اب اللِيل
(الصح ِ ي

عبد ه
للا بن مسعود رضي للا عنه
وحاله مع القر ِ
آن الك ِرِي)

إعداد
د .ممدوح بن تركي بن حممد القحطاين

أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك جبامعة شقراء
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بسم للا الرمحن الرحيم

مقدمة
احلمد هلل الذي نور قلوب ِ
أهل القرآن بنوِر معرفته تنويرا ،وكسا وجوههم من إشراق ضياء هبجته نورا ،وجعلهم من

خاصة أحبابه إكراما هلم وتوقريا ،والصالة والسالم على من أرسله هللا هاداي وبشريا ،وداعيا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا،
وعلى أصحابه الكرام الغر امليامني ،وعلى من تبعهم إبحسان إىل يوم الزاء والدين.
وبعد :فإن هللا ـ عز وجل ـ أنزل القرآن الكري هدى ونورا ،وبشريا ونذيرا ،وسراجا منريا ،وجعله أعظم كتبه املنزلة،
وتوىل حفظه ومحايته من التحريف والتبديل ،وقيض له من خيدمه من مجيع الوجوه ،وأمجعت األمة على حجية القرآن
وأنه املصدر األول من مصادر التشريع ،تناقل ذلك املسلمون جيال بعد جيل ،ورعيال بعد رعيل.
وقد جاءت السنة النبوية أبحاديث كثرية فيها بيان مكانة القرآن يف اإلسالم ،واحلث على اتباعه وحتكيمه والعمل
به ،واآلاثر واألخبار عن الصحابة والتابعني يف بيان ذلك كثرية ال تكاد حتصى ،فضال على أقوال العلماء الالحقني
املتقدمني واملتأخرين.
أسباب اختيار املوضوع:

ملا كان املروي عن السلف الصاحل يف التفسري وعلوم القرآن كثريا أردت أن يكون هذا البحث حمصورا يف احلديث
عن حرب من أحبار األمة ،الصحاب الليل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،وبيان بعض فضائله وعلمه ابلقرآن الكري

وحديثه عنه وعن مكانته ،وذلك ألمهية معرفة حال الصحابة مع القرآن الكري؛ ألن هلم من اخلصائص ما ليس لغريهم،
وليسهل االقتداء هبم.

حدود البحث :األحاديث واآلاثر اليت تبني مكانة ابن مسعود رضي هللا عنه وحاله مع القرآن الكري وعلمه به،
وما ورد عنه من فضائل للقرآن الكري ،فاملقصود هو ابن مسعود رضي هللا عنه وكيف كان مع القرآن الكري علما
وعمال ومكانة ،مع ذكر شيء من فضائل القرآن الكري وآداب تالوته ،وليس املقصود من البحث ذكر منهج ابن
مسعود رضي هللا عنه يف التفسري ،وال قضااي علوم القرآن عند ابن مسعود رضي هللا عنه.
منهج البحث :سلكت يف هذا البحث املنهج العرضي الوصفي ،وذلك جبمع مناذج من األحاديث واآلاثر مث
استخدام منهج االستنباط ،وذلك ابستنباط للمقصود منها مبا حيقق أهداف البحث.
أهداف البحث:

 .1إبراز مكانة ابن مسعود رضي هللا عنه وعلمه ابلقرآن الكري.
 .2ذكر ما ورد عنه فيما يتعلق ببعض علوم القرآن الكري.
 .3بيان بعض فضائل القرآن الكري اليت ذكرها ابن مسعود رضي هللا عنه.
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الدراسات السابقة:

مل أجد من أفرد هذا املوضوع ببحث مستقل ،وهناك دراسات تكلمت عن ابن مسعود رضي هللا عنه ومروايته،

ومن ذلك:

 .1تفسري ابن مسعود ،مجع وحتقيق ودراسة ،أتليف :حممد أمحد عيسوي ،نشر مؤسسة امللك فيصل اخلريية،
ولكنه مل يفرق بني مروايت ابن مسعود وبني تفسريه ،فتفسريه هو ما بني فيه ابن مسعود معا ي القرآن الكري،
أما مروايته فهي اليت رواها عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،فهي يف احلقيقة تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم
وليس تفسري ابن مسعود.

