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مشقي  ابن عامر الدِّ
اء بالد الشام شيخ قرَّ

د. ناديا محمد زهير الغزولي)1(

ــي  ــة ف ــة وزارة التربي ــر المناهــج التربوي ــي لتطوي ــز الوطن ــرة المرك ــان، مدي ــة الجن ــان جامع ــس لبن ــخ العــرب واإلســام مــن طرابل ــي تاري ــوراه ف )1(- دكت
ــورية. ــة الس ــة العربي الجمهوري
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــث أحــد القــرَّاء الســبعة املشــهورين، وهــو اإلمــام التابعــي عبــد اهلل بــن عامــر الدمشــقي، 
ــم  ــز البحــث علــى التعريــف هبــذا اإلمــام، وأثــره يف عل إمــام أهــل الشــام يف القــراءة، وقاضــي دمشــق، ويُركِّ
القــراءات، وبيــان أســباب اســتمرار قراءتــه، وجعلهــا ضمــن القــراءات الســبع املشــهورة ألداء النــص القرآنــي. 
ُقســم البحــث إىل ثاثــة حمــاور، األوّل عــن عصــر ابــن عامــر، والثانــي عــن ســرته، أمــا احملــور الثالــث 

فُخصِّــص للحديــث عــن قراءتــه الــي اختــص هبــا.
_ مقدمة:

 بلَّــغ النــي القــرآن الكريــم بأمانــة، وقــام بعــده أصحابــه فجمعــوا القــرآن يف صحــف ومصاحــف، 
لتســتمرَّ بعدهــم قافلــة احلفــاظ يف الســر، يأخــذ فيهــا خــرُ خلــفٍ عــن خــر ســلف، حتقيًقــا لقــول اهلل عــز 
روا  ــا لـَـهُ لَحَفُِظــونَ()2(، فوُجــد يف عصــر التابعــن ومــن بعدهــم علمــاء ســخَّ ــا نَحــنُ نزَّلنّــا الّذكــرَ وَإنَّ وجــل: )إنَّ
ــم القاصــي  ــم، ورحــل إليه ــم وعــمَّ فضلُه ــة ذاع صيته ــم أئم ــكان منه ــه، ف ــاب اهلل وتعليم ــم كت أنفســهم لتعلُّ
والدانــي، وأخــذ عنهــم الــرواة، ثــم اشــتغل أهــل العلــم بعدهــم بتحصيــل قراءهتــم وختليــد آثارهــم، هــؤالء هــم 

ــراء الســبعة)3( ومنهــم ابــن عامــر الدمشــقي، إمــام القــراء يف دمشــق الشــام يف القــرن األوّل اهلجــري. القُّ
احملور األوّل _ عصر ابن عامر: 

 عــاش ابــن عامــر بــن عامــي )8-118هـــ()4( أي يف القــرن األوّل اهلجــري، يف مدينــة دمشــق، عاصمــة 
ــة والتابعــن  ــرًا، فهــي ملتقــى الصحاب ــا كب ــة يف العصــر األمــويّ، الــي كانــت مركــزًا حضاريًّ ــة العربيّ الدول
وموطــن العلمــاء، وقــد متيــز هــذا العصــر بأنــه عصــر الفتوحــات وجممــع احلضــارات، عصــر االنفتــاح 
ــة. ــة االجتماعيّ ــوم، عصــر االزدهــار التجــاريّ والصناعــيّ، عصــر الرفاهي ــم العل ــازج الفكــريّ وتنظي والتم

أواًل _ اجلانب السياسيّ: 
ــث  ــة يف العصــر الراشــديّ والعصــر األمــويّ، حي ــة العربيّ ــات الدول ــع بداي ــن عامــر م  تزامــن عصــر اب
نشــأت دولــة مرتاميــة األطــراف، تفاعلــت فيهــا عناصــر متعــدِّدة، وشــهدت تطــورات سياســيّة، ختللتهــا 

أحــداث هــزت اجملتمــع العربــي واإلســاميّ.
وحينمــا نُعــرِّج علــى دراســة األوضــاع السياســيّة للقــرن األوّل اهلجــري فإننــا لــن نســتطيع جتاهُــَل 
ــة يف تلــك املرحلــة، كمقتــل اخللفــاء الثاثــة: عمــر بــن  األحــداث اجلســام الــي تعرَّضــت هلــا الدولــة العربيّ
اخلطــاب، وعثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، إضافــة إىل حادثــة كربــاء)5(، لكــن يف املقابــل متيــز 
هــذا العصــر، وال ســيما يف املراحــل الاحقــة، باســتقراٍر سياســيّ داخلــي وخارجــي منــذ عهــد اخلليفــة عبــد 
ــة، كتعريــب  ــة، وأجــرى إصاحــات مهمــة يف النواحــي اإلداريّ امللــك بــن مــروان، الــذي اســتعاد وحــدة الدول
الدواويــن والنقــد، يُضــاف إىل ذلــك اهتمــام اخللفــاء والــوالة بدعــم العلــم وتشــجيع العلمــاء، وهــذا كان لــه 

)2(- سورة الحجر، آية 9.
)3(- القراء السبعة: جمع ابن وهبان في كتابه »أحاسن األخبار« أخبار هؤالء األئمة، وجمع أسماَءهم في أبيات شعر، فقال: 

لقْد نَقََل القُرآَن للناِس سبعةٌ   ومـا مـــنـهـــُم إال إمــاٌم وعــالـــُم
فنجُل كثيٍر نافٌع وابُن عامٍر وحمزةُ زبَّاُن الكسائيُّ عاصُم

أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص172.
)4(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص251. دور القرآن الكريم في دمشق: النعيمي )عبد القادر(، ص83.

