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 :إقرار

، يا نتيجة أبحاثي الخاصةيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأنٌ أقر أنا معد ىذه الرسالة أنٌ 
ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أم درجة عميا ألم  فٌ ا  ء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، ك باستثنا

 جامعة كمعيد.
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 التقديرشكر و ال


القائؿ: )مف ال يشكر الناس ال  بعد الشكر هلل عز كجؿ، كاتباعان ليدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،
، إلى مف كاف لي الشرؼ بإشرافو عمى ىذه الرسالة كالتقدير بالشكربجزيؿ أتقدـ فإنني ، 1يشكر اهلل(

عطاني مف كأ ساعدني بتكجيياتو، عاه، الذمحفظو اهلل كر عركة عكرمة صبرم لى فضيمة الدكتكر إ
 .اهلل فيو كجزاه خير الجزاءفبارؾ  كبذؿ مجيكدان في إرشادم إلتماـ الرسالة، جيده ككقتو،

 كىما: لجنة المناقشة معضك الجزيؿ ل كأتقدـ بالشكركما 

 جامعة القدس.في  كمية الدعكة كأصكؿ الديفشريع بكالت دائرة الفقوالدكتكر سميـ الرجكب، رئيس 

 كىداف، رئيس قسـ الفقو كالتشريع في كمية الشريعة مف جامعة النجاح الكطنية.كتكر عبد اهلل دكال
ة، كما بذاله مف جيد مبارؾ في إبداء تكجيياتيما كنصائحيما، حتى لتكرميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسال

 أحسف صكرة.تخرج في أبيى حمة ك 

، عمي بمكضكع الرسالةأشار  الذم األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانة،شكر لفضيمة كما كأتقدـ بال
 أف يجزيو عني خير الجزاء. سأؿ اهلل تعالىفأ

لى جميع أساتذتي في برنامج ماجستير الفقو كالتشريع كأصكلو إكالعرفاف الشكر جزيؿ بتقدـ كما كأ 
لى كؿ مف  استفدت مف عممو. بجامعة القدس، كا 

قصى المبارؾ، في المكتبة الختنية في المسجد األتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى كافة العامميف كما أ
 .لمراجعحيث فتحكا لي المجاؿ لئلفادة مف الكتب كا

 كؿ مف ساعدني كساندنيك  كات الصادقة لي بالتكفيؽ كالنجاح،أصحاب الدع كما كأتقدـ بالشكر مف
 لرسالة.إلتماـ ىذه ا
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 الممخص
 ؼييسمط ىذا البحث الضكء عمى تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف، ككجكده فييا، كييدؼ إلى التعر  
 ،كالكتب كالمتكف المعتمدة فيو ،كمدارسو ،: أصكلوالمذىب المالكيالتعريؼ بك  ،اإلماـ مالؾ بف أنسب

عمماء المذىب المالكي الذيف بؼ يكييدؼ أيضا إلى التعر ككجكده في فمسطيف، كما  كأماكف انتشاره،
أك زاركىا ، فنقمكا المذىب منيا  ،أك انتسبكا إلييا ،أك سكنكا كأقامكا فييا ،كانت أصكليـ مف فمسطيف

لييا، كتكمف أىمية البحث في أنو يؤكد عمى إسبلمية ىذه األرض المقد سة، كيبرز تاريخ الكجكد كا 
كجكد المذىب المالكي في فمسطيف كبيت المقدس  كالحركة العممية فييا مف خبلؿ إظيار اإلسبلمي

ـ، كتكمف أىميتو أيضا 1967الذم طمست معالمو بعد ىدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي لحارة المغاربة عاـ 
مف القرف  ،في ككنو دليبل لمباحثيف عف عمماء المذىب المالكي الذيف ارتبطكا بيذه األرض المباركة

شر اليجرم، لكي يتعرفكا عمى مكاىبيـ كصفاتيـ، كمؤلفاتيـ، الثاني اليجرم كحتى القرف الرابع ع
 كالمناصب التي تكلكىا، كالمدف التي احتضنتيـ أحياء أك أمكاتا. 