 .2قراءة عبدهللا بن مسعود للدكتور حممد أمحد خاطر ،جعل مقصده الكالم عن قراءة ابن مسعود رضي هللا عنه.

 .3عبد هللا بن مسعود العامل ابلقرآن ،أتليف :سناء بنت عبد الرحيم حلوا ي ،حبث حمكم يف حدود  14صفحة،
ولكنها أطالت يف ترمجته ،ومل جتعل البحث خاصا ابلتفسري وعلوم القرآن ،ومل تتوسع يف الكالم عن مكانة ابن
مسعود يف علم القرآن خاصة ،ومل تتوسع يف ختريج اآلاثر ،ومل تذكر احلكم عليها صحة وضعفا.
خطة البحث:
وقد أدرت احلديث يف هذا البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة:
فاملقدمة فيها أسباب اختيار املوضوع وحدوده ومنهجه وأهدافه والدراسات السابقة.
واملبحث األول :ترمجة خمتصرة البن مسعود رضي هللا عنه.
واملبحث الثاين :حال ابن مسعود رضي هللا عنه مع القرآن الكري.
واملبحث الثالث :أقوال ابن مسعود رضي هللا عنهفي فضل القرآن الكري ،وآداب تالوته.
اخلامتة وفيها النتائج والتوصيات.
وهللا تعاىل أسأل أن جيعلنا من املتدبرين للقرآن العاملني مبا فيه ،املستمسكني به ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املبحث األول
ترمجة ابن مسعود
هو الصحاب الليل أبو عبد الرمحن ،عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة

بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد اهلذيل ،من السابقني األولني ،ومن أكابر الصحابة علماً وفضال وعقال ،ومن

أحدا وهاجر اهلجرتني ،خدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان يدخل عليه ويلبسه
بدرا و ً
أعلمهم بكتاب هللا ،شهد ً
نعليه وميشي أمامه ويسرته إذا اغتسل ويوقظه إذا انم ،وأكثر من مالزمته حىت إنه كان يلقب بصاحب النعلني وال ِوساد

واملطهرة(.)1

ظن بعض الصحابة أن ابن مسعود من آل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعن
بل من شدة مالزمته رضي هللا عنه ّ
أب موسى األشعري رضي هللا عنه قال( :قدمت أان وأخي من اليمن فمكثنا حينًا ما نرى إال أن عبد هللا بن مسعود
رجل من أهل بيت النيب صلى هللا عليه وسلم ملا نرى من دخوله ودخول أمه على النيب صلى هللا عليه وسلم) (.)2

وذكر ابن مسعود عن نفسه أنه سادس من أسلم( ،)3وأمه هي :أم عبد بنت عبد ود بن سواء من قبيلة هذيل،

أسلمت وابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(.)4

أرسله عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل الكوفة ،فكان قاضيا متوليا بيت املال فيها ومعلما.

عاما ،تويف عام 32هـ ،وعمره ثالث وستون سنة)(.)5
(وهو أصغر من النيب صلى هللا عليه وسلم ابثنني وعشرين ً
 .1ثناء الرسول صلى هللا عليه وسلم عليه وعلى علمه ابلقرآن:

لقد شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن مسعود ابلنة ،وذلك يف بعض رواايت حديث العشرة

