
معروف ويُزار.
ٌ
كما وثقت احلوليات األثرية للجمهورية العربية السورية قربه يف الباب الصغري ،وقربهُ
و بعد أيها القارئ املتأمل املتفكر يف سياحتك هذه ،إن دمشق كانت مطمح كثري من الصحابة
والتابعني لكثرة ما ورد من أحاديث عن فضائل دمشق الشام ووصف أهلها خبرية اخللق ،فيا هناء
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رسخ
وسعادة من س ّدد وقارب ليكون من صفوة اخللق وعُ ّمار األرض مبنهج النبوة احلقيقي الذي ّ

معامله فيها أصحابُه الكرام رضوان اهلل عليهم.

المصادر والمراجع:


تاريخ دمشق  /البن عساكر



أسد الغابة يف معرفة الصحابة  /البن األثري



هتذيب التهذيب  /للنووي



احلوليات األثرية للجمهورية العربية السورية
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