كلقد اتبعت الدراسة منيجيف أساسييف: المنيج االستقرائي التاريخي، كالمنيج الكصفي التحميمي، مما 
مالؾ بف أنس كمعرفة فضمو كمكانتو بيف  ساىـ في تكصؿ الباحث إلى نتائج منيا: تقدير اإلماـ

العمماء، كما تبيف أف فمسطيف كانت مركزا مف مراكز الحياة الفكرية كالعممية في العالـ اإلسبلمي، كأف 
بداية ظيكر المذىب المالكي في فمسطيف كاف في القرف الرابع اليجرم كاستمر بعدىا، ليزداد حضكره 

غ ذركتو في القرف التاسع اليجرم كأخذ باالضمحبلؿ بعده بعد الفتح الصبلحي لبيت المقدس كبم
الرابع عشر اليجرم القرف كاستمر لغاية القرف الرابع عشر اليجرم، كفي الفترة ما بيف القرف الرابع ك 

تكلى عمماء المذىب المالكي العديد مف المناصب الميمة كالقضاء كاإلفتاء كالخطابة كاإلمامة 
 كالتدريس.

ي الباحث بتشجيع طمبة العمـ عمى دراسة المذىب المالكي، كالعمؿ عمى إيجاد حمقة كفي الختاـ يكص
األخرل. كما كيكصي  فقييةعمـ في المسجد األقصى المبارؾ لتعميـ الفقو المالكي كالمذاىب ال

باالىتماـ بالتاريخ المتعمؽ بحارة المغاربة لما لو مف أىمية في إثبات حقكؽ كقؼ حارة المغاربة 
 ، كحؽ المسمميف في فمسطيف.سة األفضمية كجامع المالكيةكالمدر 
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History of the Maliki School in Palestine 

 

Prepared by: Munther Imran Mohammad Al-Natsheh 

Supervisor: Dr. Orwa Sabri 

Abstract 

This research sheds light on the history of the Maliki School in Palestine and its presence 

in it and aims to identify Al- Imam Malik bin Anas and the Maliki doctrine, its origins, 

schools, books and the adopted official, places of spread, and its presence in Palestine. It 

also aims to identify the scholars of the Maliki School, whose origins were from Palestine 

or dwelt in or belonged to or visited it and transferred this doctrine to or from it. The 

importance of the research is that it emphasizes the Islamicness of this holy land, and 

highlights the history of the Islamic presence and the scientific movement in it by showing 

the existence of the Maliki doctrine in Palestine and Beit al-Maqdis, which was obliterated 

after the destruction of the Israeli occupation of Magharbeh Quatrer in 1967. The 

importance of this research also lies in being a guide for the scholars of the Maliki School, 

who were associated with this blessed land from the second century AH until the 

fourteenth century AH, in order to learn about their talents, qualities, works, positions they 

took and the cities that embraced them alive and dead. 

 

The study has followed two basic approaches: the historical inductive method and the 

analytical descriptive approach, which contributed to the researcher's conclusion to the 

results of the following: Imam Malik bin Anas's appreciation and knowledge and status 

among the scholars. It also turned out that Palestine was a center of intellectual and 

scientific life in the Islamic world. The emergence of the Maliki doctrine in Palestine was 

in the fourth century AH and continued after that, its presence grew after the conquest of 

Salah al-Din  to Beit al-Maqdis and reached its peak in the ninth century AH and started to  

decline after that and  continued until the fourteenth century AH, In the period between the 

fourth and fourteenth century AH, the scholars of the Maliki school took many important 

positions such as justice, elocution, imamate  and teaching. 

 

In conclusion, the researcher recommends encouraging students of science to study the 

Maliki School, and work to find a seminar in the Al-Aqsa Mosque to teach al-Maliki and 



 ه
 

other doctrines of jurisprudence. He also recommends paying attention to the history of 

Magharbah Quarter because of its importance in proving the rights of Magharbeh Quatrer 

,Al-Afdaliah School  and the mosque of the Maalikis and the right of Muslims in Palestine. 
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  مقدمة:ال
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، مف  إفٌ 
ييد اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كأشيد أف محمدا عبده 

 كرسكلو.

 كبعد...    

