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 الدمشقي أو اليحصبي ، اإلمام عبدهللا بن عامر الشامي

 هجري  118، ت: و قاض ي الشامقارئ أهل الشام، 

 الباحثة نبيلة القوص ي 

 

                               فت لك ب ع بد  هللا  طاب ت ُم  ل ل                                     وأما دمشق  الشام  دار  ابن  عام ر  
                        ابإلسناد  عنه  ت  ن  ق ل           لذ كو ان                                ه شام  وعب د  هللا  وهو انتسابه

 

 :امسه ونسبته وكنيته ومولده 

، الي ح ص ِب   الد  مشقي ،  نسبة وحيصِب:                                                                                      عبد هللا بن عامر يزيد بن متيم بن ربيعة، أبو ع م ر ان على األصح  
   بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . بن دمهان بن عامر بن محري           إىل حي  ص ب

وقال احلموي: )وحيصب: من حصب حيصب، واحلصب يف لغة أهل اليمن: احلطب، وأما احلصباء: 
 فهي احلجارة الصغرية(. 

 .  ه (8، وقيل: سنة ) ه (21هم من قال سنة )وقد اختلف يف سنة مولده، فمن

 :العلمية همكانت

مشيخة اإلقراء هبا، وويل قضاء دمشق بعد ، وإمام أهل الشام يف القراءة، انتهت إليه  القراء السبعة  أحد
أيب إدريس اخلوالين، وكان رئيس أهل املسجد األموي زمن الوليد بن عبد امللك وبعده، وكان جملسه  

 .  املوضع املعروف ابلروضة األموي، من اجلامع

 قال ابن عساكر: 

    )شامي، دمشقي، اتبعي، ثقة(. عبد هللا بن عامر، 

  النشر: قال احلافظ ابن اجلزري يف
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املسلمني ابجلامع األموي سنني كثرية يف أايم عمر بن عبدالعزيز وقبله وبعده    -أي ابن عامر  -       )أم  
ومجع له بني اإلمامة والقضاء ومشيخة اإلقراء   ،فكان أيمت به وهو أمري املؤمنني وانهيك بذلك منقبة

العلماء والتابعني فأمجع على قراءته وعلى تلقيها    ،بدمشق ودمشق إذ ذاك دار اخللفة وُمط رجال 
وال زال أهل الشام ولد ابن عامر سنة مثان من اهلجرة،    ،ابلقبول وهم الصدر األول من أفاضل املسلمني

 ( .                                                              قاطبة على قراءة ابن عامر تلوة وصلة وتلقينا  إىل قريب اخلمسمائة

 القراء:  روى عنه من 

 منهم:                                                                                     قرأ على ابن عامر خلق كثري، وقد عد  بعضهم ستة وأربعني إماما  يف القراءة ممن قرؤوا عليه

الرمحن بن عامر، وربيعة                                                                          حيىي بن احلارث الذ  م اري، وهو الذي خ ل ف ه يف القيام هبا، وقرأ عليه أخوه عبد 
بن يزيد، وجعفر بن ربيعة، وإمساعيل بن عبيد هللا بن أيب املهاجر، وأبو عبيد هللا مسلم بن مشكم،  

د بن يزيد بن صبيح املري ، ويزيد بن أيب مالك، وآخرون  .                                                                           وسعيد بن عبد العزيز، وخل 

                   حد ث ابن عامر عن: 

وفضالة بن عبيد، وواثلة بن األسقع، رضي هللا عنهم، وعن                                        معاوية بن أيب سفيان، والن عمان بن بشري، 
 .آخرين

            وحد ث عنه:  

                                                                                              ربيعة بن يزيد القصري، وُممد بن الوليد الزبيدي، وحيىي الذ  ماري، وعبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وعبد  
 .                           هللا بن العلء بن ز ب ر، ومجاعة

                         وقد وثقة الن سائي وغريه.  

 جلي: ابن عامر شامي ثقة.                       قال أمحد بن عبد هللا الع  

 وذكره ابن حبان يف الثقات.

                                                                                        قال أبو حامت: س ئ ل أبو زرعة الرازي عنه فقال: مديين قد أدرك النِب  صلى هللا عليه وسلم وهو ثقة  
 . صغري
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 . يف الطبقات يف نفر ثقات  قال ابن حجر: ذكره أبو رزعة الدمشقي 

 .                                                            وقد روى له مسلم حديثا ، والرتمذي آخر، وهو قليل احلديث عموما   

 :وفاته

يف أايم    م(، وله سبع وتسعون سنة،  736= )  ه ( 118سنة )   يوم عاشوراء،  تويف بدمشق يف ُمرم
 .هشام بن عبد امللك، رمحه هللا تعاىل

  إن التأمل يف تراجم الصحابة والعلماء الذين سكنوا دمشق، وتركوا فيها بصمة خري ملن بعدهم، إن 
إنه  يزيل الغبار عن صفحات جمهولة غري معروفة، ويرشد القارئ كيف يستفيد من سنني عمره، و ذلك ل

اجتهد وتعمق  وتدبر كيف يرتك هو بصمته، فاعتربوا من كل ما حييط بكم، و لن يستفيد إال من حاول  
   قبل فوات اآلوان.

                                                      

 املصادر و املراجع: 

   اتريخ دمشق / ابن عساكر

 زي   هتذيب الكمال / امل 

   شذرات الذهب / ابن العماد 

 1ابن اجلزري / غاية النهاية ج  


