
   اليحصيبعبد اهللا بن عامرأبو عمران 
  

عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة بن عامر بن عبد اهللا بن عمران اليحصيب بضم 
الصاد وكسرها نسبة إىل حيصب بن دمهان بن عامر بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب 

ح بن أبرهة بن بن قحطان بن عابر وهو هود عليه السالم وقيل حيصب بن مالك بن أصب
الصباح ويف حيصب الكسر والضم فإذا ثبت الكسر فيه جاز الفتح يف النسبة فعلى هذا 
جيوز يف احلصيب احلركات الثالث وقد اختلف يف كنيته كثرياً واألشهر أنه أبو عمران إمام 

قال احلافظ أبو عمرو أخذ أهل الشام يف القراءة والذي انتهت إيه مشيخة اإلقراء ا، 
صاحب عثمان بن عفان وقيل  راءة عرضاً عن أيب الدرداء وعن املغرية بن أيب شهابالق

، قلت وقد ورد يف إسناده تسعة أقوال أصحها أنه قرأ على املغرية عرض على عثمان نفسه
الثاين أنه قرأ على أيب الدرداء وهو غري بعيد فقد أثبته احلافظ أبو عمرو الداين الثالث أنه 

ن عبيد وهو جيد الرابعه مسع قراءة عثمان وهو حمتمل اخلامس أنه قرأ قرأ على فضالة ب
عليه بعض القرآن وميكن السادس أنه قرأ على واثلة بن االسقع وال ميتنع السابع أنه قرأ 
على عثمان مجيع القرآن على معاذ وهو واه وأما من قال أنه ال يدري على من قرأ فإن 

د عليه، وقد استبعد أبو عبد اهللا احلافظ قراءته على ذلك قول ساقط أقل من أن ينتدب للر
أيب الدرداء وال أعلم السبتعاده وجها وال سيما وقد قطع به غري واحد من األئمة واعتمده 
دون غريه احلافظ أبو عمرو الداين وقال أبو علي األهوازي كان عبد اهللا بن عامر إماماً 

ا ملا وعاه عارفاً فهما قيما فيما جاء به صادقاً فيما عاملاً ثقة فيما أتاه حافظاً ملا رواه متقن
نقله من أفاضل املسلمني وخيار التابعني وأجله الراوين ال يتهتم يف دينه وال يشك يف يقينه 
وال يرتاب يف أمانته وال يطعن عليه يف روايته صحيح نقله فصيح قوله عاليا يف قدره مصيباً 

ىل فهمه ومل يتعد فيما ذهب إليه األثر ومل يقل قوال يف أمره مشهوراً يف علمه مرجوعاً إ
خيالف فيه اخلرب، ويل القضاء بدمشق بعد بالل بن أيب الدرداء قلت إمنا تويل القضاء بعد 
أيب إدريس اخلوالين وكان إمام اجلامع بدمشق وهو الذي كان ناظراً على عمارته حىت 

 فيه بدعة إال غريها، قال أيوب عن فرغ قال حيىي بن احلارث وكان رئيس اجلامع ال يرى
 وقال خالد بن يزيد مسعت عبد اهللا بن ولد ابن عامر سنة إحدى وعشرينحيىي بن احلارث 



ولدت سنة مثان من اهلجرة يف البلقا بضيعة يقال هلا رحاب وقبض عامر اليحصيب يقول 
 دمشق  وانقطعت إىلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويل سنتان وذلك قبل فتح دمشق

بعد فتحها ويل تسع سنني قلت وهذا أصح من الذي قبله لثبوته عنه نفسه، وقد ثبت 
مساعه من مجاعة من الصحابة منهم معاوية بن أيب سفيان والنعمان بن بشري وواثلة بن 
االسقع وفضالة بن عبيد، روى القراءة عنه عرضاً حيىي بن عامر وربيعة بن يزيد وجعفر بن 

بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر وسعيد بن عبد العزيز وخالد بن يزيد بن ربيعة وإمساعيل 
  .تويف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثان عشرة ومائةصبيح املري ويزيد بن أيب مالك، 



