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 املقدمة
ركاً فيه محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ، مث الصالة احلمد هلل محدًا كثريًا طيباً  مبا

والسالم األمتان األكمالن على رسول اهلدى ومعلم الدجى حممد بن عبد هللا الذي 
أرسله هللا رمحة للعاملني عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطاهرين أفضل الصالة وأمت 

 التسليم . 
املعلوم إذ أن علم التفسري هو أجّل العلوم  أما بعد : فإن شرف العلم يتعني بشرف

وأشرفها ، ألنه يبحث يف معاين ومراد هللا من كالمه ، حيث قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم : )خريكم من تعلم القرآن وعلمه ( 

وكان عبد هللا بن مسعود من الصحابة الذين برعوا يف علم القراءة، وكان يقول: القرآن  
قال فليعلم ما يقول على هللا، وقد اعتمد يف بيان معاين القرآن على  كالم هللا فمن

القراءة، وسبب ذلك أنه تلقى من يّف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعاً وسبعني سورة 
 من القرآن. 
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 امللخص
ة اإلمام احلرب ، فقيه األمة أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري ، حليف بين زهر 

، وكناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب عبد الرمحن قبل أن يولد له. كان  ابن 
 مسعود رضي هللا عنه من أوائل الذين أسلموا فقد كان سادس من أسلم من الصحابة. 

كان رضي هللا عنه أشبه الناس هدايً ومستاً وداًل مبحمد صلى هللا عليه وسلم من حني خيرج 
ابن مسعود رضي هللا عنه شديد الورع واخلشية يف التحديث عن  إىل حني يرجع وكان

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متأثراً بعمر بن اخلطاب الذي كان أيمر ابإلقالل من 
احلديث عن رسول هللا خشية من الوقوع يف اخلطأ يف النقل وكان أول من جهر ابلقرآن 

بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مبكة 
 وهو أيضاً أول من قرأ آية عن ظهر قلب . 

برع ابن مسعود يف علم القراءة وقد تلقى من يّف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعاً 
 وسبعني سورة من القرآن . 

 وكان يقول القرآن كالم هللا ، فمن قال فليعلم ما يقول على هللا .

هنى عن القصص والتكلف يف روايتها كما أنه رضي هللا عنه مال إىل الفقه ورضي هللا عنه 
واإلفتاء أكثر من ميله للتفسري واعتمد يف بيان معاين القرآن على القراءة ، وكان له األثر 

 البالغ يف أصحابه من التابعني الذين تتلمذوا على يده. 
 املوضوعات

 الفصل األول، وفيه مبحثان

 لتعريف بـ عبد هللا بن مسعود ، وفيه ثالثة مطالب:املبحث األول: ا

 املطلب األول: امسه وكنيته ووفاته
 املطلب الثاين: مشائله رضي هللا عنه

 املطلب الثالث: إسالمه رضي هللا عنه

 املبحث الثاين: هديه ومسته، وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: مالزمته للنيب صلى هللا عليه وسلم

 : هديه ومسته رضي هللا عنه.املطلب الثاين

 الفصل الثاين: وفيه مبحثان 

 املبحث األول: علمه رضي هللا عنه
 املطلب األول: من النجباء العاملني رضي هللا عنه
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 املطلب الثاين: عبد هللا بن مسعود واحلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 املطلب الثالث: عبد هللا بن مسعود والفقه واإلفتاء
 ملبحث الثاين: منزلته من القرآنا

 املطلب األول: عبد هللا بن مسعود والقرآن

 املطلب الثاين: عبد هللا بن مسعود وكتابة املصحف
 املطلب الثالث: عبد هللا بن مسعود والتفسري 
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 الفصل األول
 املبحث األول: 

 التعريف بـ عبد هللا بن مسعود ، وفيه ثالثة مطالب:

 ل: امسه وكنيته ووفاتهاملطلب األو 

 املطلب الثاين: مشائله رضي هللا عنه
 املطلب الثالث: إسالمه رضي هللا عنه

 املبحث الثاين: 
 :مطلبانهديه ومسته، وفيه 

 املطلب األول: مالزمته للنيب صلى هللا عليه وسلم

 املطلب الثاين: هديه ومسته رضي هللا عنه.
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 عبد هللا بن مسعود
 وفاته رضي هللا عنهو  امسه وكنيته

اإلمام احلرب ، فقيه األمة أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري ، حليف          
ر بن خمزوم بن صاهلة أبين زهرة ، عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن ف

 نزار. بن ر  ض  كة بن إلياس بن م  ر  د  بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن م  
 حالف مسعود بن غافل عبد  بن احلارث بن ز هرة يف اجلاهلية.

وأمه هي أم عبد بنت عبد و ّد بن س واء بن قرمي بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن 
كان يعرف أبمّ ه ، سعد بن هذيل، وأمها هند بنت عبد بن احلارث بن زهرة بن كالب. و 

  .(1)فيقال له : ابن أّم عبد
، عن عبد هللا قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب عبد الرمحن قبل أن يولد له وكناه

 .(2)كناين النيب صلى هللا عليه وسلم، أاب عبد الرمحن قبل أن يولد يل 
مات ابن مسعود ابملدينة املنورة سنة اثنتني وثالثني حني قتل عثمان ودفن ابلبقيع ، وهو 

صلى عليه عمار بن  :بن العوام وقيل عليه الزبري ابن بضع وستني سنة ، وقد صلى
  .(3)ايسر

   مشائله
 رضي هللا عنه

صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وخادمه و أحد السابقني األولني  ومن كبار 
البدريني ومن نبالء الفقهاء واملقرئني، كان ممن يتحرى يف األداء ويشدد يف الرواية ويزجر 

  .(4)يف ضبط األلفاظ تالميذه عن التهاون
كان رضي هللا عنه رجالً حنيفاً ، قصريًا ، شديد األدمة ،عظيم البطن ، أمحش الساقني 

، وكان ،وكان ال يغري شيبه ، وكان رضي هللا عنه لطيفاً فطناً ، يعّد من أذكياء العلماء
 ي عرف ابلليل بريح الطّيب.