)5(- تاريخ الدولة األموية: طقوش )محمد سهيل(، ص7.
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تأثــر يف تطــوُّر احلركــة العلميّــة، وهبــذا ســامهت الدولــة العربيــة األمويــة يف دفــع عجلــة العلــم، ووضــع 
ــة)6(. ــا طويل األســس العمليــة للتعليــم، الــي اســتمرت قروًن

ثانيًا _ اجلانب االجتماعي: 
ــع  ــي كان يعيشــها اجملتم ــة ال ــة االســتقرار والرفاهي ــا حال ــك العصــر يتضــح جليًّ ــع أحــوال ذل ــن تتب  م
ــة تامــة، وقصدهــا النــاس مــن كّل  بشــكٍل عــام، وألن دمشــق هــي العاصمــة فقــد اعتنــى هبــا اخللفــاء عناي
مــكان، فهــي واجهــة احلضــارة يف ذلــك العصــر، وقــد عبَّــرت الدولــة العربيّــة عــن اســتقاهلا االقتصــادي بعــد 
تعريــب النقــد، وعــرت عــن اســتقاهلا الفكــريّ بعــد تعريــب الدواويــن، وانعكــس هــذا االزدهــار االقتصــادي 

ــة)7(. والفكــريّ علــى احليــاة االجتماعيّ
ثالًثا_ اجلانب العلمي: 

امتــاز القــرن األوّل اهلجــري بنهضــة فكريّــة وثقافيــة نشــطة، حيــث اهتــم العلمــاء بالعلوم كافــة، وأصبحت 
ــة، فقصدهــا العلمــاء والطــاب مــن كل األحنــاء، واســتوطنوها،  مدينــة دمشــق مركــز هــذه النهضــة العلميّ

وكان جلُّهــم مــن الصحابــة أو التابعــن، وكان مــن علمائهــا يف ذلــك العصــر ابــن عامــر.
وممــا ال شــك فيــه أن طالــب العلــم يتأثــر بعلمــاء عصــره، ويتخلــق بأخاقهــم، فكيــف إذا كانــوا مــن كبــار 

الصحابــة أو التابعــن، الذيــن تركــوا أثــرًا عميًقــا حــدَّد مســات هــذا القــرن، حتــى ارتبــط بأمسائهــم.
ــوم إىل التنظيــم والتبويــب واجلمــع والرتتيــب، فظهــرت شــخصيات علميــة  ويف هــذا العصــر اجتــه العل
عملــت علــى وضــع أســس العلــوم املختلفــة، كمــا بــدأ االحتــكاك املباشــر والتمــازج مــع احلضــارات الســابقة 

مــن فارســية وروميــة وهنديــة وغرهــا. 
ــة يف بــاد الشــام عامــًة ودمشــق خاصــًة يف عــدة اجتاهــات، منهــا الديــيّ، الــذي  ســارت احليــاة العلميّ
جتلَّــى يف االهتمــام بالتفســر والقــراءات، وعلــوم احلديــث، والفقــه، واملغــازي والســر، وأســهم العلمــاء، وجلُّهــم 
ــن جــاء بعدهــم.  ــل التابعــن ومَ ــم إىل جي ــاس، وضمــان إيصــال العل ــم الن ــة والتابعــن، يف تعلي مــن الصحاب
وكان لدمشــق قصــب الســبق يف إنشــاء املــدارس املتخصصــة بالعلــوم، فســبقت مــدن العــامل اإلســامي عــددًا 
ونوعًــا، وتُعــدّ املســاجد أحــد املؤسســات التعليميّــة الــي أدت دورًا مهمًّــا يف اجملــال العلمــي، فقــد كانــت 
معاهــد كبــرة لدراســة القــرآن الكريــم واحلديــث والفقــه، وكان اجلامــع األمــوي علــى رأس هــذه املــدارس)8(.

احملور الثاني _ سرية ابن عامر:
أواًل _ نسبه ومولده: 

 هــو عبــد اهلل بــن عامــر بــن يزيــد بــن ربيعــة اليحصــي الدمشــقي )8-118هـــ/630-736م()9(، ويعــود 
نســبه إىل فخــذ مــن قبيلــة محــر، فهــو مــن صرحــاء العــرب)10(، ويف ذلــك يقــول اإلمــام الشــاطي:

أبُو عمرهِم واليحصيّ ابنُ عامٍر    صريحٌ وباقيهم أحاط بهِ الوَال)11(
)6(- التعليم في الشام في العصر األموي: الوافي )سمية(، ص54.

)7(- الدولة األموية: العش )يوسف(، ص245.

)8(- الدولة األموية: العش )يوسف(، ص244.
)9(- تهذيــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر(، ج3/ص179. شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب: ابــن العمــاد، ج1/ص156. أحاســن األخبــار فــي 

محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص249.
)10(- يَْحُصــب هــو: ابــن دهمــان بــن مالــك بــن ســعد، وينتهــي نســبه إلــى حميــر. بينمــا جعلهــا البعــض قريــة مــن قــرى حمــص، نزلتهــا قبيلــة حميــر. األنســاب: 

الســمعاني )عبــد الكريــم(، ج5/ص682. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص250، هامــش 3.
)11(- حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع: الشاطبي )القاسم بن فيره(، البيت 43، ص4.
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يُكنــى ابــن عامــر أبــا عمــران)12(، وكانــت والدتــه يف البلقــاء يف قريــة رحــاب)13(، ثــم انتقــل إىل دمشــق بعــد 
فتحهــا، روى قاضــي البلقــاء خالــد بــن يزيــد عــن عبــد اهلل بــن عامــر اليحصــي قولــه: »وُلــدت ســنة مثــان مــن 
اهلجــرة يف احليانيــة)14(، ضيعــة يُقــال هلــا رحــاب، وُقبــض رســول  ويل ســنتان، وذلــك قبــل فتــح دمشــق، 

وانتقلــت إىل دمشــق بعــد فتحهــا، ويل تســع ســنن«)15(. 
 وكانــت بدايــة طلــب ابــن عامــر للعلــم يف دمشــق، فاختــص يف علــوم القــرآن حتــى بــرع فيهــا، واشــتهر 
ــا باإلتقــان، كثــر حماربــة  ــا يف زمانــه، مشــهورًا جبهــوده العلميــة، معروًف ذلــك عنــه، وكان ابــن عامــر مقدَّمً
ــد  ــن عامــر، وعب ــد اهلل ب ــه فقــط، ومهــا عبي ــب الرتاجــم إخوت اخلرافــات، أمــا عــن أســرته فقــد ذكــرت كت

