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 شيخ الشام في وقتهوث حد  م  

  اهلل الرحمن بن عمرو بن عبد أبو زرعة الدمشقي، عبد اإلمام

 هجري 181 فيوت

 الباحثة نبيلة القوصي 

 القراء:إخويت 

د عن النيب ، فقد ور بني مدن العاملينة فريدة لقد أراد اهلل عز وجل ملدينة دمشق أن تكون مد 
جيتيب إليها صفوة  ،بأهنا األرض املباركة من أرضهسلم كثريًا يف أحاديث صحيحة و  صلى اهلل عليه

عند املنارة البيضاء  يف آخر الزمان املسيح عيسى عليه السالم سيدنا سينزلأنه ورد عنه و  خلقه ...
ينشرون سالوصف بعلمائها األجالء الذين  ستبقى دمشق فريدة حىت ذلك الوقتو  شرقي دمشق،

 خرية اخللق ... صفوة اخللق، والذين هم املوعظة احلسنةو  منهج النبوة باحلكمة

نصتنا أ فهال، لنتعّرف على من استحق أن يذكره التاريخبني كتب الرتاجم لرحلة تارخيية ندعوكم  
كيف يكون أْن  هم الصحيح عن سيد اخللق، ترجو الف  تلك الكتب بنية صادقة   إىل ما ترويه  معاً 

 ؟؟إعمار اإلنسان 

ّدث الشام يف عصرهو افظ ثقة، خ ح، مؤرّ أبو زرعة الدمشقي  ، امللقب بشيخ الشباب.ُمح

تشري املصادر  الو  اهلل بن صفوان بن عمرو النصري الدمشقي، الرمحن بن عمرو بن عبد عبد هو
ر األخري من القرن الثاين للهجرة، فهو من علماء يف العش ستنتج بأنه ولدلكن يح إىل تاريخ مولده، 

 القرن الثالث للهجرة.
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 نشأته: 

املؤرخني، وكذلك بني احملدثني و  كسبته مكانة مرموقة يف التاريخ العلمي لبالد الشام،نشأ نشأة أ
من أفواه  احلجاز طلبا للعلمو  الشامو  الكوفةو  ارحتل ما بني الريو  بدأ يف طلب العلم يف سن مبكرة،

 هو يف الثالثني من عمره.و  الثقات، مث جلس للتحديث

 حيث اتصل بالعلماء ،أخذه معه إىل مدن الشامو  ه يصحبه إىل جمالس العلم منذ صغره،كان والد  
 الشام.و  احلجازو  العراقو  كان هؤالء العلماء من عدة بلدان كمصرو  ،هو ما يزال صبياً و  أخذ منهمو 

يعرض ما تعلمه من شيوخه على شيوخ ، و يناظرو  يذاكرو  علمه كان يناقشت معلوماته و ليثبّ و 
 خيها.ؤرّ مح و  لشامثي ادّ ُمح من كبار آخرين حىت أصبح 

 يف علم احلديث.ؤخذ بقوهلم اعتربه اخلطيب البغدادي من اللذين يح 

 : أقوال الشيوخ عنه

تقدم على أقرانه، و  احلفاظ،ذاكر و  صنفو  ث الشام، مجعدّ الشيخ اإلمام الصادق ُمح : الذهيب
 علو سنده.و  ملعرفته

 احلافظ شيخ الشام يف وقته.: املّزي

 قوله.بؤخذ ن يح اعتربه يف طبقة م  و  نقد الرجال، وابأنه أحد الذين مارس قال السخاوي عنهو 

 : روى عن

 الشامو  من العراق كثر  خلق  و  سليمان بن حرب، وأمحد بن حنبل،و  أبو نعيم، الفضل بن دكني،
 علو سنده.و  تقدم على أقرانه ملعرفتهو  احلجاز، متيزو 

 : روى عنه
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 غريهم.و  أبو قاسم الطرباين،و  أبو جعفر الطحاوي،و  بو داوود،أ

 : ، منهاموضوعاً  52ىل أبو زرعة يف مواضيع متعددة وصل تعدادها إ فأل  

عساكر يف كتابه ليه ابن أحد أهم املصادر الذي اعتمد ع ، الذي يعد(تاريخ أيب زرعة الدمشقي)
 .الشهري )تاريخ دمشق(

 غريها.و  )العلل يف احلديث(. :همن تصانيفو

 به اهتمو العسقالين،و  الذهيب،و  ياقوت احلموي،و  اخلطيب البغدادي،: له كثريون مثل ترجم
 مثل: بروكلمان، الكتاين. ثون،دّ باحثون ُمح 

 كانت داره عند باب اجلابية شرق زقاق األسديني.

 غريب قرب معاوية الثاين، ،فن برتبة الباب الصغريدح و  للهجرة 582ـ  582ما بني تويف  وفاته:
 .تعاىل بإذن اهلل خلف خلري سلف، اهلل عز وجل أن نكون خريفلندع ختامًا،  رمحه اهلل

 

 المراجع:و المصادر

 تاريخ دمشق / البن عساكر 

 شذرات الذهب / البن العماد 

 هتذيب التهذيب / البن حجر العسقالين 