 .(1)يفاً قصريًا اشد  األدمة، وكان ال يغريعن عبد هللا بن عتبة قال: كان عبد هللا رجاًل حن 

                                 
  (3/150طبقات ابن سعد )(  1)
  (1984-5/1983أخرجه احلاكم يف املستدرك )(  2)
 (1/17) تذكرة احلفاظ ،(  3)
  (1/16تذكرة احلفاظ  )(  4)
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 .(2)وروى األعمش عن إبراهيم قال: كان عبد هللا لطيفاً فطناً 
عن هبرية بن مرمي قال: كان شعر عبد هللا بن مسعود يبلغ ترقوته فرأيته إذا صلى جيعله 

 وراء أذنيه.
 .(3)وكان رضي هللا عنه يتخذ خامتاً من حديد

عن نويفع موىل ابن مسعود قال : كان عبد هللا من أجود الناس  كان من أجود الناس ،
 ثوابً أبيض ، وأطيب الناس رحياً . 

 .(4)وعن ابن املسيب قال: رأيت ابن مسعود عظيم البطن أمحش الساقني
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كان ابن مسعود على شجرة جيتين هلم منها ، فهبت و 

كوا ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :)والذي الريح وكشفت عن ساقيه فضح
  .(5)نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد( 

 عبد هللا بن مسعود  إسالم
 رضي هللا عنه 

 أسلم عبد هللا بن مسعود قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم .       
أسلموا فقد كان سادس من أسلم من  كان  ابن مسعود رضي هللا عنه من أوائل الذينو 

الصحابة ، قال عن نفسه : )لقد رأيتين سادس ستة وما على ظهر األرض مسلم 
   .(7)وقد أسلم قبل عمر بن اخلطاب .(6)غريان(

ويقول عن نفسه: كنت غالماً ايفعاً أرعى غنماً لعقبة بن أيب معيط فجاء النيب صلى هللا 
املشركني فقاال: اي غالم هل عندك من ل نب ت سقينا؟  عليه وسلم وأبو بكر وقد فّرا من

ففلت: إين مؤمتن ولست ساقيكما، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: هل عندك من 

                                                                             
 (3/158طبقات ابن سعد )(  1)
  (1/462سري أعالم النبالء (  2)
  (3/158طبقات ابن سعد )(  3)
  (1/463سري أعالم النبالء للذهيب )(  4)
( وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، وقال  الذهيب : 5385أخرجه احلاكم يف املستدرك  )(  5)

 صحيح  
 .( وصححه ووافقه الذهيب5368أخرجه احلاكم يف املستدرك )(  6)
 (1/16تذكرة احلفاظ ، ) (7)
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ز  عليها الفحل؟ قلت: نعم، فأتيتهما هبا فاعتقلها النيب، صلى هللا عليه  ج ذ عة مل يـ نـ 
ب فيها فشرب أبو بكر، مث وسلم، ومسح الضرع مث أاته أبو بكر بصخرة متقعرة فاحتل

ش ر بت  مث قال للضرع اق ل ص فقلص، قال: فأتيته بعد ذلك فقلت: علّ مين من هذا 
 .(1)القول، قال: إنك غالم م ع لَّم، فأخذ  ت من فيه سبعني سورة ال ينازعين فيها أحد

  .(2)وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبني الزبري ابن العوام 
وضرب عنق أيب جهل، وشهد أحد واخلندق واملشاهد كلها مع رسول هللا صلى  شهد بدراً 

  .(3)وشهد بيعة الرضوانهللا عليه وسلم. 
هاجر اهلجرتني . فكان ممن هاجر إىل احلبشة اهلجرة األوىل قبل  رضي هللا عنه كما أنه

  .(4)خروج جعفر بن أيب طالب 
شة، اهلجرة األوىل إىل مكة، على رسول قال موسى بن عقبة: وممن قدم من مهاجرة احلب

وكان يوم الريموك  .(5)هللا صلى هللا عليه وسلم، عبد هللا بن مسعود، مث هاجر إىل املدينة 
 على النفل.

 ة عبد هللا بن مسعودمالزم
 صلى هللا عليه وسلم للنيب 

ما نرى عن أيب موسى األشعري ، قال : قدمت أان وأخي من اليمن ، فكنا حيناً و        
ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، من كثرة دخوهلم 

  .(6)ولزومهم له
وعن عقبة بن عمرو قال : ما أرى رجالً أعلم مبا أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم 

ع من عبد هللا بن مسعود ، فقال أبو موسى : إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حني ال نسم
  .(1)ويدخل حني ال ندخل 

                                 
 (151/ 3طبقات ابن سعد ) (1)
 (.152/ 3ت ابن سعد )طبقا(  2)
 ( 152/ 3طبقات ابن سعد )(  3)
 (5/5369. املستدرك للحاكم )(  4)
 (1/467. سري أعالم النبالء )(  5)
( ومسلم يف كتاب 3763أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ، ابب مناقب عبد هللا بن مسعود )(  6)

 (6276 عنهما )الفضائل ، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضي هللا
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صاحب سواد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يعين سّره، وو ساده، يعين وال غرو فقد كان 
 فراشه، وسواكه ونعليه وطهوره، وهذا يكون يف السفر. 