ذه األرض المباركة بخصائص كميزات جعمتيا ميكل أفئدة المؤمنيف فإف اهلل تبارؾ كتعالى اختص ى
، -عمييما السبلـ-المكحديف مف لدف آدـ عميو السبلـ إلى يـك القيامة، فيي مياجر إبراىيـ كلكطا 

، كقد أنزؿ اهلل تبارؾ -صمى اهلل عميو كسمـ-، كمسرل الحبيب محمد -عميو السبلـ–كمكلد عيسى 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹٱٹٱ رض المباركة،ء الميؿ كأطراؼ النيار، بيف فيو مكانة ىذه األكتعالى قرآنا يتمى آنا

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ف أنبياء اهلل 1َّ خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن الذيف كرد ذكرىـ في  -عز كجؿ-، كا 

عظميـ لو اتصاؿ كثيؽ بأرض فمسطيف، فمنيـ مف كانت م -كىـ خمسة كعشركف نبيا –القرآف الكريـ 
، فيي أرض األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ. كدفف فييا دعكتو فييا كمنيـ مف تكفي فييا  

باألرض المباركة قكية كقائمة عمى أساس  -عمييـ الصبلة كالسبلـ-كلما كانت صمة األنبياء 
صمى اهلل عميو -كىـ في ىذا األمر، فقد قاؿ النبي عقدم، فإف العمماء الذيف ىـ كرثة األنبياء اتبع

نَّ الَماَلِئَكَة َلَتَضُع ) :-كسمـ َمْن َسَمَك َطِريًقا َيْطُمُب ِفيِو ِعْمًما َسَمَك اهلُل ِبِو َطِريًقا ِمْن ُطُرِق الَجنَِّة، َواِ 
نَّ الَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلوُ  َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض َوالِحيتَاُن ِفي  َأْجِنَحَتَيا ِرًضا ِلَطاِلِب الِعْمِم، َواِ 

نَّ  نَّ َفْضَل الَعاِلِم َعَمى الَعاِبِد َكَفْضِل الَقَمِر َلْيَمَة الَبْدِر َعَمى َساِئِر الَكَواِكِب، َواِ   الُعَمَماَء َجْوِف الَماِء، َواِ 
نَّ اأَلْنِبَياَء َلْم ُيوَ  ْنِبَياِء، َواِ   .2(رُِّثوا ِديَنارًا َواَل ِدْرَىًما، ِإنََّما َورَُّثوا الِعْمَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفرَوَرَثُة اأَل

فكانت القدس كالمسجد األقصى المبارؾ في طميعة األماكف التي يتكجو إلييا العمماء مف كؿ 
 ربعة.أنحاء العالـ اإلسبلمي، كفي طميعتيـ الفقياء مف المذاىب اإلسبلمية األ
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 ز
 

ككاف لممذىب المالكي حضكره في تدعيـ الحياة الفكرية في بيت المقدس، حيث كانت بيت 
المقدس مركزا مف مراكز الحياة الفكرية في العالـ اإلسبلمي، خصكصا بعد تحريرىا عمى يد صبلح 

نيـ ، فكفد إلييا عدد مف المسمميف المشتاقيف لثراىا الطاىر، كمف ضمق( 583سنة ) الديف األيكبي
فقياء مف المذىب المالكي، الذيف جاء أغمبيـ مف المغرب كاألندلس، ألف بيت المقدس تمثؿ مركز 
جذب ليـ، نظران لممكانة الدينية التي تتمتع بيا باعتبارىا أكلى القبمتيف، كأنيا أرض اإلسراء كالمعراج، 

بي ىريرة رضي اهلل عنو، فعف أ كالفضائؿ التي جمعيا مسجدىا األقصى، فيك مسجد تشد إليو الرحاؿ،
 ، كمسجدً راـً الحى  : المسجدي ة مساجدى  إلى ثبلثً إالٌ  حاؿى الر   د  شى عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )ال تي 

 .1األقصى ( ـ، كمسجدً ى اهلل عميو كسم  صمٌ  الرسكؿً 
  

اعة في بيت المقدس فكانت تقاـ ليـ جم إثبات كجكدىـأعدادىـ استطاع المالكية  كلما كثرت
االبف األكبر مف أبناء صبلح الديف -لمصبلة في المسجد األقصى، كأكقؼ ليـ الممؾ األفضؿ 

مدرسة عرفت باسـ المدرسة األفضمية، درس فييا كدٌرس عدد مف الشيكخ كالعمماء، كتقمد  -األيكبي
 الفقياء المالكيكف مناصب عديدة منيا القضاء كاإلفتاء كغيرىا.

