الباحثة نبيلة القوصي

شيخ اإلقراء ابلشام عبد هللا بن ذكوان

عبد هللا بن أحمد بن بشير بن ذكوان ُ
الق َرش ي َ
البهراني
الفهري الدمشقي ،شيخ اإلقراء بالشام،
 857 - 789ميالدي 242 - 173 ،هجري

الباحثة نبيلة القوص ي
يف بالد الشام من الصحابة والتابعني واتبعي التابعني ،من ال حيصيهم العدد ،جاؤوا لشدة تعلقهم
أبحاديث سيد اخللق عن الشام دمشق.
لنقف متأملني يف سري من سبقنا أبحسن األخالق والعلم والدين ،راجني هللا عز وجل القبول منه.
قد مسعنا بعبد هللا بن ذكوان ،لكن هناك احملدث والقارئ ،فمن مها؟
 1ـ عبد هللا بن ذَ ْك َوان (احملدث) املدفون يف املدينة املنورة.
 2ـ عبد هللا ابن ذَ ْك َوان (القارئ) املدفون يف دمشق.

األول :حمدث فقيه جمتهد ،وهو شيخ إمام دار اهلجرة مالك بن أنس ت  179هـ َ،أبُو ِّ
الزََن ِّد َعْب ُد
هللاِّ بن ذَ ْكوا َن ال ُقرِّش ُّي امل َدِّنُِّّ ،
الر ْْحَ ِّن ال ُقَرِّش ُّي ،امل َدِّنُّ،
اإل َم ُام ،ال َف ِّقْيهُ ،احلَافِّ ُ
ظ ،امل ْف ِِّت ،أَبُو َعْب ِّد َّ
ُ َ
َ
َ
ُ
َ
َّبِّ :أبَِِّب ا ِّلزََن ِّد .ت  130هـ رْحه هللا.
َويـُلَق ُ

أَبـوه موََل رملَةَ بِّْن ِّ
ت َشْيـبَةَ ِّ
بن َربِّْيـ َعةَ؛ َزْو َج ِّة اخلَلِّْيـ َف ِّة
ُْ ُ َ ْ َْ
َعفَّا َن .وقِّيل :موََل ِّ
آل عُثْ َما َن.
َ ْ َ َْ

عثْما َن .وقِّيل :موََل عائِّ َشةَ بِّْن ِّ
ت عُثْ َما َن ِّ
بن
ُ َ َ ْ َ َْ َ

الثاين :قارئ للقرآن ،من أتقن الرواة لقراءة اإلمام ابن عامر الشامي ت  118هـ .
عبد هللا بن أْحد بن بشر ،ابن ذكوان ،ويقال (بدالا من بشر) بشري بن ذكوان بن عمر القرشي

الدمشقي يكىن أاب عمرو (ت  242هـ رْحه هللا) ،وكان شيخ اإلقراء ابلشام وإمام اجلامع األموي ،إذا
فهو من أتقن الرواة عن اإلمام ابن عامر الشامي.
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أخي القارئ:
كثر يف كل مصر من أمصار العامل ،خلفاء اجليل األول من التابعني ،الذين جتردوا للقرآن واعتنوا
بضبط القراءة عناية اتمة ،وجعلوها علم ا مثل العلوم الشرعية األخرى ،وصاروا أئمة يُقتدى هبم ويرحل
إليهم الطالب لتعلم القرآن وقراءاته ،حيث كانت كل مجاعة منهم تقرأ القرآن حسبما تلقته من
األسالف ،وتستقر على الوجه الذي تعلمته ال تكاد تتعداه ،فاختلفت قراءات األخالف ابختالف
قراءات األسالف من الصحابة لكن ضمن لغة قريش الِت كتب هبا مصحف عثمان.
وعبد هللا بن عامر يف الشام ،هو عبد هللا بن عامر اليحصيب ،انتهت إليه رائسة اإلقراء يف الشام،
وكان إماما كبريا واتبعيا جليالا ،مجع بني اإلمامة ابجلامع األموي بدمشق ،والقضاء ومشيخة اإلقراء.

تويف بدمشق سنة  118هـ ،وراوايه مها:هشام بن عمار بن نصري :إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم،

والذي تويف سنة 245هـ.
وابن ذكوان :هو عبد هللا بن أْحد بن بشر بن ذكوان ،شيخ اإلقراء ابلشام وإمام جامع دمشق،
تويف سنة 242هـ ،وقد نقل هشام وابن ذكوان القراءة عن ابن عامر ،لكن بواسطة بينهما وبينه.
سنتعرف على إمام وشيخ القراء عبد هللا بن ابن ذكوان.
حيث خيربَن ابن عساكر يف اتريخ دمشق:
كان يسكن بناحية درب اهلامشيني.
امسه ونسبته وكنيته ومولده:
عبد هللا بن أْحد بن بشري بن ذ ْك َوان بن عمر ،أبو عمرو ،وأبو حممد ،ال ُقَرشي البَهران الفهري
الدمشقي ،ولد سنة (173هـ) ،شيخ اإلقراء ابلشام ،إمام املسجد اجلامع األموي بدمشق ،مل يكن يف
عصره أقرأ منه.
قال أبو زرعة ِّ
الدمشقي :مل يكن ابلعراق وال ابحلجاز وال ابلشام وال مبصر وال خبراسان يف زمان ابن
ُ

