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 شمعون بن يزيد األزدي ريحانة والصحابي أب

 اني بدمشققبره في الشاغور البر  و 

 لـ الباحثة نبيلة القوص ي

 

 :أعيانو معالم  إخوتي قراء زاوية

هذه املدينة  أمهية اليت تشري إىلاألجالء، و والتابعني متتلئ دمشق العريقة بقبور الصحابة الكرام 
 جل أن جيعلنا ممنو التأمل مبزيد من الدعاء للموىل عز فلنحسن التدبر و  .عامليا   علميا  و  دينيا  املباركة 

 ... الشام املباركةأعيان و الوقوف عند معامل ممن حيسنون و يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 

هناك ضريح ، حملة مشهورة بالباب الصغري :الشاغورو  ة نحميسوار دمشق القدخارج أ ا  نمضي معل
 ؟ومن هفمشعون. ضريح  مشهور باسم

زيد األزدي،  وقرب الصحايب مشعون بن يزيد أ وه ختربنا أن هذابالعودة للمصادر املوثوقة، جند أهنا 
روى عنه  ،سلمو  النيب صلى اهلل عليه ة معصحبله و ، يا  كان قرظار يف املدينة املنورة، و حليف األنص

 روى عنه الشاميون.و ، أحاديث

 :اسمه

 األنصاري :قيلقرشي، و ال، وقيل األنصاري :قيلو األزدي،  رحيانة وأب ،مشعون بن يزيد بن خفاقة
 األصح أزدي.و  ر، وله حلف يف األنصاكان قرظيا  قيل  و هلم،  ا  حليف ،اخلزرجي

 رواية.و مساع ، و له صحبة، و رحيانةو  أب كنيته، و سلمو إنه كان موىل النيب صلى اهلل عليه  :لقيو  

مث  ،مث رابط بالقدس فرتة ،قدم مصرو شهد فتح دمشق  ممنو  وه: و خيربنا ابن حجر العسقالينو  
األخيار النجباء من صاحلي الصحابة بأنه مشهور عند الشاميني و  ه، و يستقر هباعاد ليسكن دمشق و 

 .الراجني ما عند اهلل ،الزاهدين يف الدنيا
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 :عنهروى 

 غريهم.، و شهر بن حوشبو جماهد بن جرب و احلصني  وأب

البصروي يف "حتفة األنام"، أن مشعون األزدي موىل ، و قد ذكر األصبهاين يف "حلية األولياء"و   
قربه بدمشق خارج باب الصغري بأرض الشاغور، ضريح يعرف بشمعون حيتمل أن ، و لرسول اهلل
 هأن لكن أكثر الروايات على، و سكىن مشعون دمشققد ذكر ابن عساكر خالف يف ، و يكون هو

 حيتمل أن يكون ه ،له ضريح يعرف بشمعون، و دفن يف أرض الشاغورو تويف كان يسكنها إىل أن 
 رضي اهلل عنه ...و 

 األنصارو السابقون األولون من املهاجرين و } :جعلنا املوىل ممن قال فيهم، و مإياكو رمحنا اهلل و رمحه 
 .{...رضوا عنه و بإحسان رضي اهلل عنهم  الذين اتبعوهمو 

حنن لنكتب سطورنا اجلليل، رمحه اهلل .... فالصحايب  يف سرية هذاخر سطر إىل آ وصلناها قد 
 .ا  نبوي ا  أخالقي ا  مسو و رقّيا   متتلئببصمة مميزة 

 

  :املراجعو املصادر 

 ـ االستيعاب في معرفة االصحاب/ البن عبد البر

 معرفة الصحابة/ البن األثيرأسد الغابة في ـ 

 ـ تهذيب التهذيب/ البن حجر العسقالني

 