وكان عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ي لبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعليه ، مث 
، حىت إذا أتى جملسه نزع نعليه ، فأدخلهما يف ذراعه ، وأعطاه  ميشي أمامه ابلعصا

  .(2)العصا ، وكان يدخل احلجرة أمامه ابلعصا 
وكان صاحب السواد والوساد والنعلني. عن عبد هللا بن عتبة قال: كان عبد هللا بن 

 مسعود 
إذا انم وكان رضي هللا عنه يسرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اغتسل ويوقظه 

 .(3)وميشي معه يف األرض و ح شاً 
وعن علقمة قال : قدمت الشام فصليت ركعتني مث قلت : اللهم يسر يل جليساً صاحلاً ، 
فلقيت قوماً فجلست فإذا بواحد جاء حىت جلس إىل جنيب ، فقلت : من ذا ؟ قال : 

يل  ، فقال :  أبو الدرداء ، فقلت : إين دعوت هللا أن ييسر يل جليساً صاحلاً ، فيسر
ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة، قال : أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلني 

والوسادة واملطهرة ، وفيكم الذي أجاره هللا من الشيطان على لسان نبيه صلى هللا عليه 
  .(4)وسلم ، وفيكم صاحب سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ال يعلمه غريه

 ومستهه هدي
 هللا عنه رضي

كان رضي هللا عنه أشبه الناس هدايً ومستاً وداًل مبحمد صلى هللا عليه وسلم من         
حني خيرج إىل حني يرجع ، وكان من أقرب صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وسيلة عند هللا يوم القيامة . 

                                                                             
 (5381أخرجه احلاكم يف املستدرك )(  1)
 (153/ 3طبقات ابن سعد )(  2)
 (153/ 3)طبقات ابن سعد (  3)
( وقال : صـحيح علـى شـرل الشـيخني ومل خيرجـاه ، وقـال الـذهيب : 5383أخرجه احلاكم يف املستدرك )(  4)

 على شرل البخاري ومسلم
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هديه ود لّ ه ومسته، وكان عن علقمة قال: كان عبد هللا يشبه النيب صلى هللا عليه وسلم، يف 
 .(1)علقمة يشبَّه بـ عبد هللا

قال شقيق : مسعت حذيفة يقول : إن أشبه الناس هدايً ومستاً وداًل مبحمد صلى هللا عليه 
  .وسلم من حني خيرج إىل حني يرجع فما أدري ما يف بيته

هللا صلى قال عبد الرمحن بن يزيد حلذيفة أخربان برجل قريب السمت واهلدي من رسول 
هللا عليه وسلم، أنخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدًا أقرب مس  تاً وهدايً وداًل برسول هللا، من 

ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى هللا ابن أم عبد حىت يواريه جدار بيت، 
  .(2)عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقرهبم وسيلة عند هللا يوم القيامة

                                 
 (2/545املعرفة والتاريخ )(  1)
( وقــال : هــذا حــديث صــحيح علــى شــرل الشــيخني ومل خيرجــاه ، 5376أخرجــه احلــاكم يف املســتدرك ) ( 2)

 .وقال الذهيب : على شرل البخاري ومسلم 
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 الفصل الثاين
 بحث األول: امل

 علمه رضي هللا عنه

 املطلب األول: من النجباء العاملني رضي هللا عنه
 املطلب الثاين: عبد هللا بن مسعود واحلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 املطلب الثالث: عبد هللا بن مسعود والفقه واإلفتاء

 
 املبحث الثاين: 

 منزلته من القرآن
 بن مسعود والقرآن املطلب األول: عبد هللا

 املطلب الثاين: عبد هللا بن مسعود وكتابة املصحف

 املطلب الثالث: عبد هللا بن مسعود والتفسري 
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 عبد هللا بن مسعود
 نيمن النجباء العامل

قال رضي هللا عنه : ملا نزلت هذه اآلية : )ليس على الذين آمنوا وعملوا             
ا ما اتقوا وآمنوا( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصاحلات جناح فيما طعموا إذ

  .(1) )قيل يل أنت منهم(
عن سعد بن أيب وقاص يف هذه اآلية )وال تطرد الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون 
وجهه( نزلت يف مخس من قريش ، أان وابن مسعود فيهم ، فقالت قريش للنيب صلى هللا 

ؤالء عنك جالسناك ، تدين هؤالء دوننا ، فنزلت : )وال تطرد عليه وسلم : لو طردت ه
 .(2)الذين يدعون رهبم ابلغداة والعشي يريدون وجهه( إىل قوله )ابلشاكرين(

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إنه مل يكن نيب إال قد أعطى سبعة رفقاء جنباء وزراء،  
واحلسن، واحلسني، وأبو بكر، وإين قد أعطيت أربعة عشر: محزة، وجعفر، وعلي، 

  .(3)وعمر، وعبد هللا بن مسعود، وأبو ذر، واملقداد، وحذيفة، وعمار، وسلمان، وبالل

وعن علي رضي هللا عنه قال : كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي هللا 
نيب صلى عنه ومن شاء هللا من أصحابه فمرران بعبد هللا بن مسعود وهو يصلي فقال ال

هللا عليه وسلم : ) من هذا ؟( فقيل : عبد هللا بن مسعود ، فقال : )إن عبد هللا يقرأ 
القرآن غضاً كما أنزل( فأثىن عبد هللا على ربه ومحده فأحسن يف محده على ربه مث سأله 
فأمجل املسألة ، وسأله كأحسن مسألة سأهلا عبد ربه ، مث قال : اللهم إين أسألك إمياانً 

يرتد ونعيماً ال ينفذ ومرافقة حممد صلى هللا عليه وسلم يف أعلى عليني يف جنانك ال 
جنان اخللد ، قال : وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : )سل تعط سل تعط( 