الرمحــن بــن عامــر)16(.
ثانيًا _ شيوخه: 

 وُلــد ابــن عامــر يف حيــاة النــي ، ولقــي مــن الصحابــة مجًّــا غفــرًا، لذلــك اختلــف العلمــاء يف طبقته)17( 
وفــق االختــاف يف تقســيم الطبقــات وتصنيفهــا، فابــن وهبــان جعــل ابــن عامــر مــن الطبقــة األوىل، وذلــك 
وفًقــا لاعتبــار األوّل وهــو والدتــه يف حيــاة النــي ، لكنــه صحَّــح ذلــك بقولــه »األصــحُّ أن ابــن عامــر مــن 
الطبقــة الثانيــة«، أي مــن طبقــة التابعــن، ولكــي مييــز ابــن وهبــان ابــن عامــر عــن غــره مــن التابعــن، الذيــن 

لقــوا صحابيًّــا أو اثنــن، قــال: »مــن الطبقــة الثانيــة مــن نبــاء التابعــن«)18( وفضائهــم وأجــل الــرواة)19(.
ــة  ــن األســقع، ومعاوي ــة ب ــد)21(، وواثل ــن عبي ــة ب ــل)20(، وفضال ــى معــاذ بــن جب ــن عامــر القــرآن عل قــرأ اب
بــن أبــي ســفيان)22(، واملغــرة بــن أبــي شــهاب املخزومــي)23( وقــرأ علــى عثمــان بــن عفــان)24(، والنعمــان بــن 

بشــر، وأبــي أمامــة، وأبــي إدريــس اخلوالنــي، وقيــس بــن احلــارث الغامــدي املذحجــي. 
 أخــذ ابــن عامــر القــراءة عرًضــا علــى الصحابــي اجلليــل أبــي الــدرداء)25(، الــذي كان عــامل أهــل 

)12(- األعام: الزركلي، ج4/ص95.
)13(- رحاب: قرية من قرى حوران. معجم البلدان: الحموي )ياقوت(، ج3/ص30. 

)14(- الحيانية: قرية في السواد من أرض دمشق. معجم البلدان: الحموي )ياقوت(، ج2/ص327. 
)15(- معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: الذهبــي )محمــد(، ج1/ص186. غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: الجــزري، ترجمــة رقــم1790، 

ج1/ص381.
)16(- تهذيب التهذيب: العسقاني )أحمد بن حجر(، ج6/ص203.

)17(- مفهــوم الطبقــة فــي علــم القــراءات: االعتنــاء بالطبقــات عنــد القــراء قديــم، وألهميتــه ســمى العلمــاء مؤلفاتهــم فــي تراجــم القــراء بالطبقــات، لكــن اســتعمال 
الُكتــاب لمبــدأ الطبقــة لــم يكــن واضــح المعالــم، فالبعــض يجعــل الطبقــة عشــرين ســنة أو أربعيــن ســنة، ومنهــم مــن جعــل الصحابــة اثنتــي عشــرة طبقــة، والتابعيــن 
خمــس عشــرة طبقــة، بينمــا جعــل بعــض الكتــاب الصحابــة كلهــم فــي طبقــة واحــدة، والتابعيــن فــي طبقــة ثانيــة، ومنهــم مــن رتــب الطبقــات وفــق حــروف الهجــاء 

أو وفــق فضــل البلــد. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص65-61.
)18(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص257. الطبقات الكبرى: ابن سعد، ص449-447.

)19(- اإلمام ابن عامر الشامي وراوياه هشام وابن ذكوان: البغدادي )أحمد(، تمهيد.
)20(- معــاذ بــن جبــل بــن أوس األنصــاري الخزرجــي، مــن أعيــان الصحابــة، شــهد بــدًرا ومــا بعدهــا، إليــه المنتهــى فــي العلــم باألحــكام والقــرآن، مــات فــي 

الشــام ســنة ثمانــي عشــرة. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر( ترجمــة رقــم 6725، ص597.
)21(- فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس األنصاري األوسي، نزل دمشق، وولي قضاءها، وتوفي سنة ثمان وخمسين، تقريب التهذيب: العسقاني )أحمد بن 

حجر( ترجمة رقم 5396، ص494۔
)22(- تاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام: الذهبي، ج4/ص308. 

)23(- المغيــرة بــن أبــي شــهاب المخزومــي: ذكــره الذهبــي فــي معرفــة القــراء فــي الطبقــة الثانيــة، قــرأ القــرآن علــى عثمــان بــن عفــان ، وعليــه قــرأ عبــد هللا 
بــن عامــر اليحصبــي. معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: الذهبــي )محمــد(، ترجمــة رقــم 11، ج1/ص136.

)24(- تاريخ اإلسام ووفيات المشاهير واألعام: الذهبي، ج4/ص308. تهذيب التهذيب: العسقاني )أحمد بن حجر(، ج3/ص179.
)25(- أبــو الــدرداء: عويمــر بــن زيــد، صحابــي جليــل، قــدم مدينــة دمشــق معلًِّمــا ألهلهــا الفقــه والقــرآن والســنة. معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: 

الذهبــي )محمــد(، ترجمــة رقــم 7، ج1/ص124. االســتيعاب فــي معرفــة األصحــاب: ابــن عبــد البر، ترجمــة رقــم 1646، ج4/ص2940۔
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الشــام، ولــه تأثــر كبــر يف العلــوم بدمشــق، وخاصــة القــراءات والتفســر، فهــو فقيههــم وقاضيهــم، وكانــت 
لــه حلقــة كبــرة إلقــراء القــرآن، فعــن مســلم قــال: »قــال يل أبــو الــدرداء: اعــدد مــن يُقــرئُ عندنــا – يعــي يف 
جملســنا هــذا- فأعــددت ألًفــا وســتمائة ونيًفــا، فكانــوا يقــرؤون ويتســابقون عشــرة عشــرة، لــكّل عشــرة منهــم 
ــا يســتفتونه يف حــروف القــرآن - يعــي املقرئــن - فــإذا أحكــم الرجــل مــن  مقــرئ، وكان أبــو الــدرداء قائمً