( )1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( ،) 3761كتاب املناقب ،ابب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،28/5 ،موقوفا من قول
أب الدرداء رضي هللا عنه.
()2أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( ،)3763كتاب املناقب ،ابب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،28/5 ،موقوفا من قول
أب موسى األشعري رضي هللا عنه.
ان ِأبن عبد اَّللِ بن مسع ٍ
( )3أخرجه ابن حبان ( /7062اإلحسان)ِ ،ذكر البـي ِ
ود كان سدس ِ
اإلسالِم ،537 /15 ،واحلاكم يف
"املستدرك"( ) 5368ذكر مناقب عبد هللا بن مسعود ،وصححه ووافقه الذهيب ،والطربا ي يف "املعجم الكبري " ( ،)8406وقال اهليثمي
يف "جممع الزوائد" " :287/9رجاله رجال الصحيح" ،وصححه األلبا ي يف تعليقه على صحيح ابن حبان  ،160/10واألرانؤوط يف
تعليقه على صحيح ابن حبان .537/15
()4انظر "الطبقات الكربى" البن سعد 225/8
()5انظر ترمجته يف "معجم الصحابة" للبغوي " ،459/3االستيعاب" البن عبد الرب  ،987/3و"اإلصابة" البن حجر  ،233/4واتريخ
اإلسالم للذهيب 205/2
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املبشرين ابلنة(.)1
وبشره صلى هللا عليه وسلم أبنه ثقيل يف امليزان يوم القيامة حني توضح املوازين فقال صلى هللا عليه وسلم:
((ل هرجل عبد للا أثقل يف امليزان من أحد))( ،)2وقالصلى هللا عليه وسلم(( :والذي نفسي بيده هلما [أي رجاله]
أثقل يف امليزان من أحد))(.)3

وقال له(( :يرمحك للا ،فإنك غليه ٌم معلَّ ٌم))( ،)4ودعاء النيب صلى هللا عليه وسلم مستجاب ،ومن رمحه هللا
أدخله النة ،فهو من أهل النة استنباطا من هذا احلديث فضال عن غريه من األحاديث.
وطلب النيب صلى هللا عليه وسلم منه أن يقرأ عليه القرآن( ،)5وهذه فضيلة انهلا ابن مسعود رضي هللا عنه ملا
اختص به من عل ٍم ابلقرآن ومن كثرة مالزمته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وقالصلى هللا عليه وسلم(( :من سره أن يقرأ القرآن غضا طراي كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد))(.)6
وهو من األربعة الذين أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أبخذ القرآن عنهم ،بل هو أوهلم ،ألن النيب صلى هللا عليه

وسلم بدأ به (.)7

وقالصلى هللا عليه وسلم((:رضيت ألميت ما رضي هلا ابن أم عبد))( ،)8وهذه فضيلة تربز مكانة ابن مسعود

رضي هللا عنه وتبني عظمها يف األمة.

ولذلك جاء يف حديث آخر قال(( :متسكوا بعهد ابن أم عبد))()9يعين إذا عهد إليكم عهدا.
(" )1االستيعاب"  ،988/3رواه إبسناده ابن عبد الرب وقال" :إسناد حسن جيد".
( )2أخرجه أمحد يف "املسند" ( 244/2 ،)920من حديث علي رضي هللا عنه ،وقال األرانؤوط" :حسن لغريه".
()3أخرجه أمحد يف "املسند" (99/7 ،)3991من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه ،وقال األرانؤوط " :صحيح لغريه" ،وما بني
املعقوفني[ ] من قويل.
()4أخرجه أمحد يف "املسند" ( 82/6 ،)3598من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه ،وقال األرانؤوط " :إسناده حسن".
( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( ،)5050ابب قول املقرئ للقارئ حسبك  ،196/6ومسلم يف "صحيحه" (،)800
ابب فضل استماع الذكر وطلب القراءة 151/1 ،من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه.
()6أخرجه أمحد يف "املسند" ( ،211/1 )35وابن ماجه يف "سننه" ( 149/1 )138فضل عبد هللا بن مسعود ،وحسنه األلبا ي يف
"السلسلة الصحيحة" برقم ( ،)1225واألرانؤوط يف تعليقه على املسند.
()7متفق عليه ،أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 36/5 )3808ابب مناقب أب بن كعب رضي هللا عنه ،ومسلم يف "صحيحه"
( 1913/4 )2464ابب من فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه.
()8أخرجه احلاكم يف "املستدرك"( 359/3 )5387ذكر مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،وقال" :صحيح على شرط الشيخني
ومل خيرجاه" وقال الذهيب :مرسل ،وحسنه األلبا ي يف "السلسلة الصحيحة" برقم (.)1225
()9أخرجه الرتمذي يف "سننه" ( ، 149/6 )3805ابب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ،وصححه األلبا ي يف "السلسلة
الصحيحة" برقم (.)1233
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وزكاه النيب صلى هللا عليه وسلم بصدق حديثه فقال صلى هللا عليه وسلم(( :ما حدثكم ابن مسعود
فصدقوه))(.)1
وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال(( :لو كنت مؤمرا أحدا بغري مشورة ألمرت ابن أم عبد))(.)2
 .2ثناء الصحابة عليه:
كان الصحابة رضوان هللا عليهم يعرفون ألهل العلم قدرهم ،ويعرفون مكانة ابن مسعود يف األمة ،ملا اختص به

