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 "مدرك بن زياد الفزاري"الصحابي 

 ن في غوطة دمشقوفمد

 

 أعيان":و قراء زاوية "معامل إخويت 

قال: " عليك أكون فيه. ف ا  ر يل بلد: يا رسول اهلل خ  اهلل بن حوالة األزدي عبدسأل الصحايب 
 يقول: يا شام أنت صفويت من بالدي، أدخل فيك خرييت من عبادي".ن اهلل بالشام، إ

يف بالد ) :"نزهة األنام يف حماسن الشام" يف كتابهيقول علماء القرن التاسع،  أحد ،البدري  ول يقو 
موطن و قال احلافظ العراقي: " دمشق بلد األنبياء و  ،(الصاحلنيو الصحابة و ن األنبياء مالشام 

 ." األولياءو من الصحابة  األصفياء

بقوة للبحث عن معرفة و نسمات روحانية اميانية تدعونا إياكم و حنن من خالل هذه الزاوية نتلمس و 
بأخالق حممدية و وجداننا للعمل الصحيح بالعلم النافع و عظات تلهم مشاعرنا و رب تارخيية مع ع

 سلم...و به صلى اهلل عليه  تربطنا

عند قرب  نقف  لو  (،راوية)تدعى  قراهاقرية من  يف بني أحضان غوطة دمشق احيةندعوكم لرحلة سي 
املوعظة و  اهلل باحلكمة بعنوان الدعوة إىلو بنصيحة املصطفى عمال  الذين سكنوا دمشق  أحد الصحابة

عسى اهلل ، داعني اهلل هلل اخلالق تعبدا  و  تفكرا   هعند لنقف يرجوناقمن هذا الصحايب الذي  احلسنة..
 ؟هلل فوق أرضهخالفتنا  ترمجةو ا لقنهم مقصد خ  فتور اجلوارح عن ف  و أن يتداركنا من قسوة القلب 
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 :"مدرك الفزاري"الصحابي 

، سكن يف قرية من قرى غوطة دمشق يقال هلا: راويةو  ،اجلراح يف فتوح الشام أيب عبيدة بن قدم مع
عن و ـ رضي اهلل عنه  دفن هباي   صحايبتذكر املصادر التارخيية بأنه أول و  ..فن فيها.د  و إىل أن تويف 

 :ياقوت احلموي يف "معجم البلدان" وأب حيث يقول...   مجيع الصحابة الكرام ـ 

قرية من غوطة دمشق هبا قرب  هي ياء مثناة من حتت مفتوحة، بلفظ راوية املاء:و  وية بكسر الواراو   
 عبيدة فمات بدمشق قدم الشام مع أيب صحايب و، وهقرب مدرك بن زياد الفزاريو أم كلثوم السيدة 

 دفن هبا.و سكن الراوية  صحايبأول  وهو فن براوية، د  و 

 ياقوت احلموي رمحه اهلل:  وبقال أو 

، هبا قرب مدرك ألف مقصورة: من قرى غوطة دمشقو راء، و ياء ساكنة، و ريا بالفتح مث بالكسر، ج  " ح  
 رضي اهلل عنه.بن زياد الفزاري 

لهمنا املوىل أن ي   ونسأل، أمجعني رضي اهلل عنهمدمشق،  قرية راوية يف غوطةو حريا قربه بني قرية ح  ف
 النفع ...و يب األثر التوفيق يف إرساء معاملنا بط  

 يقول ابن عساكر يف كتابه "تاريخ دمشق":و 

كان أول و  ،يقال هلا راويةفتويف بدمشق بقرية  احب رسول اهلل، قدم مع أيب عبيدةمدرك بن زياد ص
              هبا.يدفن  مسلم

منهم من امتدت حياته معه و شاركوه صياغة سريته الشريفة، و لقد عاش الصحابة مع النيب الكرمي، 
يف و  أما حنن سلم..و ا شرف صحبته صلى اهلل عليه نالو و منهم من كان لفرتة قصرية، و لفرتة طويلة، 

 ؟له ليوم اللقاء الذي ال مفرما ذا أعددنا  ،وقتنا الراهن
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أال يكفينا حديث واحد  ،" إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم" :يقول سلمو صلى اهلل عليه  النيبو 
  ؟رسول اهلل ذكرهانيل اخلريية اليت  ، من أجلحذرو اجتهاد و نعمل جبد ن أل
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