العشــرة القــراءة حتــول إىل أبــي الــدرداء«، وكان ابــن عامــر مقــرئ لعشــرة يف جملــس أبــي الــدرداء)26(.
ثالًثا _ تالميذه:

ملــا اكتملــت العلــوم عنــد ابــن عامــر تصــدَّر للتدريــس، وبالرغــم مــن شــهرته قاضيـًـا إال أن الكتــب مل تذكــر 
إال القليــل مــن أمســاء تامذتــه، فقــد قــرأ علــى ابــن عامــر رمحــه اهلل أئمــة كبــار مــن التابعــن، فقــد كان يف 
جملســه أربعمائــة عريــف يقومــون عنــه بالقــراءة)27(، فقــال أبــو علــي األهــوازي يف كتابــه اإليضــاح أهنــم بلغــوا 
ــا يف القــراءة، منهــم: ســعيد بــن عبــد العزيــز التنوخــي)28(، وخالــد بــن يزيــد، وأبــو  حنــو ســتة وأربعــن إمامً
عمــرو حييــى بــن احلــارث الذمــاري الغســاني الدمشــقي)29(، وحــدث عنــه حممــد الوليــد الزبيــدي، وأخــوه 

ــه يف الديــن، والرتمــذي وآخــرون)31(.  عبــد الرمحــن بــن عامــر)30(، وخــاد بــن يزيــد، ومســلم يف التفقُّ
 وممــن أخــذ القــراءة عــن ابــن عامــر، ورواهــا عنــه: القاضــي هشــام بــن عمَّــار الدمشــقي)32(، وعبــد اهلل 

بــن ذكــوان)33(، يقــول اإلمــام الشــاطي:
وأمَّا دمشقُ الشَّاِم دَارُ ابِن عامٍر       فتلكَ بعبدِ اهلِل طابتْ مُحلَّا

ا)34(. هشـــــــامٌ وعبدُ اهلِل وهو انتســـــــابُهُ     لذكوانَ باإلسنادِ عنهُ تنقَّ

)26(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص255.
)27(- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، ج2/ص264.

)28(- ســعيد بــن عبــد العزيــز التنوخــي الدمشــقي: مقــرئ محــدث إمــام، مــات ســنة 167هـــ. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر( ترجمــة رقــم 2358، 
ص229.

)29(- يحيــى بــن الحــارث: مــن الطبقــة الثانيــة، تابعــي جعلــه الذهبــي مــن الطبقــة الرابعــة، ُولــد ســنة خمــس وســبعين مــن الهجــرة، ومــات ســنة خمــس وأربعيــن 
ومائــة. الطبقــات الكبــرى: ابــن ســعد، ج7/ص463. معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار: الذهبــي، ترجمــة رقــم 46، ج1/ص239. 

)30(- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج29/ص272.
)31(- غاية النهاية في طبقات القراء: الجزري، ترجمة رقم1790، ج1/ص380.

)32(- هشــام بــن عمــار بــن نصيــر الســلمي الدمشــقي. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر(، ترجمــة رقــم7303، ص641. معجــم حفــاظ القــرآن 
عبــر التاريــخ: محســين )محمــد ســالم(، ج1/ص601.

)33(- عبــد هللا بــن أحمــد بــن بشــر بــن ذكــوان، شــيخ اإلقــراء بالشــام، وإمــام جامــع دمشــق، توفــي ســنة 242هـــ. تقريــب التهذيــب: العســقاني )أحمــد بــن حجــر(، 
ترجمــة رقــم3203، ص306. معجــم حفــاظ القــرآن عبــر التاريــخ: محســين )محمــد ســالم(، ج1/ص237.

ــي  ــي ف ــي ووجــه التهان ــراء. حــرز األمان ــه واســطة مــن الق ــل كان بينهــم وبين ــن عامــر مباشــرة، ب ــراءة عــن اب ــم يأخــذا الق ــا ل )34(- المقصــود باإلســناد أنهم
ــان )32-33(، ص3. ــره(، البيت ــن في ــم ب ــاطبي )القاس ــبع: الش ــراءات الس الق
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كّل من مسجدي القارئ هشام بن عمار)35( والقارئ ابن ذكوان ما زال قائمًا إىل اليوم يف مدينة دمشق، 
حيث السوق املعروفة بسوق مدحت باشا الي متتد بن باب اجلابية وباب شرقي. تصوير الباحثة 

يف 5 أيار 2022م.
)35(- اختلــف المؤرخــون فــي نســبة مســجد ســيدي هشــام، لكــن النــاس يصــرون علــى أن المســجد للقــارئ هشــام بــن عمــار المدفــون بداخلــه، كمــا أكــد علــى ذلــك 

المــؤرخ أكــرم العلبــي فــي كتابــه خطــط دمشــق. جامــع هشــام بــن عمــار: األرمشــي )عمــاد(، ص5.
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رابعًا _ أعماله ووظائفه:
تقلَّد عملن علميَّن:

1- مشيخة اإلقراء يف دمشق: 
كان ابــن عامــر إمــام وخطيــب اجلامــع األمــويّ، أهــم مــكان للتعليــم يف مدينــة دمشــق يف العصــر األمــويّ، 
حيــث ينتظــم الصحابــة والتابعــن يف حلقــات، ليســتمعوا لقــراءة القــرآن الكريــم، ومنــه انطلقــت قــراءة 
اإلمــام عبــد اهلل بــن عامــر الــي تلقاهــا عــن أبــي الــدرداء، فهــو أحــد القــراء الســبعة الذيــن أمَجــع العلمــاء 
علــى قراءهتــم، وقــد اختــذه أهــل الشــام إمامًــا يف قراءتــه، وكان جملســه بــن اجلنانــة والقنطــرة، يف املوضــع 