 أىمية البحث:
يؤكد عمى  مف حيث إنوالبحث )تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف(  ة ىذاتبرز أىميك 

إسبلمية ىذه األرض المقدسة، كيبرز تاريخ الكجكد اإلسبلمي كالحركة العممية فييا مف خبلؿ إظيار 
لعممية تيكيد  في ىذه األياـ تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف. خصكصا أف المدينة المقدسة تتعرض

معالميا الحضارية كالفكرية، فأكؿ ما قامت بو سمطات االحتبلؿ بعد احتبلليا لمدينة  ممنيجة لطمس
. عمما بأف تمؾ تبلشت مف الكجكد حارة المغاربة كطمس معالميا حتى إزالة (ـ1967)القدس عاـ 

 ىي مركز المذىب المالكي في فمسطيف. حارةال
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 أىداف البحث:
 ة:تاليكييدؼ البحث إلى األمكر ال

 ، كالمذىب المالكي.-رحمو اهلل-عريؼ باإلماـ مالؾ بف أنس الت  -1
 التعرؼ عمى تاريخ دخكؿ المذىب المالكي إلى فمسطيف، كالمدرسة المالكية في بيت المقدس.  -2
 بياف المناصب التي تكالىا فقياء المذىب المالكي في فمسطيف.  -3
 ترجمة عمماء المذىب المالكي الذيف عاشكا في فمسطيف.  -4
 

 تيار الموضوع:أسباب اخ
كلعؿ مف أسباب اختيار المكضكع، الرغبة في إكماؿ سمسمة تاريخ المذاىب الفقيية األربعة في 

فمسطيف كبقي المذىب فمسطيف، حيث كتب في تاريخ المذىب الحنفي كالشافعي كالحنبمي في 
لمقدسة ة األرض ابراز مكانإل ،اره كشرع بالكتابة فيويختال الباحث شرح اهلل صدرالمالكي، ف
 في اإلسبلـ، كخصكصا عند فقياء المالكية. )فمسطيف(

كسعى الباحث إلى إظيار ما حاكؿ االحتبلؿ طمسو مف معالـ حضارية كفكرية إسبلمية في 
 خاصة. القدس فمسطيف عامة كفي

 الدراسات السابقة:
يثا، أما الدراسات السابقة، فمعمكـ أف المذىب المالكي مف المذاىب التي خدمت قديما كحد

كصنفت كتب في تاريخ المذىب المالكي خصكصا في ببلد المغرب العربي كدكلة اإلمارات 
أك رسالة عممية تتحدث عف تاريخ  ،أك بحث ،العربية المتحدة، كلكف الباحث لـ يجد أم كتاب

المذىب المالكي في فمسطيف بشكؿ مستقؿ، إنما تناكلتيا بعض كتب التاريخ كبعض كتب التراجـ 
 اىا.في ثناي

 منيج البحث: 
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي التاريخي كالمنيج الكصفي التحميمي، حيث قاـ 
الباحث بدراسة تاريخ المذىب المالكي في فمسطيف، مع بعض التحميؿ ألىـ آثار عمماء المذىب الذيف 

 ليـ عبلقة بفمسطيف كالترجمة ليـ. 



 ط
 

فإني أقدر  ،كتبلميذىـ ،كشيكخيـ ،لتراجـ مف حيث كجكد العمماءكنظران لسىعة مادة البحث في ا
 أف المادة ستطكؿ كيصعب حصرىا؛ لذلؾ اكتفيت فقط بالترجمة لعمماء المذىب ليس غير.

 عمى اتباع المنيجية المتبعة في البحكث العممية مف خبلؿ اآلتي: كحرص الباحث 

 رفيف، كبياف اسـ السكرة كرقـ اآلية في اليامش.أكال: تكثيؽ اآليات الكريمة، ككضعيا بيف قكسيف مزخ

كبياف حكـ المحدثيف عمييا، باستثناء ما كرد في  -صمى اهلل عميو كسمـ –ثانيا: تخريج أحاديث النبي 
 الصحيحيف.