من مرافقة النيب صلى هللا عليه وسلم ومالزمته ،ومما مسعوه من ثناء النيب صلى هللا عليه وسلم عليه وعلى علمه ،فقد

علما)(.)3
قال عنه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه( :كن ٌ
يف ملئ ً
ف ،و ِ
والكنيف :تصغري كِن ٍ
الكنف :الوعاء الذي جيعل فيه الراعي متاعه وأدواته( ،)4فشبهه ابلوعاء الذي حيفظ
فيه الشيء ،والامع بينهما حفظ كل منهما ملا فيه ،فابن مسعود حفظ يف وعائه ـ الذي هو قلبه ـ علما غزيرا ،وتصغريه
ِ
للكنف من ابب التعظيم ،ألن الغرض غرض مدح ،وهو مذهب الكوفيني ،أما البصريون فال يرون أن التصغري يكون
للتعظيم ،وأتولوا هذا النص أبن ابن مسعود رضي هللا عنه كان ضئيل احلجم ،فاملعىن املراد عندهم :أن ابن مسعود وإن
كان صغري السم فإن قدره جليل وشأنه عظيم ،مبا وعاه من عل ٍم للكتاب والسنة(.)5
وجاء عن قـي ِ
س ب ِن مروان( ،)6أنه أتى عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه فـقالِ :جئت اي أ ِمري المؤِمنِني ِمن الكوف ِة،
وتـركت ِهبا رج ًال ميلِي المص ِ
احف عن ظه ِر قـلبِ ِه ،فـغ ِ
ضب وانـتـفخ حىت كاد ميَل ما بـني شعبـ ِيت الرح ِل ،فـقال( :ومن هو
وحيك؟) قال :عبد هللاِ بن مسع ٍ
ود ،فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب ،حىت عاد إِىل حالِِه ال ِيت كان عليـها.

اس أح ٌد هو أح يق بِذلِك ِمنه ،وسأح ِّدثك عن ذلِك ،كان رسول هللاِ
مث قال( :وحيك ،وهللاِ ما أعلمه ب ِقي ِمن الن ِ

( )1أخرجه أمحد يف "املسند" ( ،309/38 )23276والرتمذي يف "سننه" ( 149/6 )3805ابب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي
هللا عنه ،وصححه األلبا ي يف صحيح الرتمذي ( ،)3799وقال األرانؤوط" :حسن بطرقه وشواهده"
()2أخرجه أمحد يف "املسند" ( ،)266والرتمذي يف "سننه" ( ،)3808وابن ماجه يف "سننه" ( )137وغريهم ،وإسناده ضعيف ،ورواه
احلاكم يف "املستدرك"( ) 5389وقال" :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" ،وفيه عاصم بن ضمرة ،قال الذهيب يف تلخيصه" :ضعيف" ،ولكن
وثقه ابن املديين والعجلي ،انظر "هتذيب التهذيب"  ،54/5وقال ابن حجر يف "التقريب" " :285/1صدوق" ،قلت :لعل الصواب
وقفه ،ألنه كما قال ابن حبان يف "اجملروحني" " :125/2يرفع عن علي قوله كثريا".
()3أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( ،)18187وأمحد يف "فضائل الصحابة" (  ،)1550وسند أمحد صحيح.
()4انظر "القاموس احمليط" ص" ،850املعجم الوسيط" .801/2
()5انظر "التصريح مبضمون التوضيح" خلالد األزهري  ،143/5وحاشية الصبان على األمشو ي 1628/4
( )6هو قيس بن مروان أب قيس العفي الكويف ،روى عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ،وذكره ابن حجر يف "اإلصابة يف متييز
الصحابة"  403/5ومل جيزم بكونه منهم ،ووثقه ابن حبان كما يف "الثقات"  .316/5انظر ترمجته يف "الطبقات الكربى" البن سعد
 ،267/8و"هتذيب الكمال" للمزي .79/24
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صلى هللا عليه وسلم ال يـزال يسمر ِعند أِب بك ٍر الليـلة كذاك ِيف األم ِر ِمن أم ِر المسلِ ِمني ،وإِنه مسر ِعنده ذات ليـل ٍة،
وأان معه ،فخرج رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلم ،وخرجنا معه ،فِإذا رجل قائِم يصلِّي ِيف المس ِج ِد ،فـقام رسول ِ
هللا صلى
ٌ ٌ
هللا عليه وسلم يست ِمع قِراءته ،فـلما كِدان أن نـع ِرفه ،قال رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلم (( :من س َّره أن ي قرأ القرآن