املعــروف بالروضــة)36(، واســتمرت تلــك القــراءة بدمشــق مــا يزيــد علــى ســتة قــرون)37(.
2- القضاء: 

 تــوىل ابــن عامــر اإلشــراف )أي 
اجلامــع  عمــارة  علــى  ناظــرًا(  كان 
ــاء)38(، وبعــد  ــى انتهــى البن األمــويّ حت
وفــاة القاضــي أبــي إدريــس اخلوالنــي 
واله اخلليفــة الوليــد بــن عبــد امللــك 
القضــاء، فــكان ال يــرى أمــرًا خــارج 
مســجد  يف  والســنة  القــرآن  نطــاق 
دمشــق إال غيَّــره، وأمجعــت املصــادر 
علــى حســن ســرته يف القضــاء، فــكان 
وأشــادوا  صدوًقــا،  فاضــاً  عاملًــا 
بتفوُّقــه فيمــا تصــدى لــه من علــوم)39(. 

)36(- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر، ج29/ص280.
)37(- دور القرآن الكريم في دمشق: الحافظ )محمد مطيع(، ص5-4.

ــاه هشــام وابــن ذكــوان: البغــدادي  ــم1790، ج1/ص381. اإلمــام ابــن عامــر الشــامي وراوي ــات القــراء: الجــزري، ترجمــة رق ــة فــي طبق ــة النهاي )38(- غاي
)أحمــد(، تمهيــد.

)39(- الثغر البسام في ذكر من ُولّي قضاء الشام: ابن طولون، ص5.

 املكان الذي عُرف باجلنانة والقنطرة يف اجلامع األموي مندثر، ولعله يف اجلهة 
اجلنوبية حلرم اجلامع، حيث املنر واحملراب، وما يظهر بالصورة اليوم هو اجلهة 
املقابلة له الي تقع يف اجلهة الشمالية حلرم اجلامع، والي ميكن أن يكون موقع 
اجلنانة على هيئتها املعمارية، على اعتبار وجود قناطر سقف احلرم الي حتيط 

هبا من الشرق والغرب. تصوير الباحثة يف 4حزيران 2022م. 
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خامسًا _ وفاته:
اتفقــت املصــادر علــى وفاتــه يف 
دمشــق، ويذكــر ابــن طولــون أنــه دفــن 
يف املــكان الــذي دُفــن عنــده الشــيخ 
أرســان خــارج بــاب تومــا)40(، وهــو 
ــق الباحثــة  القــول املشــهور، وعنــد حتقُّ
املوجــود  القــر  أن  تبــن  ذلــك  مــن 
جبانــب قــر الشــيخ أرســان هو ملؤدب 
كان  وإذا  عامــر،  أبــا  امللقــب  الشــيخ 
ــي يف عــام 540هـــ  الشــيخ أرســان توفِّ
عاصــره،  أســتاذه  أن  املؤكــد  فمــن 
وهــذا يعــي اســتحالة أن يكــون القــر 
البــن عامــر الدمشــقي، بســبب الفــرق 
إضافــة  الشــخصيَّتَن،  بــن  الزمــي 
ــل آخــر هــو أن اســم املــؤدب هــو  لدلي
أبــو عامــر وليــس ابــن عامــر، والدليــل 

الثالــث أنــه مشــهور بعملــه كمــؤدب ومــدرس للشــيخ أرســان، وليــس إمامـًـا للقــراءة أو قاضيـًـا، وقــد أكــد ذلــك 
القاضــي حممــود العــدوي، يف كتابــه الزيــارات، أن قــر أبــي عامــر املؤقــت، الــذي صحبــه الشــيخ أرســان، 

هــو املوجــود يف هــذه الرتبــة)41(.
ــه، بينمــا  ــة الشــيخ أرســان غــر دقيــق، وال ميكــن قبول ــن عامــر يف ترب ــى هــذا فــإن وجــود قــر اب وعل
ذكــر البعــض أن قــر ابــن عامــر يف مقــرة الدحــداح بدمشــق جبانــب قــر أبــي الدحــداح)42(، وعندمــا تقصَّــت 
الباحثــة مــكان القــر تبيَّــن أنــه قــر قديــم موجــود اليــوم جبانــب قــر الصحابــي حممــد الدحــداح)43(، وبدليــل 

مــا ُكتــب علــى شــاهدة القــر فــإن هــذه الروايــة هــي املرجَّحــة. 

)40(- الثغر البسام في ذكر من ُولّي قضاء الشام: ابن طولون، ص6. 
)41(- الزيارات بدمشق: العدوي )محمود(، ص49. 

)42(- القراءات وكبار القراء في دمشق: الحافظ )محمد مطيع(، ص53، هامش 2.
)43(- الصحابــي محمــد الدحــداح: هنــاك خطــأ فــي هــذا االســم، ألن اســم الصحابــي أبــي الدحــداح هــو ثابــت بــن نعيــم، ومــا يؤكــد الخطــأ أن هــذا الصحابــي 
استشــهد فــي موقعــة أحــد ســنة 6هـــ، ولعــل القبــر هــو ألحمــد بن محمــد بــن إســماعيل بن أبــي الدحــداح التميمــي الدمشــقي، الــذي توفِّــي ســنة 328ه، وكان محــدث 
الشــام، وصاحــب المــرج الواقــع بيــن العقيبــة والعمــارة البرانيــة، ومــع األيــام اندمــج مــرج أبــي الدحــداح مــع مقبــرة الفراديــس وأصبــح جــزًءا منهــا. تاريــخ مدينــة 
دمشــق: ابــن عســاكر، ج5/ص218-219-220۔ االســتيعاب فــي معرفــة األصحــاب: ابــن عبــد البــر )يوســف(، ترجمــة رقــم 2939، ج4/ص1645۔ خطــط 

دمشــق: المنجــد )صــاح الديــن(، ص118-140۔

صورة لرتبة الشيخ أرسان يف دمشق بالقرب من باب شرقي، يبدو فيها من 
اليمن قر أبي عامر املؤدب، يليه قر الشيخ أرسان الدمشقي، يليه قر الشيخ 