 .(4)مرتني ، فانطلقت ألبشره ، فوجدت أاب بكر قد سبقين وكان سباقاً ابخلري

                                 
 (  6275أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل ، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضي هللا عنهما )(  1)
صـحيح علـى شـرل الشـيخني ومل خيرجـاه ، وقـال الـذهيب : ( وقال : 5393أخرجه احلاكم يف املستدرك )(  2)

  على شرل البخاري ومسلم  
  (6/265املعجم الكبري للطرباين )(  3)
 (175/ 1وذكره أبو نعيم يف احللية )(5386أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب  )(  4)
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هللا عنهم أن ابن مسعود من أقرهبم وسيلة إىل هللا وقد علم احملفوظون من الصحابة رضي 
  .(1)يوم القيامة

وعن زيد بن وهب ، قال : كنت جالساً يف القوم عند عمر ،إذ جاء رجل حنيف قليل ، 
فجعل عمر ينظر إليه ويتهلل وجهه ، مث قال :  كنيٌف ملئ علماً ، كنيٌف ملئ علماً،  

  .(2)كنيٌف ملئ علماً ، فإذا هو ابن مسعود
كان أبو موسى األشعري يقول ملن يسأله : ال تسألوين عن شيء مادام هذا احلرب بني 

 .(3)أظهركم ، يعين : ابن مسعود 
  .(4)وقال علي بن أيب طالب : ع ل م القرآن والسنة مث انتهى

  .(5)قال الذهيب : كان معدودًا يف أذكياء العلماء 
 .(6)ا رضي هلا ابن أم عبد( وقال عليه الصالة والسالم : )رضيت ألميت م
 وله رضي هللا عنه أقوال نفيسة كثرية، منها : 

إن هذا القرآن مأدبة هللا فمن استطاع أن يتعلم منه شيئاً فليفعل، فإن أصفر البيوت من 
اخلري الذي ليس فيه من كتاب هللا شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب هللا شيء  

ه، وأن الشيطان خيرج من البيت الذي تسمع فيه سورة كخراب البيت الذي ال عامر ل
 .(7)البقرة

وقال: ليس العلم  وقال: إمنا هذه القلوب أوعية فاشغلوها ابلقرآن، ال تشغلوها بغريه.
 .(8)بكثرة الرواية، ولكن العلم اخلشية

وقال: وينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس انئمون، وبنهاره إذا الناس  
رون، وحبزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يفط

                                 
 (174/ 1(، حلية األولياء )1/16)تذكرة احلفاظ (  1)
  (1/16)تذكرة احلفاظ ، (3/156بقات ابن سعد )ط(  2)
  (1/177حلية األولياء )(  3)
  (5392أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب )(  4)
  (1/462سري أعالم النبالء )(  5)
  ( وصححه وقال الذهيب مرسل على شرل البخاري ومسلم  5387أخرجه احلاكم يف املستدرك )(  6)
  (1/179األولياء )حلية (  7)
  (179/ 1حلية األولياء )(  8)
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خيلطون، وخبشوعه إذا الناس خيتالون، وينبغي حلامل القرآن أن يكون ابكياً حمزوانً، 
حكيماً حليماً عليماً سكيناً، وينبغي حلامل القرآن أن ال يكون جافياً، وال غافاًل، وال 

  .(1)وال حديداً صخاابً، وال صياحاً، 

 عبد هللا بن مسعود
 واحلديث عن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم
كان ابن مسعود رضي هللا عنه شديد الورع واخلشية يف التحديث عن رسول هللا        

صلى هللا عليه وسلم متأثرًا بعمر بن اخلطاب الذي كان أيمر ابإلقالل من احلديث عن 
اخلطأ يف النقل كما ورد عنه رضي هللا عنه قال : أقلوا  رسول هللا خشية من الوقوع يف

الرواية عن رسول هللا وأان شريككم . وكان ابن مسعود يدع قوله لقول عمر بن اخلطاب 
 رضي هللا عنهما .

فكان رضي هللا عنه يتحرى يف األداء ويشّدد يف الرواية ويزجر تالمذته عن التهاون يف 
 ضبط األلفاظ.

 عنه يقول ألصحابه : إن استطعت أن تكون أنت احملدَّث فافعل . وكان رضي هللا  

وعن عمرو ابن ميمون قال : صحبت عبد هللا بن مسعود مثانية عشر شهرًا ، فما مسعته 
حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال حديثاً واحدًا ، فرأيته يعرق ، مث غشيه هبر 

 .(2)مث قال حنو هذا أو شبهه 
لشيباين قال: كنت أجلس على ابن مسعود حوالً ال يقول قال رسول هللا  عن عمرو ا

صلى هللا عليه وسلم استقلته الرعدة وقال: هكذا، أو حنو ذا أو قريب من ذا 
 . (3)أو......