رطبًا كما أن هزل ،ف لي قرأه على قهراءةه اب هن أهم عبد))(.)1

وهذه الرواية تفيد عدة أمور:
 .1حفظ ابن مسعود رضي هللا عنه للقرآن وإتقانه له وثقة الصحابة والتابعني حبفظه وروايته.
 .2أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يرى انفراد ابن مسعود يف زمنه هبذه األفضلية وأحقيته هبا ،وهي العلم
ابلقرآن وإمالئه ،وأحقيته أن يؤخذ عنه هذا العلم.

 .3استماع النيب صلى هللا عليه وسلم لقراءة ابن مسعود وثناؤه عليه أمام الصحابة رضي هللا عنه.
 .4حث النيب صلى هللا عليه وسلم الصحابة ومن بعدهم أن أيخذوا علم القرآن عن ابن مسعود ،وتزكيته
لقراءته.

وجاء يف كتاب عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه الذي بعثه إىل الكوفة( :السالم عليكم ،أما بعد :فإ ي قد بعثت

إليكم عمارا أمريا ،وعبد هللا بن مسعود معلما ووزيرا ،ومها من النجباء من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم من أهل

بدر ،وآثرتكم اببن أم عبد على نفسي وجعلته على بيت مالكم)( ،)2وثناء عمر على ابن مسعود كثري مروي يف الكتب
الوامع واملسانيد واملعاجم.
وقال أصحاب علي لعلي بن أب طالب رضي هللا عنه :أخربان عن ابن مسعود ،فقال( :علِم القرآن والسنة مث
انتهى ،وكفى بذلك علما)(.)3

إي وهللا كفى بذلك علما ،فالكتاب والسنة مها املصدران األصليان من مصادر التشريع ،وما سوامها تبع هلما،

فمن علمهما وتضلع منهما فقد ورث مرياث النيب صلى هللا عليه وسلم.

وعن عبد الرمحن بن يزيد( ،)4قال :سألنا حذيفة رضي هللا عنه عن رجل قريب السمت واهلدي من النيب صلى هللا

( )1أخرجه أمحد يف "املسند" ( ،308/1 )175والنسائي يف "السنن الكربى" (352/7 )8200والرتمذي يف "سننه" ،وقال األرانؤوط
يف تعليقه على املسند":إسناده على شرط الشيخني".
()2أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة" ( ،)1547( ،)1546وإسناده صحيح.
()3أخرجه ابن سعد يف "الطبقات"  263/2وأبو نعيم يف "احللية" 129/1
( )4هو عبد الرمحن بن يزيد بن قيس بن عبد هللا النخعي املذحجي ،أخو األسود بن قيس ،روى عن عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة
وغريهم ،وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ،وتويف ابلكوفة سنة  ،83انظر ترمجته يف "الطبقات الكربى" البن سعد ،175/6
و"هتذيب الكمال" للمزي " ،13/18سري أعالم النبالء" للذهيب .78/4
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عليه وسلم حىت أنخذ عنه ،فقال( :ما أعرف أحدا أقرب مستا وهداي ودالا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من ابن أم
عبد)(.)1
وقال حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه( :كان أقرب الناس هداي ا
ودال ومستا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن
مسعود حىت يتوارى منا يف بيته ،ولقد علم احملفوظون من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ابن أم عبد هو
من أقرهبم إىل هللا زلفى)(.)2
وقال أبو الدرداء رضي هللا عنه بعد موت ابن مسعود( :ما ترك بعده مثله)(.)3
وعن أب مسعود عقبة بن عمرو رضي هللا عنه قال( :ما أرى رجال أعلم مبا أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه
وسلم من عبد هللا بن مسعود) ،فقال أبو موسى( :إن تقل ذلك ،فإنه كان يسمع حني ال نسمع ويدخل حني ال
ندخل)(.)4
ﻭمما يدل على سعة علمه ﺃنهكاﻥ يلقب باحلرب يف حياته :فلقد سئل ﺃبو موسىﺍألشعرﻱ رضي هللا عنه عن مسألة
يف الفرائض فأجـاﺏ ،فخالفه فيها ﺍبن مسعوﺩ فقاﻝ ﺃبو موسى( :التسألو ي ماﺩﺍﻡ هذﺍ ﺍحلرب فيكم)(.)5
وابلملة ،ففضائله كثرية ومناقبه مجة ،ويكفينا ما تقدم من نبذة يسرية عن سريته العطرة ،وقد قال السخاوي ـ