أمحد احلارون.
تصوير الباحثة 4حزيران 2022م.
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احملور الثالث _ منهج ابن عامر يف القراءة:
أواًل _ عالقة القرَّاء السبعة باألحرف السبعة)44(:

 اهتــم املســلمون بالقــرآن منــذ نزولــه ألنــه مصــدر التشــريع، ويسَّــر اهلل تعــاىل ذلــك جبعــل القــرآن 
ــى أحــرف متعــددة ســهولًة وتيســرًا، أمــا القــراءات الســبع أو العشــر الــي تُنســب للقــراء  ــم يُقــرأ عل العظي
فهــي ليســت األحــرف الســبعة الــي توسَّــع الصحابــة يف القــراءة هبــا، وإمنــا هــي راجعــة إىل حــرف واحــد مــن 
تلــك الســبعة، وهــو الــذي جُمــع عليــه املصحــف العثمانــي، وهــذه القــراءات املشــهورة هــي اختيــارات أولئــك 
األئمــة القــراء، وذلــك أن كّل واحــد منهــم اختــار فيمــا روى وعُلّــم وجهــًة مــن القــراءات، فالتزامهــا طريقــًة، 
ورواهــا وأقــرأ هبــا واشــتهر هبــا، ونُســبت إليــه مثــل قــراءة نافــع أو حــرف نافــع، وقــراءة ابــن عامــر أو حــرف 
ابــن عامــر، فالقــراءات الســبع هــي مــا بقــي مــن األحــرف الســبعة، الــي نــزل هبــا القــرآن الكريــم، ممــا يوافــق 

رســم املصحــف)45(.

)44(- اختلف أهل العلم في معنى األحرف السبعة اختافًا كثيًرا، فقد ذكر فيه السيوطي نحًوا من أربعين قواًل. اإلتقان في علوم القرآن: السيوطي )جال الدين(، 
ج1/ص141-131. 

)45(- اإلبانة عن معاني القراءات: القيسي )مكي(، ص63. المنهل المفيد في أصول القراءات والتجويد: روضة الحصري، ص35.

تقع تربة الدحداح يف مدينة دمشق، مبنطقة شارع بغداد اليوم، ويبدو يف الصورة ثاثة قبور يف مكان أُطلق عليه روضة مقام 
الصحابي حممد الدحداح، وهو يف اجلهة الشمالية الغربية من املقرة، حيث يقع قره على مين الصورة، ويف الوسط قر اإلمام 
التابعي عبد اهلل بن عامر، أحد أصحاب القراءات السبع سنة 118هـ، والقر الثالث هو للشيخ حممد عيد يعقوب احلسيي. 

تصوير الباحثة يف 6 حزيران 2022م.
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ثانيًا _ صفات القرَّاء السبعة)46(:
االختــاف)47( بــن القــراءات الســبع هــو مــن بــاب تنــوُّع طــرق األداء، وليــس اختــافَ تضــادّ أو حتريــف أو 
تغيــر للمقاصــد األساســية للنــص، فهــو اختــاف تنــوع يف األداء، وفيــه بعــض الفائــدة مــن تنــوع األســاليب 
واألمثلــة، وتقريــب احلقائــق وتســهيل العلــوم، واختــاف القــراء هــو يف األصــول أو يف احلــروف، فلمــا مــات 
ــم كّل واحــد منهــم أهــل  النــي  خــرج الصحابــة إىل البلــدان املفتوحــة ليعلمــوا النــاس القــرآن والديــن، فعلَّ
ــراءة بعــض،  ــم ق ــف بعضه ــوا وإن خال ــا عُلمِّ ــرؤوا كم ــد ق ــي، فق ــد الن ــى عه ــرأ عل ــا كان يق ــى م ــده عل بل

فاختلفــت قــراءة البلــدان علــى حنــو اختــاف قــراءة الصحابــي الــذي علمهــم)48(.
فلمــا كتــب عثمــان بــن عفــان املصاحــف، وأرســلها إىل األمصــار، قــرأ أهــل كّل بلــد مصحفهــم الــذي وُجِّــه 
إليهــم علــى مــا كانــوا يقــرؤون قبــل وصــول املصحــف إليهــم، ممــا يوافــق خــط املصحــف الــذي وُجِّــه إليهــم، 
فاختلفــت قــراءة البلــدان لذلــك مبــا ال خيالــف الرســم العثمانــي، وســقط مــن قراءهتــم كلهــم مــا يُخالــف هــذا 

الرســم، حتــى وصــل النقــل إىل هــؤالء الســبعة)49(.
ــوا قــد كثــروا عــددًا واختلفــوا يف القــراءة يف  ــى الســبعة أنّ الــرواة عــن األئمــة كان وســبب االقتصــار عل
القــرن الثانــي والثالــث اهلجريــن، فــأراد العلمــاء)50( يف القــرن الرابــع أن يقتصــروا علــى القــراءات الــي تُوافــق 
ــة  ــة، واألمان ــا مشــهورًا بالثق ــاروا إمامً ــراءة، فاخت ــط الق ــي، لســهولة احلفــظ وضب رســم املصحــف العثمان
ــده  ــى أن يكــون قــد طــال عمــره واشــتهر أمــره، وأمجــع أهــل بل ــم، عل ــن، وكمــال العل يف النقــل وحســن الدي
علــى عدالتــه فيمــا نقــل، وثقتــه فيمــا قــرأ وروى، وعلمــه مبــا يقــرأ، فلــم ختــرج قراءتــه عــن خــط املصحــف 

ــا يف القــراءة. ــه إليــه اخلليفــُة عثمــان بــن عفــان مصحًفــا إمامً العثمانــي، فأفــردوا مــن كّل بلــد وَجَّ
ــق عبــد اهلل بــن عامــر الدمشــقي هــذه الصفــات، فــكان أقــدم القــراء يف دمشــق، وهــو إمــام   وقــد حقَّ
ــة  ــة واملعرف ــن واألمان ــه بالدي ــدم أهــل زمان ــه غــره، وتق ــت معرفت ــه، وفاق ــا يف دهــره، »اشــتهر بعدالت أهله
والصيانــة، واختــاره أهــل عصــره يف هــذا الشــأن، وأمجعــوا علــى قراءتــه، فُقصــد مــن ســائر األقطــار، وطالــت 

ممارســته للقــراءة واإلقــراء، كمــا خُــصَّ يف ذلــك بطــول البقــاء«)51(. 

