الباحثة نبيلة القوصي

اإلمام أبو زرعة الدمشقي

محدث وشيخ الشام في وقته
اإلمام أبو زرعة الدمشقي ،عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل
توفي  181هجري

الباحثة نبيلة القوصي
إخويت القراء:
لقد أراد اهلل عز وجل ملدينة دمشق أن تكون مدينة فريدة بني مدن العامل ،فقد ورد عن النيب
صلى اهلل عليه وسلم كثرياً يف أحاديث صحيحة بأهنا األرض املباركة من أرضه ،جيتيب إليها صفوة
خلقه  ...وورد عنه أنه سينزل سيدنا املسيح عيسى عليه السالم يف آخر الزمان عند املنارة البيضاء
شرقي دمشق ،وحىت ذلك الوقت ستبقى دمشق فريدة الوصف بعلمائها األجالء الذين سينشرون
منهج النبوة باحلكمة واملوعظة احلسنة ،والذين هم خرية اخللق  ...صفوة اخللق
لنتعرف على من استحق أن يذكره التاريخ ،فهال أنصتنا
ندعوكم لرحلة تارخيية بني كتب الرتاجم ّ

معاً إىل ما ترويه

تلك الكتب بنية صادقة ترجو الفهم الصحيح عن سيد اخللق ،أ ْن كيف يكون

إعمار اإلنسان ؟؟
مؤرخ حافظ ثقة ،وحُم ّدث الشام يف عصره ،امللقب بشيخ الشباب.
أبو زرعة الدمشقيّ ،
هو عبد الرمحن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان بن عمرو النصري الدمشقي ،وال تشري املصادر
إىل تاريخ مولده ،لكن يحستنتج بأنه ولد يف العش ر األخري من القرن الثاين للهجرة ،فهو من علماء
القرن الثالث للهجرة.
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نشأته:
نشأ نشأة أ كسبته مكانة مرموقة يف التاريخ العلمي لبالد الشام ،وكذلك بني احملدثني واملؤرخني،
بدأ يف طلب العلم يف سن مبكرة ،وارحتل ما بني الري والكوفة والشام واحلجاز طلبا للعلم من أفواه
الثقات ،مث جلس للتحديث وهو يف الثالثني من عمره.
كان والده يصحبه إىل جمالس العلم منذ صغره ،وأخذه معه إىل مدن الشام ،حيث اتصل بالعلماء
وأخذ منهم وهو ما يزال صبياً ،وكان هؤالء العلماء من عدة بلدان كمصر والعراق واحلجاز والشام.
وليثبّت معلوماته وعلمه كان يناقش ويذاكر ويناظر ،ويعرض ما تعلمه من شيوخه على شيوخ
ؤرخيها.
آخرين حىت أصبح من كبار حُم ّدثي الشام وحم ّ
اعتربه اخلطيب البغدادي من اللذين يحؤخذ بقوهلم يف علم احلديث.
أقوال الشيوخ عنه :
الذهيب :الشيخ اإلمام الصادق حُم ّدث الشام ،مجع وصنف وذاكر احلفاظ ،وتقدم على أقرانه،
ملعرفته وعلو سنده.
املزي :احلافظ شيخ الشام يف وقته.
ّ
وقال السخاوي عنه بأنه أحد الذين مارسوا نقد الرجال ،واعتربه يف طبقة من يحؤخذ بقوله.
روى عن :
أبو نعيم ،الفضل بن دكني ،وسليمان بن حرب ،وأمحد بن حنبل ،وخلق كثر من العراق والشام
واحلجاز ،متيز وتقدم على أقرانه ملعرفته وعلو سنده.
روى عنه :
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أبو داوود ،وأبو جعفر الطحاوي ،وأبو قاسم الطرباين ،وغريهم.
ألف أبو زرعة يف مواضيع متعددة وصل تعدادها إىل  52موضوعاً ،منها:
(تاريخ أيب زرعة الدمشقي) ،الذي يعد أحد أهم املصادر الذي اعتمد عليه ابن عساكر يف كتابه
الشهري (تاريخ دمشق).
و من تصانيف ه ( :العلل يف احلديث) .وغريها.
ترجم له كثريون مثل :اخلطيب البغدادي ،وياقوت احلموي ،والذهيب ،والعسقالين ،واهتم به
باحثون حُم ّدثون ،مثل :بروكلمان ،الكتاين.
كانت داره عند باب اجلابية شرق زقاق األسديني.
وفاته :تويف ما بني  582ـ  582للهجرة و حدفن برتبة الباب الصغري ،غريب قرب معاوية الثاين،
رمحه اهلل ختاماً ،فلندع اهلل عز وجل أن نكون خري خلف خلري سلف ،بإذن اهلل تعاىل.

المصادر والمراجع:
تاريخ دمشق  /البن عساكر
شذرات الذهب  /البن العماد
هتذيب التهذيب  /البن حجر العسقالين
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