وكان رضي هللا عنه ينهى عن كثرة التحديث ، وكان حيدث يف الشهر ابحلديث 
  .(4)واحلديثني

                                 
 (1/179حلية األولياء )(  1)
 (9/130املعجم الكبري للطرباين )(  2)
 (1/17)تذكرة احلفاظ ، (  3)
 (1/84سنن الدارمي )(  4)
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كان عبد هللا أتيت عليه السنة ال حيدث عن رسول هللا صلى وعن عمرو بن ميمون قال :  
هللا عليه وسلم ، فحدث ذات يوم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبديث فعلته  

   .(1)كآبة وجعل العرق يتحادر على جبهته ويقول : حنو هذا أو قريباً من هذا

ربعني حديثاً ، منها أربعة روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثامنائة حديث ومثانية وأ
وستون حديثاً يف الصحيحني ، وانفرد له البخاري إبخراج واحد وعشرين حديثاً ، 

   .(2)ومسلم إبخراج مخسة وثالثني حديثاً 
روى علمًا كثريًا فقد حدَّث عنه من الصحابة : أبو موسى ،وأبو هريرة ، وابن عباس ، 

 ابر بن عبد هللا ، وأنس بن مالك ، وغريهموعبد هللا بن عمر ، وعمران بن حصني ، وج

أما من التابعني فقد حدَّث عنه : علقمة ، واألسود ، ومسروق ، وعبيدة ، وقيس بن أيب 
حازم ، وزّر بن حبيش ، والربيع ، وابن خثيم ، وطارق بن شهاب ، وزيد بن وهب ، 

 وأبو األحوص عوف بن مالك ، وأبو عمرو الشيباين ، وغريهم .
 المذته ال يفضلون أحدأ من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه.  وكان ت

 قال رضي هللا عنه: ما أنت مبحدّ ث قوماً حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم.
 وكان يقول رضي هللا عنه: كفى ابملرء إمثاً أن حيدّ ث بكل ما مسع. 

   .(3)تهاد يف البدعةوكان يقول: االقتصاد يف السنة أفضل من االج

                                 
أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال : صحيح على شـرل الشـيخني ومل خيرجـاه ، وقـال الـذهيب : علـى شـرل (  1)
 (5374بخاري ومسلم  )ال
  (1/462سري أعالم النبالء )(  2)
 (1/17)تذكرة احلفاظ  (  3)
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 عبد هللا بن مسعود
 الفقه واإلفتاءو 

كما أنه رضي هللا عنه مال إىل الفقه واإلفتاء أكثر من ميله للتفسري ، ألن الكوفة كانت 
حتتاج إىل بيان احلالل واحلرام ، وإيضاح الكثري من املسائل الفقهية أكثر من حاجتها إىل 

 التفسري . 
ابحلالل واحلرام والقرآن  صلى هللا عليه وسلم اصحاب حممد وكان ابن مسعود من أعلم

والسنة ، ويدل على ذلك أن انساً أتوا علياً فأثنوا على عبد هللا بن مسعود ، فقال : 
أقول فيه مثل ما قالوا ، وأفضل من قرأ القرآن ، وأحّل حالله وحرم حرامه ، فقيه يف 

  .(1)الدين عامل ابلسنة 
عبد هللا بن مسعود كان حبمص فحدره عمر إىل الكوفة وكتب إليهم: عن عامر أن م هاجر 

 .(2)إين وهللا الذي ال إله إال هو آثرتكم به على نفسي فخذوا منه
يقول الشعيب : ما كان أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أفقه من صاحبنا عبد  

 .(3)هللا 
هللا عليه وسلم أحد له أصحاب يقول ابن املديين : مل يكن من أصحاب النيب صلى 

حفظوا عنه ، وقالوا بقوله يف الفقه إال ثالثة : زيد بن اثبت ، وعبد هللا بن مسعود ، 
 وابن عباس . 

ويقول ابراهيم النخعي : كان أصحاب عبد هللا الذين يقرئون الناس القرآن ، ويعلموهنم 
مسروق ، وعبيدة ، وأبو السنة ، ويصدر الناس عن رأيهم ستة : علقمة ، واألسود ، و 

 فكانوا يقرئون الناس ويفتوهنم . .(4)ميسرة بن شرحبيل ، واحلارث بن قيس
 .ويقول سعيد بن جبري : كان أصحاب عبد هللا شيوخ هذه األمة 

                                 
 (5380أخرجه احلاكم يف املستدرك )(  1)
 (6/157طبقات ابن سعد )(  2)
 (4/170حلية األولياء )(  3)
 (2/558املعرفة )(  4)
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 عبد هللا بن مسعود
 والقرآن

أول من جهر ابلقرآن من أصحاب رسول هللا صلى هللا  عبد هللا بن مسعود كان         
وسلم  مبكة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وهو أيضاً أول من قرأ آية عن  عليه

 ظهر قلب . 
وقال ابن مسعود رضي هللا عنه : )كان الرجل منا إذا تعلَّم ع شر آايت مل جياوزهن حىت 

 .(1) يعرف معانيهن ، والعمل هبن (
عرفة معانيه والعمل مبا كان من دأب الصحابة التدرج يف تعلم القرآن : حفظ القرآن وم

عن أيب عبد الرمحن قال : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أهنم كانوا يستقرئون من النيب ، فيه
صلى هللا عليه وسلم ، فكانوا إذا تعلموا عشر آايت مل خيلفوها حىت يعملوا مبا فيها من 

  .(2)العمل ، فتعلمنا العلم والعمل مجيعاً 
رآن : أمثال عبد هللا بن مسعود ، وعلي بن أيب طالب ، وأيّب بن  الذين كانوا يقرئوننا الق

 .كعب وغريهم ، وذلك ألن اهلدف األكرب واألعظم من القرآن هو العلم والعمل مبا فيه
برع ابن مسعود يف علم القراءة وقد تلقى من يّف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعاً 

 وسبعني سورة من القرآن . 
 عنه : قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )اقرأ علّي القرآن . فيقول رضي هللا

قلت : اي رسول هللا أقرأ عليك وعليك أ نزل ؟ قال : إين أشتهي أن أمسعه من غريي . 
فقرأت عليه سورة النساء حىت بلغت : )فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 

 .(3)عيناه تذرفان(  على هؤالء شهيدًا ( فغمزين برجله ، فإذا
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )من سره أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ 