)46(- القــراء الســبعة هــم: عبــد هللا بــن كثيــر الــداري المكــي، وعبــد هللا بــن عامــر اليحصبــي الشــامي، وعاصــم بــن أبــي النَّجــود األســدي الكوفــي، وأبــو عمــرو 
بــن العــاء البصــري، وحمــزة بــن حبيــب الزيــات الكوفــي، ونافــع بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي نعيــم المدنــي، وأبــو الحســن علــي بــن حمــزة الكســائي النحــوي 

الكوفــي. غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: ابــن الجــزري الدمشــقي )محمــد(، ج1-2۔
)47(- أوجــه االختــاف فــي لغــات العــرب هــي: إبــدال لفــظ بلفــظ، وإبــدال حــرف بحــرف، وتقديــم وتأخيــر، وزيــادة حــرف ونقصانــه، واختــاف حــركات البنــاء 
واإلعــراب، وإشــباع الصــوت بالتفخيــم واإلظهــار أو اإلقصــار واإلدغــام. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص131-133. )(- اإلبانــة 

عــن معانــي القــراءات: القيســي )مكــي(، ص44.
)48(- اإلبانة عن معاني القراءات: القيسي )مكي(، ص47.

)49(-اإلبانة عن معاني القراءات: القيسي )مكي(، ص49-42.
)50(- أّول مــن اختــار هــؤالء الســبعة هــو أبــو بكــر بــن مجاهــد بعــد أن انتهــت إليــه الرئاســة فــي علــم القــراءة فــي القــرن الرابــع الهجــري. أحاســن األخبــار فــي 

محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص83.
)51(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص83.
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ثالًثا _ صفة قراءة ابن عامر:
القــراءة ســنة مُتَّبعــة حلديــث النــي  »اقــرؤوا كمــا عُلِّمتــم«، لذلــك أكــد القــراء علــى ضــرورة األخــذ عــن 

املشــايخ واتِّبــاع الســلف يف القــراءة، وقــد تلّقاهــا التابعــون عــن الصحابــة)52(. 
ــي  ــن اجلــزري، فقــال: »أخــذ القــراءة عرًضــا عــن أب ــن عامــر القــرآن ســوى اب مل يصــف كيــف تلقــى اب
الــدرداء وعــن املغــرة«)53(، وهــذا دليــل علــى أن ابــن عامــر كان حيفــظ كتــاب اهلل قبــل عرضــه علــى شــيوخه 

أبــي الــدرداء واملغــرة.
وقــد وضــع العلمــاء قواعــدَ وشــروًطا للقــراءة حتــى تُســمَّى صحيحــة، وهــي: موافقتهــا خــط املصحــف 
العثمانــي علــى إحــدى نســخه املرســلة إىل البلــدان، ومنهــا نســخة مرســوم خــط املصحــف الشــامي، والشــرط 
الثانــي تواتــر مــا رواه مجاعــة عــن مجاعــة، وقــد ثبــت هــذا التواتــر يف اهليئــة كاملــد واإلمالــة والتخفيــف، أمــا 

الشــرط الثالــث فهــو موافقــة العربيــة مطلًقــا ولــو بوجــه مــن اإلعــراب.
ــدَّت قــراءة ابــن عامــر قــراءة صحيحــة، ألهنــا وافقــت هــذه الشــروط، فابــن عامــر مل خيــرج   لذلــك عُ
يف قراءتــه عــن الرســم العثمانــي، والثانــي أنــه وافــق أحــد قواعــد اللغــة العربيــة، وإن كانــت هــذه القاعــدة 
اللغويــة غــر منتشــرة أو غــر معروفــة لــدى العامــة مــن النــاس، فليــس بالضــرورة أن تكــون كّل قواعــد اللغــة 
العربيــة معلومــة للجميــع، يكفــي أن تكــون معتمــدة وصحيحــة ألئمــة علــوم اللغــة واملتخصِّصــن، خصوصـًـا أن 
بعــوا  أئمــة القــراء عملــوا يف حــروف القــرآن علــى قاعــدة األثبــت يف األثــر واألصــح يف النقــل والروايــة، فلــم يتَّ

قاعــدة األفشــى باللغــة واألقيــس يف العربيــة)54(.
أمــا عــن التواتــر فابــن عامــر يُعــدّ أعلــى القــراء الســبعة ســندًا علــى اإلطــاق، ألنــه يــروي القــراءة مــن 

طريقــن:
. عن الني  1- عن املغرة بن أبي شهاب عن عمر

2- عــن أشــياخه مــن الصحابــة كأبــي الــدرداء وواثلــة ومعاويــة وفضالــة عــن النــي ، فــكان ابــن عامــر 
ميســك املصحــف علــى فضالــة يف جامــع دمشــق عنــد احملــراب العتيــق الــذي يُســمِّيه العامــة حمــراب بــي 
أميــة، وفضالــة يقــرأ ظاهــرًا، فكانــت قــراءة فضالــة الــي كان يقرأهــا علــى رســول اهلل  هــي الــي يســمعها 
ابــن عامــر مــن فيــه، فبينــه وبــن النــي  رجــل واحــد فقــط، وهــذا املوضــوع هــو حمــل اتفــاق بــن علمــاء 

القــراءة ال خيالــف فيــه أحــد)55(.
إذن وفــق هــذه الشــروط تُعــدّ قــراءة ابــن عامــر متواتــرة، وهــي قــراءة أثــر ال رأي فيهــا، وُصفــت بذلــك 

)52(- أنــواع تلقــي القــرآن الكريــم: العــرض وهــو القــراءة علــى الشــيخ، وهــو ال يكــون إال لمــن أتــم حفــظ القــرآن، الســماع: أن يقــرأ الشــيخ ويســتمع المتعلــم، 
روايــة الحــروف عــن المقــرئ دون القــراءة عليــه لكنــه قليــل جــدًّا بيــن المقرئيــن. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص101-98.