رمحه هللا ـ" :مناقبه مجة حتتمل كراريس"( ،)6بل قال الذهيب " :ميكن أن جتمع سرية ابن مسعود رضي هللا عنه يف نصف

جملد"(.)7

()1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 28/5 )3762ابب مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه.
( )2أخرجه الرتمذي يف "سننه" ( ،)3807وقال :حسن صحيح ،وصححه األلبا ي يف صحيح الرتمذي (.)3807
()3أخرجه البخاري يف "التاريخ الكبري"  ،2/5وصححه ابن حجر يف "اإلصابة يف متييز الصحابة" 369/2
()4أخرجه احلاكم يف "املستدرك" ( ،)5381وقال البوصريي يف "إحتاف اخلرية" " :289/7رواته ثقات".
()5أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 151/8 )6736ابب مرياث ابنة االبن مع البنت.
(")6التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة" للسخاوي 91/3
(")7تذكرة احلفاظ" للذهيب 17/1

9

املبحث الثاين :حال ابن مسعود رضي للا عنه مع القرآن الكرمي
ابن مسعود رضي هللا عنه من السابقني األولني يف اإلسالم ،ومن حني أسلم تعلم من النيب صلى هللا عليه وسلم وقرأ
عليه وأخذ عنه سورا من القرآن ،وفيما يلي شيء من أحوال ابن مسعود رضي هللا عنه مع القرآن الكري:
 .1قراءته وأخذه للقرآن من النيب صلى للا عليه وسلم:

قال ابن مسعود رضي هللا عنه( :قرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضعا وسبعني سورة ،ولقد علم

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أ ي أعلمهم بكتاب هللا ،ولو أعلم أن أحدا أعلم مين لرحلت إليه).
قال شقيق( :)1فجلست يف ِحل ِق أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم ،فما مسعت أحدا يرد ذلك عليه ،وال
يعيبه( ،)2وهذا إمجاع سكويت من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم.
وإمنا أثبت لنفسه هذه السور من فم النيب صلى هللا عليه وسلم ألن الظاهر من ذلك أنه يف حال تلقيها مباشرة
من النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن معه أحد ،ولذا جاء يف رواية عنه قال( :لقد أخذت من فيه صلى هللا عليه وسلم
سبعني سورة ما انزعين فيها أحد)

()3

وكان ذلك يف أول البعثة كما هو سياق احلديث ،وقد ورد أنه أول من جهر

ابلقرآن مبكة وأمسع املشركني القرآن جماهرا به ،فناله منهم أذى( ،)4وهذا ال يعين تفرده بتلقي هذه السور عن النيب صلى

هللا عليه وسلم.