 المؤلفات الحديثة.  مع عدـ إغفاؿمصادر األصمية في الترجمة، ثالثا: الرجكع إلى الكتب كال

 لمغة األصمية كالمعتمدة؛ لمعرفة المصطمحات المغكية التي ترد في الرسالة.رابعا: الرجكع إلى كتب ا

خامسا: اتباع طريقة التكثيؽ الصحيحة كالمعتمدة، فما نقؿ حرفيا كضع بيف عبلمتي تنصيص، كما 
نقؿ بالمعنى اكتفي باإلشارة إلى مصدره، كالمنيج المتبع في التكثيؽ عند كركد اسـ الكتاب ألكؿ مرة 

 :كالتالي

اسـ الشيرة لممؤلؼ، اسـ المؤلؼ كامبل، اسـ الكتاب، رقـ الجزء كالصفحة، دار النشر، مكاف النشر،  
 الطبعة، تاريخ الطباعة.

 سادسا: جعؿ خاتمة الرسالة زبدة ما يتكصؿ إليو مف نتائج كتكصيات، ثـ عمؿ المسارد بعد ذلؾ.

 :سابعا: في تكثيؽ المسارد، سيتبع الباحث الطريقة التالية

  ذا ذكرت أكثر مف آية ترتيب اآليات في مسرد اآليات حسب ترتيب السكرة في المصحؼ، كا 
 في نفس السكرة، فترتب حسب ترتيب اآليات في السكرة، األكلى فالثانية، كىكذا.

  ترتيب مسرد األحاديث، كمسرد المصادر كالمراجع، حسب األحرؼ اليجائية، مكحدا طريقة
 التكثيؽ في البحث كمو.

 البحث: خطة
 كاشتممت خطة البحث عمى مقدمة كفصميف كخاتمة، ككؿ فصؿ يحتكم عمى عدة مباحث كما يمي:



 ي
 

 مقدمة:

كتشمؿ: أىداؼ البحث، كأىميتو، كسبب اختيار المكضكع، كالمنيج في كتابتو، كالدراسات السابقة، 
 كخطتو.

 

 .تعريف باإلمام مالك والمذىب المالكي، ووجوده في فمسطين :الفصل االول

 .المبحث األكؿ: تعريؼ باإلماـ مالؾ بف أنس 
 .المبحث الثاني: تعريؼ بالمذىب المالكي 
 .المبحث الثالث: كجكد المذىب المالكي في فمسطيف 
 :عمماء المذىب المالكي في فمسطين. الفصل الثاني

  :اليجرم. إلى السادس القرف الثاني مف عمماءالالمبحث األكؿ 
  :اليجرم. كالثامف  السابعالقرف  مف عمماءالالمبحث الثاني 
  :اليجرم لتاسعالقرف ا مف عمماءالالمبحث الثالث 
  :اليجرم. لعاشر إلى الرابع عشرالقرف ا مف عمماءالالمبحث الرابع 

  
 كصيات. تالخاتمة: كفييا أىـ النتائج كال

 مسرد اآليات.
 مسرد األحاديث.

 قائمة المصادر كالمراجع.
 فيرس المكضكعات.

الخاتمة:



1 
 

 

 الفصل االول
________________________________________________________________________________ 

 تعريف باإلمام مالك والمذىب المالكي.
 

 المبحث األول: تعريف باإلمام مالك بن أنس.

 المطمب األول: نسبو ومولده ونشأتو.
 نسبو:
ة، كىك أحد أصحاب المذاىب األربعة المتبكعة، كىك ىك شيخ اإلسبلـ، حجة األمة، إماـ دار اليجر    

 مف تابعي التابعيف. 

