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 و  هيالفق
م
 الشام بسيدي جابرث الشهير في حد  ال

 يزيد بن يزيد بن جابر األزدي :التابعيّ 

 لـ الباحثة نبيلة القوصي
 

ّأعيان":ّو إخوتي قراء زاوية "معالم

قد أمجع املؤرخون بأن و  )من خالل زاويتنا هذه(،على تارخيها  لتتعرفوا بعراقتهاتدعوكم مدينة دمشق 
هو من  ن بأن أحد أحفاد نوح عليه السالمأشار آخرو  بينماحواء، و  تارخيها يعود إىل عهد سيدنا آدم

 وضع أساس أول حائط فوق أرض دمشق.

برحلة  كتابه  ، الذي يأخذنا يفرالبن عساك" دمشقمدينة تاريخ " هو أهم كتب التاريخ عن دمشقو 
 .بنا من خالل األجزاء متنقالا  ،سياحة فريدة

جاهدوا على و  حكاية أحد الدمشقيني األجالء الذين اجتهدوا ابن عساكر يروي لنا ،47يف اجلزء و 
من  من أن أصله العاملي فوق أرض دمشق، على الرغم اإلسالمي أنفسهم لريسخوا معامل الدين

 ؟البصرة... فمن هو

من كبار ، يزيد بن يزيد بن جابر األزدي :التابعي   عبد الرحمن بن يزيد، ، أخالدمشقي  ، األزدي  
 من أكبر القضاة.و  األئمة األعالم،

 غريهم.و  وهب بن منبه،و  رزيق بن حبان،و  مكحول،و  ،يزيد بن األصم   :ث عنحد  

 آخرون.و  ابن عيينة،و  سفيان الثوري،و  شعيب بن أيب محزة،و  األوزاعي، :روى عنه
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  :العلماء عنهبعض أقوال 

 .ثقة :النسائيو  أبو داود

 مل يكن يف أصحاب مكحول مثله. :النحو، يقولونو  كان حسن اهليئة  :ابن عيينة

 .الثوريو  الزهريو  يزيد روى عن مكحول :قال ابن أيب حامتو 

 

ّوفاته:

 .433 قيل:و  ،مـ454هـ /  437يف سنة  . إىل أن تويف،.. قاضياا .بقي يف دمشق عاملاا 

 : سيدي جابر.، بقوهلمالعامة بدمشق قربه مشهور عندو 

 ... .هذا اللفظ مشهور يف بعض قصائد املديح لصاحلي أهل الشامو 

 ....فيتبعون أحسنهممن يستمعون القول إياكم و  املوىلجعلنا و  ،زاءاجلخري عنا جزاه اهلل و رمحه اهلل 

 

ّ:املراجعّو املصادّر

 ـ سري أعالم النبالء / للذهيب

 ـ هتذيب التهذيب / للعسقالين

 ـ احلوليات األثرية للجمهورية العربية السورية