)53(- غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: ابــن الجــزري الدمشــقي )محمــد(، ترجمــة رقــم 1790، ص380. معجــم حفــاظ القــرآن عبــر التاريــخ: محســين )محمــد 
ج1/ص368. سالم(، 

)54(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص107. 
)55(- جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء: الســخاوي )علــي بــن محمــد(، 494/2، هامــش 2. أحاســن األخبــار فــي محاســن الســبعة األخيــار: ابــن وهبــان، ص 68. 

تاريــخ دمشــق: ابــن عســاكر، ج29/ص276.
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ــه إال قرهنــا بالفقــه بأثــر، والســبب أن ابــن عامــر كان جيمــع بــن  ــار لفظــة يف قراءت ألن ابــن عامــر ال خيت
علــم اإلقــراء )القــراءة( وعلــم احلديــث، لذلــك ذكــر هشــام بــن عمــار: »ابــن عامــر ال خيتــار حرًفــا إال بأثــر 
وهــا عــن الصحابــة وغرهــم عــن رســول  عــن رســول اهلل، فــكان يقــرأ ويقــول: »هــذه قــراءة أهــل الشــام تلقَّ
اهلل«، فقراءتــه ترجــع إىل النقــل ال إىل الــرأي، فهــي مرويــة عــن األئمــة)56(، فقــد تلقــى وتلقــن ومســع 

ورأى)57(.
 كان ابــن عامــر يأخــذ عــن أصحابــه بالتحقيــق )أي املــد والعــدل والقصــر واهلمــز املقــوم والتشــديد 
اجملــرد بــا متطيــط وال تشــديق وال تعليــة صــوت وال ترعيــد(، والرتتيــل والتمكــن تــارة، وتــارة يأخــذ عليهــم 
بــن التشــديد والتســهيل واحلــدر )أي الســهل الــكايف يف أدنــى ترتيــل وأيســر تقطيــع( مــع مراعــاة الرتتيــل، 

فــكان مذهبــه يف القــراءة بــن احلــدر والتحقيــق)58(.

)56(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص254.
)57(- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري )محمد الدمشقي(، 263/2.

)58(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص149-147.
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_ اخلامتة:
الثــراء الفكــريّ والعلمــيّ هــو مــا ميَّــز العصــر األمــويّ بشــكٍل عــام والقــرن األوّل اهلجــري بشــكٍل خــاص، 
حيــث انتشــر التدويــن، وبــدأت ترمجــة العلــوم مــن احلضــارات الســابقة، وســامهت املكانــة العلميــة ملدينــة 
دمشــق يف العصــور التارخييــة القدميــة يف االهتمــام بالعلــوم كافــة ومنهــا علــم القــراءات، وهــذا يــدل علــى 

ــز هــذه املدينــة بالــروح العلميــة املبدعــة الــي تأخــذ وتعطــي. متيُّ
زاد يف ذلــك الصحابــة الذيــن نزلــوا يف دمشــق، وتركــوا أثرهــم الفكــري يف تاميذهــم ويف العلــوم، مــن 
ــل  ــا يف جي ــة نشــطة، ظهــرت نتائجه ــة علمي ــك وجــودَ حرك ــة والتفســر والقــراءات، فأمثــر ذل ــث الرواي حي
كبــار التابعــن، ومنهــم اإلمــام الثقــة احلافــظ لكتــاب اهلل ابــن عامــر الدمشــقي، الــذي امتــاز عملــه يف دقــة 
النقــل وأمانــة العــزو، وقــد توافقــت قراءتــه مــع اللغــة العربيــة الفصحــى وقواعدهــا، كمــا توافقــت مــع الرســم 
قــت شــروط القــراءة الصحيحــة الــي اشــرتطها العلمــاء، وجعلــه  العثمانــي، واتَّصــل ســندها بالنــي r، فحقَّ
مصنِّفــو الطبقــات يف الطبقــة الثانيــة، ووصفــه املرتمجــون بنحــو قوهلــم: »كان عبــد اهلل بــن عامــر إمامـًـا عاملـًـا 
ثقــة فيمــا أتــاه، حافًظــا ملــا رواه، متقنـًـا ملــا وعــاه، عارًفــا فامهـًـا قيمًــا فيمــا جــاء بــه، صادًقــا فيمــا نقلــه مــن 
ــاب يف  ــه، وال يُرت ــكُّ يف يقين ــه، وال يُشَ ــن، ال يُتَّهــم يف دين ــة الراوي ــار التابعــن، وأجلّ أفاضــل املســلمن، وخي
أمانتــه، وال يُطعَــن عليــه يف روايتــه، صحيحًــا نقلــه، فصيحًــا قولــه، عاليًــا قــدره، مصيبًــا يف أمــره، مشــهورًا 

ــا إىل فهمــه، مل يتعــدَّ فيمــا ذهــب إليــه األثــرَ، ومل يقــل قــواًل خيالــف فيــه اخلــر«)59(. يف علمــه، مرجوعً
وقــد اجتمــع أهــل الشــام علــى قراءتــه، وأُطلــق عليــه لقــب اإلمــام)60(، واســتمر أهــل الشــام علــى قــراءة 
ابــن عامــر مــا يقــرب مــن مخســة قــرون، فابــن عامــر أحــد الشــخصيات العلميــة الــي نشــرت أســس علــم 

القــراءات، الــذي يعــدُّ مــن العلــوم املهمــة الــي ترتبــط مباشــرة بالنــص القرآنــي وأدائــه.

)59(- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري الدمشقي )محمد(، ج1/ص381.
)60(- أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار: ابن وهبان، ص255.
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