
  يب اليحصعبد 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 بـن  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 هـذا                
جيوز يف احلصيب احلركات الثالث وقد اختلف يف كنيته كثرياً واألشهر أنه أبو عمران إمام               

قال احلافظ أبو عمـرو أخـذ       أهل الشام يف القراءة والذي انتهت إيه مشيخة اإلقراء ا،           
صاحب عثمان بن عفان وقيـل       راءة عرضاً عن أيب الدرداء وعن املغرية بن أيب شهاب         الق

، 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 أنـه                  

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

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 إمامـاً                 

ا ملا وعاه عارفاً فهما قيما فيما جاء به صادقاً فيمـا            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 قـوال            يف أمره مشهوراً يف علمه مرجوعاً إ      
خيالف فيه اخلرب، ويل القضاء بدمشق بعد بالل بن أيب الدرداء قلت إمنا تويل القضاء بعـد                 
أيب إدريس اخلوالين وكان إمام اجلامع بدمشق وهو الذي كان ناظراً على عمارته حـىت               

 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 وعشرين     حيىي بن احلارث    



ولدت سنة مثان من اهلجرة يف البلقا بضيعة يقال هلا رحاب وقـبض             عامر اليحصيب يقول    
 دمـشق    وانقطعت إىل  رسول 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، وقـد ثبـت                  
مساعه من مجاعة من الصحابة منهم معاوية بن أيب سفيان والنعمان بن بشري وواثلـة بـن                 
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 يزيـد بـن                ربيعة وإمساعيل   
  .تويف بدمشق يوم عاشوراء سنة مثان عشرة ومائةصبيح املري ويزيد بن أيب مالك، 



  هشام بن عمارأبو الوليد 
  

هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة أبو الوليد السلمي وقيل الظفري الدمشقي، إمام أهل               
، أخذ القراءة   ولد سنة ثالث ومخسني ومائة    ومقرئهم وحمدثهم ومفتيهم،    دمشق وخطيبهم   

عرضاً عن أيوب بن متيم وعراك بن خالد وسويد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم وصدقة                
بن خالد ومدرك بن أيب سعد وعمر بن عبد الواحد وروى احلروف عن عتبة بن محـاد                 

مالك بن أنس وسـفيان بـن عيينـة         وعن أيب دحية معلى بن دحية عن نافع وروى عن           
والدراوردي ومسلم بن خالد الزجني وخلق وروى عن ابن هليعة باإلجازة، روى القـراءة              
عنه أبو عبيد القاسم بن سالم قبل وفاته بنحو أربعني سنة وأمحد بن يزيد احللواين وأمحد                 

 حممـد   بن أنس وإبراهيم بن دحيم وإسحاق بن أيب حسان وإمساعيل ابن احلويرس وأبـو             
أمحد بن حممد البيساين وأمحد ابن ماموية وحممد بن حممد الباغندي وأمحد بـن املعلـى                
وإبراهيم بن عباد وأمحد بن حممد بن بكر البكراوي وموسى بن مجهور وحممد بن شـرح                
وأمحد بن حممد بن البطر والعباس بن الفضل وأمحد بن النضر وإسحاق ابن داود وأمحد بن          

 اهللا بن حممد الفرهاداين وحممد بن حممد اليامي وحممد بـن إسـحاق              حيىي اجلارود وعبد  
الصغاين وإبراهيم بن يوسف وأبو زرعة عبد الرمحن بن عمر واحلسن بن علي العمـري               
وأبو عبد اهللا بن اخلصيب وهارون بن موسى األخفش وعبد الصمد بن عبد اهللا بن عبـد                 

ازي وفيه نظر بل ال يصح، وروى عنه        الصمد وجعفر بن حممد بن اهليثم فيما ذكره األهو        
صـحيحه وأبـو داود      والبخاري يف الوليد بن مسلم وحممد بن شعيب ومها من شيوخه          

 وبقي بن خملـد وجعفـر       والنسائي وابن ماجة يف سننهم وحّدث الترمذي عن رجل عنه         
ل الفريايب وأبو زرعة الدمشقي وخلق، قال حيىي بن معني ثقة وقال النسائي ال بأس به وقا               

الدارقطين صدوق كبري احملل، وكان فصيحاً عالمة واسع الرواية، قال عبدان األهـوازي             
مسعته يقول ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة وقال حممد بن حرمي مسعته يقول فقي خطبته                

وقال أبو علي أمحد بـن      قولوا احلق يريكم احلق منازل أهل احلق يوم ال يقضى إال باحلق،             
أيوب بن متيم رجعت اإلمامة يف القراءة إىل رجلني ابـن            قرئ ملا تويف  حممد األصبهاين امل  

، قال وكان هشام مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية رزق           ذكوان وهشام 



ديث، وقال أبو زرعة    كرب السن وصحة العقل والرأي فارحتل الناس إليه يف القراءات واحل          
من فاته هشام بن عمار حيتاج أن يرتل يف عشرة آالف حديث، وقـال أمحـد بـن أيب                   

أن حتلـق،   ...... احلواري إذا حدثت يف بلد فيها مثل أيب الوليد هشام بن عمار فيجيب            
أخربين أمحد بن إبراهيم املنبجي يف آخرين أذنا أنبأنا حممد بن حممد بن حممد بن نصر أنـا                  

 أنا أبو القاسم احلافظ قرأت على أيب القاسم بن السمرقندي عن أيب عبد اهللا حممد                جدي
بن فرج األندلسي يعين أبا عبد اهللا احلميدي، قال أخربين بعض أهل احلديث ببغـداد أن                
هشام بن عمار قال سألت اهللا عز وجل سبع حوائج فقضى ستاً والواحدة ما أدري مـا                 

ولوالدي وهي اليت ال أدري وسألته أن يرزقين احلـج ففعـل            صنع فيها سألته أن يغفر يل       
وسألته أن يعمرين مائة سنة ففعل وسألته أن جيعلين مصدقاً على رسول اهللا صلى اهللا عليه                
وسلم ففعل وسألته أن جيعل الناس يغدون إيل يف طلب العلم ففعل وسألته أن أخطب على                

مات سنة مخـس وأربعـني      الالً ففعل،   منرب دمشق ففعل وسألته أن يرزقين ألف دينار ح        
  .أربع وأربعني ومائتني وقيل سنة

 



  تعريف باملصحف الشريف
كتب هذا املصحف الشريف وضبط على ما يوافق رواية أيب الوليد هشام بن عمار الدمشقي 

 من اهلجرة عن ابن عامر الدمشقي عن طريق احللواين الذي املتوىف سنة مخس واربعني ومئتني
  الداين يف التيسري والشاطيب يف احلرز رمحهما اهللا مشى عليه 

   .6226 واتبع يف عد آياته عدد الدمشقي وعدد آي القرآن على طريقته 

  اصطالحات الضبط
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