  أبو عمرو عبد اهللا بن بشر بن ذكوان
  

عبد اهللا بن أمحد بن بشر ويقال بشري بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن داود بن حسنون 
عد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر أبو عمرو وأبو حممد القرشي الفهري بن س

الدمشقي اإلمام األستاذ الشهري الراوي الثقة شيخ اإلقراء بالشام وإمام جامع دمشق، أخذ 
القراءة عرضاً عن أيوب بن متيم وهو الذي خلفه يف القيام بالقراءة بدمشق قال أبو عمرو 

 حني قدم الشام وروى احلروف مساعاً عن إسحاق ابن املسييب احلافظ وقرأ على الكسائي
عن نافع، روى القراءة عنه ابنه أمحد وأمحد بن أنس وأمحد بن املعلي وأمحد بن حممد بن 
مامويه وأمحد بن يوسف التغليب وأمحد بن حممد ويقال حممد بن أمحد بن حممد البيساين 

ن داود وإمساعيل ابن اجلويرس واحلسني وأمحد بن نصر بن شاكر بن أيب رجاء وإسحاق ب
بن اسحاق وجعفر بن حممد بن كرار وسهل بن عبد اهللا بن الفرخان الزاهد وأبو زرعة 
عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي وعبد اهللا ابن عيسى األصفهاين وعبد اهللا بن خملد الرازي 

ي وحممد ابن وعثمان بن خرزاد وعلي بن احلسن بن اجلنيد وحممد بن إمساعيل الترمذ
القاسم االسكندراين وحممد بن موسى الصوري ومضر بن حممد الضيب وموسى بن موسى 

هارون بن موسى االخفش، وألف كتاب أقسام القرآن وجواا وما جيب على اخلتلي و
قارىء القرآن عند حركة لسانه، قال أبو زرعة الدمشقي مل يكن بالعراق وال باحلجاز وال 
بالشام وال مبصر وال خبراسان يف زان ابن ذكوان أقرأ عندي منه، وقال الوليد بن عتبة 

 ذكوان، وقال النقاش قال ابن ذكوان أقمت على الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن
الكسائي سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غري مرة قلت إن كان رحل إليه للعراق فمحتمل 
وإال فما نعلم أن الكسائي دخل الشام مث وقفت على ما يدل أن الكسائي دخل الشام 

ث وسبعني ومائة ولد يوم عاشوراء سنة ثالوأقرأ جبامع دمشق كما سيأيت يف ترمجته، 
 وتويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال وقيل لسبع خلون منه سنة اثنتني وأربعني ومائتني

  .وقد غلط من قال سنة ثالث وأربعني
 



  تعريف باملصحف الشريف
كتب هذا املصحف الشريف وضبط على ما يوافق رواية أيب عبد اهللا ابن أمحد ابن بشر ابن ذكوان 

الدمشقي املتويف سنة اثنتني وأربعني ومئتني بدمشق عن طريق هارون بن موسى عن ابن عامر 
األخفش الذي مشى عليه الداين يف التيسري والشاطيب يف احلرز رمحهما اهللا  واتبع يف عد آياته عدد 

   .6226الدمشقي وعدد آي القرآن على طريقته 

  اصطالحات الضبط

ZZτ# : الوردي هكذا اللونأخذ ي) حفص(  لروايةاحلرف املخالف -  1 ç“ èδ.   

تعرية احلرف من السكون مع تشديد احلرف   فتم ابن ذكوان فيها حفًصاهناك إدغامات خالف  -2
  :اللون األزرق حنو ب احلرفان لُِونيدل على إدغام األول يف الثاين إدغاما كامال ول  لهالتايل

‰s) sù zΝ n=©ß -   Œ Î) r(#θè=yz̈Š   -  £MVÎ7 s9  

الدال على السكت ومت ضبط الكلمات بناء على الوصل وليس ) س(حذف حرف ال  مت - 3
  : السكت وهي 

≅t/               tβ# hh‘           ⎯ tΒ ::−# ¦¦‘ $ tΡÏ‰s% ö̈Β                    % Y ùθ Ïã  
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