ذكوان أقرأ عندي منه .
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قال الذهيب :كان ابن ذكوان أقرأ من هشام بكثري ،وكان هشام أوسع علم ا من ابن ذكوان بكثري.
يؤم يف الصلوات ،أو لعلَّه كان َنئب هشام.
وقيل :إن هشاما كان اخلطيب ،وكان ابن ذكوان ُّ
وقد ألَّف كتاب( :أقسام القرآن وجواهبا) ،و(ما جيب على قارئ القرآن عند حركة لسانه).
شيوخه يف القراءة:
وخلَ َفهُ ابإلقراء بعده بدمشق ،وروى احلروف عن إسحاق بن
قرأ ابن ذكوان على :أيوب بن متيم َ
املسيِّيب عن َنفع ،وقيل :إنَّه قرأ على الكسائي حني قَ ِّدم الشام وأخذ عنه احلروف.
رواة القراءة عنه:
قرأ على ابن ذكوان :أبو زرعة ِّ
الدمشقي ،وأْحد بن املعلى ،وأْحد بن حممد بن مامويه ،وهارون بن
ُ

موسى األخفش ،وعبد هللا بن خملد الرازي ،وحممد بن إمساعيل الرتمذي ،وحممد بن موسى الصوري،
وحممد بن القاسم اإلسكندران ،وأْحد بن يوسف التغليب ،وابنه أْحد بن عبد هللا ،وآخرون.
منزلته يف الرواية واحلديث:
حدَّث ابن ذكوان عن :بقية بن الوليدِّ ،
وعراك بن خالد ،وسويد بن عبد العزيز ،والوليد بن مسلم،
ووكيع بن اجلراح ،وطائفة.
وإمساعيل بن
لده أبو عبيدة أْحد بن عبد هللا،
وحدَّث عنه :أبو داود ،وابن ماجه ،يف سننهما ،وو ُ
ُ

قرياط ،وعبد هللا بن حممد بن مسلم املقدسي ،وحممد بن إسحاق بن احلريص ،وآخرون.

قال عنه حيىي بن معني :ليس به أبس ،وقال أبو حامت :صدوق ،وذكره ابن حبان يف الثقات.
وقال ابن جماهد يف كتاب السبعة يف القراءات ،عند ذكر أسانيد قراءة ابن عامر" :وأما ابن عامر
فإن أْحد بن يوسف التغليب أخربَن بقراءته عن عبد هللا بن أْحد بن ذكوان الدمشقي أِب عمرو ،قال:
قرأت على أيوب بن متيم القارئ التميمي .وأخربن أيوب أنه قرأ على حيىي بن احلارث الذماري ،وأن
حيىي بن احلارث قرأ على عبد هللا بن عامر".
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وبدوره قرأ ابن عامر على أِب هشام املغرية بن أِب شهاب عبد هللا بن عمرو بن املغرية وعلى أِب الدرداء
عومير بن زيد بن قيس .وقرأ املغرية على عثمان بن عفان .وقرأ عثمان وأبو الدرداء على النيب صلى هللا
عليه وسلم عن سيدَن جربيل عن رب العزة جل جالله.
وفاته:
تويف ابن ذكوان يف دمشق يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال سنة (242هـ) ،ويقع قربه قريبا من

سوق مدحت ابشا يف دمشق رْحه هللا تعاَل.

يقول اإلمام الشاطيب ت  590هـ رْحه هللا :
ِّ
ِّ ِّ
وأ ََّما ِّدم ْش ُق الش ِّ
ت ُحمَلَّ َال
َّام َد ُار ابْ ِّن َع ِّام ٍر  ...فَـْتل َ
ك بِّ َعْبد هللا طَابَ ْ
َ َ
َّال
ِّه َش ٌام َو َعْب ُد هللاِّ َوْه َو انْتِّ َسابُهُ  ...لِّ َذ ْك َوا َن ِّاب ِّإل ْسنَ ِّاد َعْنهُ تَـنَـق َ

ندعو هللا عز وجل أن جيعلنا وإايكم من صفوة وخريية أهل الشام دمشق ،فنكون خري خلف خلري
سلف صاحل.

املصادر و املراجع:
ـ اتريخ دمشق  /ابن عساكر.
ـ هتذيب الكمال  /املزي.
ـ اتريخ اإلسالم  /الذهيب.
ـ األعالم  /خري الدين الزركلي.
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