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 الصحابي عبد هللا بن بسر املازني

 آخرمن مات من لصحابة في الشام

 أعيان":و  إخوتي قراء زاوية "معالم

جل ملدينة دمشق أن تكون تلك املدينة اهلامة بني مدن العامل ملا ينتظرها من و  لقد أراد اهلل عز
مات فيها راجني و  عاشو  إىل ذاك الزمان ستبقى دمشق متميزة مبن سكنهاو  دور هام يف آخر الزمان،

أفئدتنا  رهانتظت رائعة  خرية اخللق يف أرض دمشق، فياهلا من متعة روحانيةو  من صفوة املوىل أن جيعلنا
منهج النبوة احملمدي  تهدون يف ترسي اليت تسأل اهلل أن جيعلنا من خرية العباد الذين جي العطشى
 ..رمحةو  حبب

نبينا الكرمي هلا  قدير هذه األرض املباركة اليت دعاتو  حب فمن هو ذاك الصحايب الذي سيلهمنا
 اللهم بارك يف شامنا( ..اللهم بارك يف شامنا): قوله يف

 الصحابي:

 قيل: أبا صفوان.و  يكىن أبا بسر. ،عبد اهلل بن بسر املازين، بن مازن بن منصور بن عكرمة
 حنو عشرين حديثا. النيب روى عن ،ةصحبله 
غريهم و  ، راشد بن سعد املقرائي، حسن بن نوح، يزيد بن محري،حممد بن عبد الرمحنروى عنه: و 

  من أهل محص.
 غريهم.و  روى عنه الشاميون أمثال: خالد بن معدان، سليم بن عامر، راشد بن سعد،و 
 قيل: من مازن األنصار.و   سليم،قال البخاري: أبو صفوان السلمي املازين أخو بينو 

 ازا ساحلها.قدم دمشق جمت
 يعيش هذا الغالم قرنا، فعاش مائة سنة.قائال: عندما رآه  سلم،و  صلى اهلل عليه أخرب النيبقد و 

 قيل مات حبمص،و  يل تويف أيام عبد امللك بن مروان،قو  ،69قيل و  هجري،88تويف سنة: 
 قيل يف دمشق.و 
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 هو آخر من مات من الصحابة بالشام.و 
 .رضي اهلل عنا أمجعنيو  ،الكرامرضي اهلل عن الصحابة 

 سلم.حسن تدبر سريته صلى اهلل عليه و  .. فأعنا على.اللهم اجعلنا قرة أعني نبينا الكرمي
 

 املراجع:و  املصادر 

 هجؤي175ـ تاري  دمشق / البن عساكر 
 هجري936ـ أسد الغابة / البن األثري 

 هجري818ـ اإلصابة يف متييز الصحابة / للعسقالين
 