 .(4)على قراءة ابن أم عبد ( 

                                 
  (1/60)تفسري الطربي (  1)
  (1/60)تفسري الطربي (  2)
( ومسـلم 5050خاري يف كتاب فضائل القـرآن، ابب مـن أحـب أن يسـتمع القـرآن مـن غـريه )أخرجه الب(  3)

  (800يف كتاب املسافرين ، ابب فضل استماع القرآن )
  (5390أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب )(  4)
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 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )استقرؤا القرآن من أربعة : من ابن مسعود ،
  .(1)بل ( ومعاذ بن ج –وأ يّب بن كعب  –موىل أيب حذيفة  –وسامل 

،  –فبدأ به  –وقال صلى هللا عليه وسلم : )خذوا القرآن من أربعة : من ابن أم عبد 
 .(2) ومعاذ بن جبل ، وأيّب بن كعب ، وسامل موىل أيب حذيفة(

قال النووي يف املنهاج : قال العلماء : سببه أن هؤالء أكثر ضبطاً أللفاظه ، وأتقن 
معانيه منهم ، أو ألن هؤالء تفرغوا ألخذه منه صلى هللا ألدائه ، وإن كان غريهم أفقه يف 

عليه وسلم مشافهة ، وغريهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض ، أو ألن هؤالء 
تفرغوا ألن يؤخذ منهم ، أو أنه صلى هللا عليه وسلم أراد اإلعالم مبا يكون بعد وفاته 

وسلم من تقدم هؤالء األربعة ، ومتكنهم ، وأهنم أقعد من غريهم يف ذلك صلى هللا عليه 
 ، فليؤخذ عنهم . 

قال ابن مسعود : )وهللا الذي ال إله غريه ما أنزلت سورة من كتاب هللا إال أان أعلم أين 
أنزلت ، وال أنزلت آية من كتاب هللا إال أان أعلم فيمن أنزلت ، ولو أعلم أحدًا أعلم 

 .(3)ب هللا تبلغه اإلبل لركبت إليه( مين بكتا
وقال أبو مسعود: وهللا ال أعلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ترك أحدًا اعلم  بكتاب 

 .(4)–يعين عبد هللا بن مسعود  –هللا من هذا القائم 
   .(5)وسئل علي بن أيب طالب عن ابن مسعود، فقال: قرأ القرآن مث وقف عنده وك في به

                                 
  (  6288 عنهما )اخرجه مسلم يف كتاب الفضائل ، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضي هللا(  1)
( ومسلم 3759،3760أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ، ابب مناقب عبد هللا بن مسعود )(  2)

 (  6284يف كتاب الفضائل ، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضي هللا عنهما )
( 5002 عليـه وسـلم )أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، ابب القرَّاء من أصحاب النيب صـلى هللا(  3)

 (  6283ومسلم يف كتاب الفضائل ، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضي هللا عنهما )
 (6283مسلم يف كتاب الفضائل ، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضي هللا عنهما )أخرجه (  4)
 (5390أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب )(  5)
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 بن مسعودعبد هللا 
 وكتابة املصحف

ملا أمر عثمان بن عفان رضي هللا عنه بتشقيق املصاحف ، قام عبد هللا بن         
مسعود خطيباً فقال : لقد علم أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم أين أعلمهم لكتاب 

هللا . مث قال : وما أان خبريهم. وكره ابن مسعود لزيد بن اثبت نسخ املصاحف ، وقال  : 
اي معشر املسلمني ! أ عزل عن نسخ املصاحف ، ويوالها رجل وهللا لقد أسلمت وإنه 

ولذلك قال : اي أهل الكوفة ! اكتموا  –يريد زيد بن اثبت  -لفي صلب أبيه كافر ، 
املصاحف اليت عندكم وغلوها ، فإن هللا قال : )ومن يغلل أيت مبا غل يوم القيامة( 

 .(1)فالقوا هللا ابملصاحف 
 ل الزهري : فبلغين أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود ، كرهه رجال من الصحابة.قا

و قال رضي هللا عنه  : كيف أتمروين أقرأ على قراءة زيد بن اثبت بعدما قرأت من يّف 
 رسول هللا بضعاً وسبعني سورة ، وإن زيدًا مع الغلمان له ذؤابتان .

يوم القيامة ( ، مث قال : على قراءة من  و قال رضي هللا عنه : )ومن يغلل أيت مبا غل
أتمروين أن أقرأ ؟ فلقد قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعاً وسبعني سورة ، 

ولقد علم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أين أعلمهم بكتاب هللا ، ولو أعلم 
 أن أحدًا أعلم مين لرحلت إليه .

ل ق أص حاب حممد صلى هللا عليه وسلم ، فما مسعت أحداً قال شقيق : فجلست يف ح 
 . (2)يرد  ذلك عليه ، وال يعيبه 

قال النووي يف معىن احلديث : أن ابن مسعود كان مصحفه خيالف مصحف اجلمهور ، 
وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه ، فأنكر عليه الناس ، وأمروه برتك مصحفه 

حيرقوه كما فعلوا بغريه ، فامتنع ، وقال ،ومبوافقة مصحف اجلمهور ، وطلبوا مصحفه أن 
ألصحابه : غلوا مصاحفكم ، أي اكتموها ، ومن يغلل أيت مبا غل يوم القيامة ،   فإذا 

غللتموها جئتم هبا يوم القيامة ، وكفى لكم بذلك شرفاً . مث قال على سبيل اإلنكار : 

                                 
، وقـال أبـو عيسـى : هـذا  3104( 5/285جه الرتمذي ، كتاب التفسري ، ابب ومن سـورة التوبـة )أخر (  1)

 حديث حسن صحيح.
( 5000أخرجه البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، ابب القرَّاء من أصحاب النيب صـلى هللا عليـه وسـلم )(  2)

  (6282 عنهما )ومسلم يف كتاب الفضائل ، ابب فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه رضي هللا
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ه من يّف رسول هللا ومن هو الذي أتمروين أن آخذ بقراءته ، وأترك مصحفي الذي أخذت
 صلى هللا عليه وسلم . 