، بف عمرك ، بف الحارث، بف -كاسمو عامر -أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس، بف مالؾ، بف أبي عامر    
بف عكؼ، بف مالؾ بف زيد، بف شداد، بف زرعة،  -كىك ذك أصبح –غيماف، بف خثيؿ، بف الحارث 

 .1طافكىك مف يعرب مف قح

 .2كأمو العالية ابنة شريؾ بف عبد الرحمف بف شريؾ األزدية

  

                                                           
، 1/44ق(، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، ج 544القاضي عياض، أبك الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي )ت  1

ق(، الديباج  799ـ. ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي بف محمد )ت 1998-ق1418، 1بيركت، ط –دار الكتب العممية
ـ. الدقر، عبد 2003-ق1423، 1مصر، ط -، مكتبة الثقافة الدينية71-1/69ىب، جالمذىب في معرفة أعياف المذ

 ـ.2009-ق1430، 1دمشؽ، ط -، دار القمـ23الغني، مالؾ بف أنس، ص
ق( ، أسماء شيكخ مالؾ بف أنس  636ابف خمفكف، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف محمد بف عبد الرحمف )ت  2

، 1زارة العدؿ كالشؤكف اإلسبلمية، إدارة األكقاؼ السنية كاإلرشاد الديني، ط، دكلة البحريف ك 22األصبحي، ص
، سير أعبلـ ق( 748شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز )ت ـ. الذىبي، 1998-ق1419

  ـ.12985-ق1405، 3، مؤسسة الرسالة، ط8/49النببلء، ج
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 مولده:

، كىذا الذم عميو 1اختمؼ في مكلده اختبلفا كثيرا، كاألشير أنو كلد سنة ثبلث كتسعيف مف اليجرة   
 أكثر المحققيف كىك أصح األقكاؿ.

اهلل عنو، ككلد اإلماـ مالؾ كىي نفس السنة التي تكفي فييا الصحابي الجميؿ أنس بف مالؾ رضي    
بذم المركة، كىي قرية بكادم القرل، ككادم القرل بيف تيماء كخيبر، فيو قرل كثيرة، ككانت محطة 

 . 2الشامي لمقكافؿ في طريقيا لمحج

 نشأتو:

عاش اإلماـ مالؾ في المدينة المنكرة عمى ساكنيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ، فمقد كانت مكطف الشرع،    
نكر، كمعقد الحكـ اإلسبلمي األكؿ، كميد السنف، كمكطف الفتاكل المأثكرة، اجتمع بيا الرعيؿ كمبعث ال

 .3األكؿ مف عمماء الصحابة، ثـ تبلميذىـ مف بعدىـ، كترككا تركة كبيرة مف العمـ كالحديث كالفتاكل

اهلل عنيـ  كنشأ رحمو اهلل في بيت اشتغؿ بعمـ الحديث، كاستطبلع اآلثار كأخبار الصحابة رضي   
 كفتاكييـ.

أما أبكه أنس: فيك أحد ركاة الحديث، فقد ركل عنو كلده مالؾ، ككذلؾ ركل عنو ابف شياب شيخ    
مالؾ. أما جده مالؾ: فكنيتو أبك أنس، كىك مف كبار التابعيف يركم عف: عمر، كطمحة، كعائشة، 

ليبل إلى قبره كغسمكه كدفنكه، ككاف كأبي ىريرة، كحساف بف ثابت، كىك أحد األربعة الذيف حممكا عثماف 
ممف يكتب المصاحؼ حيف جمع عثماف المصاحؼ. كأما جد أبيو: كىك أبك عامر بف عمرك، فيك مف 
أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كشيد المشاىد كميا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ خبل 

بيع، ككميـ مف ركاة الحديث. كلو أخ يسمى بدرا. ككاف لو ثبلثة أعماـ: نافع أبك سييؿ، كأكيس، كالر 
النضر كاف مبلزما لمعمماء يتمقى عمييـ حتى إف مالكا لما الـز العمماء كاف يعرؼ بأخي النضر لشيرة 

                                                           
 .75ابف فرحكف، الديباج المذىب، ص 1
بيركت،  -، دار صادر150ق (، المسالؾ كالممالؾ، ص 280بف خرداذبة، أبك القاسـ عبيد بف عبد اهلل )ت ا 2

، 2بيركت ، ط -، دار صادر4/173ـ. الحمكم، شياب  الديف أبك عبد اهلل الركمي، معجـ البمداف ، ج1889
 ـ.1995

 ـ.1997، 3القاىرة، ط -الفكر العربي، دار 24-23آراؤه كفقيو، ص  -أبك زىرة ، محمد، مالؾ حياتو كعصره 3


