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 "الثقفي   بن أوس   أوس  "الصحابي 

 "مقبرة الباب الصغير" مدفون فيال

 :أعيانو  إخويت قراء زاوية معامل

إىل باب صغري يف سور دمشق  يت نسبة  سُّ و  ،دمشقمدينة مقربة الباب الصغري أكرب مقربة يف تعّد 
 هافي وااألمراء ... ممن عاشو  لسالطنياو  اءالعلمو  التابعنيو  من الصحابة الكثريُ  فيها فندُ ، ةالقدمي

 .احلضاري اإلنساين اإلسالمي العامليتارخيها  كتابةو  يف عمارة أرضها واامهسو 

الرائعة املنبعثة س نسائمها العليلة لنتلمّ القدمية،  بني أزقة دمشق ة، نتجولشاميّ  سياحة   يف ا معا  يّ هف
مدرسة  هنا أْن ها، فل أو نسين غ  تنادي على م   أصيلةنداءات إميانية حاملة جدراهنا و  تراهبامن 

سن نا أن نُ من األعيان يدعو  نيٌ ع  ٌم أو عل  ها م  من أرض سلم، ففي كل شرب  و  صلى اهلل عليهحممد 
   التدبر. و  التفكر

 ؟، من هوأوس بن أوس الثقفي :الصحايب

 يقال له مسجد   مسجدا   العليّ يف باب  دمشق،ملدينة  األولمرشدنا التارخيي  ،ابن عساكر ذكر
قبائل العرب املشهورة، أقبل  ىحدبنو ثقيف من الطائف، إو  الصحايب.. ،أوس بن أوس الثقفي

 نني املشهورة.غزوة حُ و  مسلمني بعد فتح مكةسلم و  على النيب صلى اهلل عليه غالبيتهم

 صلى اهلل عليهرسول اهلل  ةباحمن صهو ، : ابن أيب أوسيقالو  ،(أوس بن أوس)الصحايب و 
 .اثنان نحديثااملشهور عنه و  ،سلمو  صلى اهلل عليه عن النيب عاش فيها يرويو  سلم، نزل دمشقو 

: كما  احلسن السعدي.و  عبداهلل بن حمرييز،و  عبادة بن نسي،و  األشعث الصنعاين، روى عن أوس 

 :ا فهمان روامهلذاال ناحلديثاأما 
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 استمع،و  دناو  اغتسل،و  معةغسل يوم اجل" من  :قال سلمو  اهلل عليهعن النيب صلى األول: 
  املسجد أجرها كصيام سنةوها حني خيرج من بيته إىل حني يأيتنصت، كان له بكل خطوة خيطأو 
 قيامها".و 

" إن من أفضل أيامك يوم اجلمعة، فيه خلق  :سلمو  قال النيب صلى اهلل عليه : و احلديث الثاين
الة فيه، فأن صالتكم معروضة روا من الصفيه الصعقة، فأكث  و  فيه النفخة،و  بض،فيه قُ و  دم،اهلل آ

م على األرض أن ت؟ فقال: إن اهلل عز وجل حرّ قد أرمو  عليك عرض صالتناكيف تُ و  قالوا:علي" .. 
 تأكل أجساد األنبياء".

 وا األمانةالذين قد أدّ ، مالكرارضي اهلل عن الصحابة و  صلى اهلل عليك يا حبييب يا رسول اهلل،
 بوركت ، يف أرض  الرائع العظيماملنهج النبوي  بذلك وضعوا حجر األساس ملدرسة  و  غوا الرسالة،بلّ و 
 " إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم" ...  :ا، فهو القائلسيدنو  نبيناعلى لسان  بورك أهلهاو 
 .. سل لساكنيها و  ى اهلل عليهمدحيه صل يف كذلكو دمشق،  بركةو  الشام األحاديث كثرية يف فضلو 

أن أوس  قد ذكر هذا الصحايب قائال   أبو زرعة الدمشقيّ  ثأن املؤرخ احملدّ  ابن عساكر قالكما 
بأن ابن حنبل يف سنده قد خلط ترمجة  قالو  .مات فيها.و  نزل دمشق ،صحابةالبن أوس الثقفي من 
 .كالمها ثقفيّ و  هو ابن حذيفة،و  ة أوس بن أيب أوسأوس بن أوس برتمج

مات يف خالفة و  ،سكن دمشق من أهل الصفة، صحايبّ  :قاال عنه فقد النوويو  أما ابن األثري
   .. ة باب الصغريفن يف مقرب دُ و  ان بن عفان،معث

 عليه بناء.و  جتاه املدرسة الصابونية،هو و  :وي يف التهذيبقال النو و 

 زار.يُ و  معروفٌ  قربهُ و  قربه يف الباب الصغري،للجمهورية العربية السورية وثقت احلوليات األثرية  كما

 كثري من الصحابة  دمشق كانت مطمح   إن ،هذه سياحتك يفاملتأمل املتفكر و بعد أيها القارئ 
 اخللق، فيا هناءأهلها خبرية  وصف  و  عن فضائل دمشق الشام ورد من أحاديث   التابعني  لكثرة ما و 
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خ األرض مبنهج النبوة احلقيقي الذي رسّ  وُعّمار  من صفوة اخللق     قارب ليكونو  دسعادة من سدّ و 
 
 
 رضوان اهلل عليهم. ه الكرامه فيها أصحابُ معامل

 

 المراجع:و المصادر

 تاريخ دمشق / البن عساكر 
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة / البن األثري 
 هتذيب التهذيب / للنووي 
 ريةالعربية السو األثرية للجمهورية  احلوليات 

 

 

 

 

 