قال القرطيب يف املفهم : ملا رأى عثمان حرق املصاحف ما عدا املصحف الذي بعث 
نسخته إىل اآلفاق ، ووافقه على ذلك الصحابة ملا رأوا من أن بقاءها يدخل اللبس 

لوا ومعىن قوله غ ،واالختالف يف القرآن ، ذكر ابن مسعود الغلول وتال اآلية
كتموها وال تسلموها والتزموها إىل أن تلقوا هللا هبا ، كما يفعل من غل ا مصاحفكم : أي 

شيئاً فإنه أييت به يوم القيامة حيمله ، وكان هذا منه رأايً انفرد به عن الصحابة ، فإنه كتم 
مصحفه ومل يقدر عثمان وال غريه على أن يظهره ، وانتشرت املصاحف اليت كتب هبا 

ىل اآلفاق ، ووافقه عليها الصحابة ، وقرأ املسلمون عليها ، وترك مصحف عبد عثمان إ
 هللا وخفي ...... 

وقوله : على قراءة من أتمروين أقرأ : قاله إنكاراً على من أمره برتك قراءته ورجوعه إىل 
قراءة زيد ، مع أنه سابق له إىل حفظ القرآن وإىل أخذه عن رسول هللا صلى هللا عليه 

، فصعب عليه أن يرتك قراءة قرأها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ويقرأ  وسلم
بقراءة زيد أوغريه ، ومتسك مبصحفه وقراءته ، وخفي عليه الوجه الذي ظهر جلميع 

الصحابة من املصلحة اليت هي من أعظم ما حفظ هللا به القرآن عن االختالف املخل به 
كان من أعظم األمور على عبد هللا أن الصحابة ملا عزموا ، والتغيري ابلزايدة والنقص ، و 

على كتب املصحف بلغة قريش عينوا لذلك أربعة ، مل يكن منهم ابن مسعود ، وكتبوه 
على لغة قريش ، ومل يعرجوا على ابن مسعود ألنه كان هذلياً ، وكانت قراءته على لغتهم 

 خلوه معهم .     ، وبينها وبني لغة قريش تباين عظيم ، فلذلك مل يد
قال ابن العريب يف أحكام القرآن بعد إيراد هذا احلديث : هذا مما ال يلتفت إليه بشيء ، 

إمنا املعول عليه ما يف املصحف فال جتوز خمالفته ألحد . مث بعد ذلك يقع النظر فيما 
، يوافق خطه مما مل يثبت ضبطه ، فإن القرآن ال يثبت بنقل الواحد ، وإن كان عداًل 
وإمنا يثبت ابلتواتر الذي يقع به العلم ، وينقطع معه العذر ، وتقوم به احلجة على 

 اخللق . 
وقال الذهيب : إمنا شقَّ على ابن مسعود ، لكون عثمان ما قّدمه على كتابة املصحف ، 
وقّدم يف ذلك من يصلح أن يكون ولده ، وإمنا عدل عنه عثمان لغيبته عنه ابلكوفة ، 

كان يكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فهو إمام يف الرسم ،   وألّن زيداً 
وابن مسعود فإمام يف األداء ، مث إن زيدًا هو الذي ندبه الصديق لكتابة املصحف ومجع 
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القرآن ، فهالّ عتب على أيب بكر ؟ وقد ورد أن ابن مسعود رضي واتبع عثمان وهلل 
 احلمد . 

خت ، وأما زيد فكان أحدث القوم ابلعرضة  ويف مصحف ابن مسعود أشياء أظنها ن س 
 . (1)على جربيل  –عام تويف  –وسلم األخرية اليت عرضها النيب صلى هللا عليه 

ويقول أبو بكر بن األنباري : ومل يكن االختيار لزيد من جهة أيب بكر وعمر وعثمان 
يد ، وأقدم يف اإلسالم ، على عبد هللا بن مسعود يف مجع القرآن ، وعبد هللا أفضل من ز 

وأكثر سوابق ، وأعظم فضائل إال ألن زيدًا كان أحفظ للقرآن من عبد هللا إذ وعاه كله 
، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي ، والذي حفظ منه عبد هللا يف حياة الرسول 

صلى هللا عليه وسلم نيف وسبعون سورة ، مث تعلم الباقي بعد وفاة الرسول صلى هللا 
عليه وسلم ، والذي ختم القرآن وحفظه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي أوىل جبمع 

 . (2)ف ، وأحق ابإليثار واالختياراملصح
وقد مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل جيمع القرآن غري أربعة : أبو الدرداء ، 

 . (3)ذ ، وزيد بن اثبت ، وأبو زيد ومعا
 عبد هللا بن مسعود

 سريوالتف
كتب عمر بن اخلطاب ألهل الكوفة أين قد بعثت إليكم عمار بن ايسر أمرياً ، وعبد هللا 
بن مسعود معلماً ووزيراً ، ومها من النجباء من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم من 
أهل بدر فامسعوا ، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم ، فامسعوا ، وتعلموا منهما 

 .(4)د آثرتكم بعبد هللا على نفسي وق، واقتدوا هبما ، 

                                 
  (488/ 1سري أعالم النبالء )(  1)
 (169الوجيز يف فضائل الكتاب العزيز )(  2)
أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ، كتــاب فضــائل القــرآن ، ابب القــراء مــن أصــحاب النــيب صــلى هللا عليــه (  3)

  (5004وسلم )
  (3/388أسد الغابة )(  4)
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وعن مسروق قال : كان عبد هللا وحذيفة وأبو موسى األشعري يف منزل أيب موسى ،  
فقال حذيفة : أما أنت اي عبد هللا بن مسعود ، فبعثت إىل أهل الكوفة معلماً ، فأخذوا 

 .(1)أدبك ، ولغتك ، ومن قراءتك  من
  .(2)قال فليعلم ما يقول على هللا  وكان يقول القرآن كالم هللا ، فمن

وكان ينهى عن القصص والتكلف ، عن مسروق قال : كنا عند عبد هللا جلوساً ، وهو 
مضطجع بيننا ، فأاته رجل ، فقال : اي أاب عبد الرمحن ، إن قاصاً عند أبواب كندة 

منه كهيئة يقص ، ويزعم أن آية الدخان جتيء ، فتأخذ أبنفاس الكفار ، وأيخذ املؤمنني 
عبد هللا وجلس وهو غضبان ، اي أيها الناس ، اتقوا هللا ، من علم منكم  مالزكام ، فقا

شيئاً فليقل مبا يعلم ، ومن مل يعلم فليقل : هللا أعلم ، فإنه أعلم ألحدكم أن يقول ملا ال 
عليه يعلم هللا أعلم ، فإن هللا عز وجل قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم : )قل ما أسألكم 

  .(3) من اجر وما أان من املتكلفني(
وكان رضي هللا عنه حيذر أصحابه من اخلوض يف التفسري والورع واإلقالل منه بقدر 

 املستطاع ، وكان يقول : القرآن كالم هللا ، فمن قال فليعلم ما يقول على هللا .
ر على الرواية فكان أصحابه أقل التابعني على اإلطالق يف التفسري ، وكان بعضهم يقتص

عن شيخه فقط وال يتعدى على ذلك تورعاً واحتياطاً ألنفسهم . وكان مسروق يقول : 
   .(4)اتقوا التفسري فإمنا هو الرواية عن هللا

وعن حممد بن سريين قال : سألت عبيدة السلماين عن شيء من القرآن ؟ فقال : اتق هللا 
  .(5)زل القرآنوعليك ابلسداد ، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أن

 وقال إبراهيم النخعي : كان أصحابنا يتقون التفسري ويهابونه 
وكان عامر الشعيب من أكثر من روي عنه الورع يف التفسري ، فعنه قال : وهللا ما من آية 

 .(6)إال سألت عنها ، ولكنها الرواية عن هللا 

                                 
  (21املصاحف البن أيب داود )(  1)
  2280(2/424شعب اإلميان للبيهقي ) ( 2)
  أخرجه مسلم ، كتاب صفات املنافقني  (  3)
 (     1/17تفسري ابن كثري )(  4)
  96(1/62تفسري الطربي )(  5)
  102(1/63تفسري الطربي )(  6)
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 أفقه صاحباً من عبد هللا .قال الشعيب : ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علماً وال 
 كان مسروق أكثر اصحاب عبد هللا بن مسعود نقاًل عنه يف التفسري 

ثنا فيها ويفسرها عامة  وعن مسروق قال : كان عبد هللا يقرأ علينا السورة ، مث حيدّ 
 .(1)النهار

قضى وهذا األثر يدل على أن شغله الدائم هو القرآن تالوة وتعليماً وتفسريًا فابن مسعود 
 عمره ابالشتغال ابلقرآن. 

 اعتمد يف تفسريه على القراءة 
اعتىن ابن مسعود ابلقراءة يف تفسريه ، واعتمد يف بيان معاين القرآن على القراءة ، وكان 

له األثر البالغ يف أصحابه من التابعني الذين تتلمذوا على يده منهم : األسود بن يزيد ، 
  .(2)ن السلمي وعلقمة بن قيس ، وأبو عبد الرمح

كان جماهد يتحسر أنه مل يتعلم القراءة من ابن مسعود ، ويقول : لو كنت قرأت قراءة ابن 
  .(3)مسعود مل أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثري من القرآن مما سألت 

وقد نقل التابعون تفسري ابن مسعود وكان جلَّ ما نقلوه عنه ما كان له صلة ابلقراءات ، 
عنه اشتغل ابلقراءة واإلقراء وفاق غريه من الصحابة . حىت استفاد  ألنه رضي هللا

التابعون من قراءته أكثر من غريه . وكان معظم ما رواه التابعون عنه رضي هللا عنه يف 
 .التفسري كان يف القراءة

                                 
  (1/60)تفسري الطربي (  1)
  (1/43معرفة القراء الكبار )(  2)
  (5/200رآن ، ابب ما جاء يف الذي يفسر القرآن برأيه  )سنن الرتمذي ، كتاب تفسري الق(  3)
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 اخلامتة
لى احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وع

 آله وصحبه وسلم. من أهم النتائج اليت توصلت إليها بعد إمتام البحث هي: 
 كان لـ عبد هللا بن مسعود مصحف خاص به خيالف مصحف اجلمهور 

  ال جتوز خمالفة املصحف اإلمام ألن القرآن ال يثبت بنقل الواحد وإن كان عداًل وإمنا
 يثبت ابلتواتر

  يد بن اثبت كان إماماً يف الرسم.كان ابن مسعود إماماً يف األداء، وز 

  كان ابن مسعود ينهى عن إيراد القصص والتكلف يف التفسري، وكان يقول: القرآن كالم
 هللا.

 .مسروق أكثر من نقل التفسري عن عبد هللا بن مسعود 

 .كان ابن مسعود شغله الدائم هو تالوة القرآن وتعليمه وتفسريه 

 لقرآن على القراءة.اعتمد رضي هللا عنه يف بيان معاين ا 
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