 .2علمه بكتاب للا:

قال رضي هللا عنه( :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 فيم أنزلت ،ولو أعلم أحدا أعلم مين بكتاب هللا ،تبلغه اإلبل لركبت إليه) (.)5
قال الشاطيب" :وهذا يشري إىل أن علم األسباب من العلوم اليت يكون العامل هبا عاملا ابلقرآن"(.)6
( )1هو شقيق بن سلمة أبو وائل األسدي ،من أسد بن خزمية ،خمضرم ،أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم وهو غالم ومل يره ،وحدث عن
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ،وغريهم ،وأخرج له أصحاب الكتب الستة ،وكان من أئمة الدين ،تويف عام  ،82انظر ترمجته يف
"الطبقات الكربى" البن سعد  ،154/6و"هتذيب الكمال" للمزي  ،548/12و"سري أعالم النبالء" للذهيب 161/4
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( ،186/6 )5000ابب القراء من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومسلم يف
"صحيحه" ( 1912/4 ،)2462ابب من فضائل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه وأمه.
( )3أخرجه أمحد يف "املسند" ( ،351/7 )4330وصححه األلبا ي يف "صحيح السرية" ص ،124وحسنه األرانؤوط.
( )4أخرجه أمحد يف (فضائل الصحابة) ( ،)1535قال حمققه( :مرسل رجاله ثقات).
( )5متفق عليه ،أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 187/6 )5002ابب القراء من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،ومسلم يف
"صحيحه" ( 1913/4 )2462ابب من فضائل عبد هللا بن مسعود وأمه.
(" )6املوافقات" للشاطيب 153/4
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ويف األثر السابق بني ابن مسعود رضي هللا عنه علمه أبماكن نزول القرآن وأسباب نزوله ،وهو الذي ذكر الضابط
األغليب املشهور يف متييز املكي من املد ي فقال( :ما كان ﱡﭐ ﲢﲣ ﲤﱠ أنزل ابملدينة ،وما كان

ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﱠ

فبمكة)(.)1

وكان عاملا أبوقات نزول القرآن ،ومن ذلك ما جاء عنه أنه قال( :ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا هللا هبذه اآلية:
ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [احلديد]16 :إال أربع سنني) (.)2
وكان من قوة علمه وثقته وأتكده من معرفته ابلناسخ واملنسوخ واملتقدم واملتأخر ال خيشى املباهلة على ذلك ،فقد كان
يقول( :من شاء العنته ،ما نزلت :ﱡﭐ ﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﱠ [الطالق ]4 :إال بعد آية املتوىف عنها
زوجها)(.)3

وكان يعلم السور القرائن اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرن بينها يف صالته ،ويقول( :لقد عرفت النظائِر ال ِيت
يب صلى هللا عليه وسلم يـقرن بـيـنـهن ،فذكر ِعش ِرين سورًة ِمن املفص ِل ،سورتـ ِ
ني ِيف ك ِّل ركع ٍة)(.)4
كان النِ ي
أما علمه ابلتفسري فقد شهد له بذلك الصحابة والتابعون ،وقد قال أحد تالميذه النجباء وهو مسروق بن األجدع(:)5
ِ
ِ
ويفسرها عامة النهار"(.)6
"كان عبد هللا يقرأ علينا ال يسورة ،مث حي ّدثنا فيها ّ
وحكى ابن مسعود رضي هللا عنه عن نفسه أنه ـ يف وقته ـ ال يعلم أحدا أعلم منه ،وهذا من التحدث بنعمة هللا،

ومن أجل أن حيث الناس على أخذ العلم منه واالستفادة مما عنده من علوم القرآن ،وليس عجبا منه وفخرا ،ويف هذا

األثر بيان حلرصه على طلب العلم وتواضعه وحرصه على تعلم العلم الذي ليس عنده ولو لقي يف ذلك مشقة وعناء.

( )1أخرجه البزار ( ،336/4 )1531واحلاكم يف "املستدرك" ( 20/3 )4295كتاب اهلجرة ،وسكت عنه الذهيب ،واألقرب أنه
مرسل ،ونص البزار على هذا ،وأخرجه أبو عبيد يف "فضائل القرآن" ص 367عن علقمة مرسال.
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( 2319/4 )3027ابب قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ ﲩ ﱠ احلديد16 :
( )3أخرجه أبو داود يف "السنن"يف سننه ( ،293/2 )2307والنسائي يف السنن الكربى ( ،304/5 )5686وصححه األلبا ي يف
"صحيح أب داود ،األم" 75/57
( )4متفق عليه ،أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( ،155/1 )775ومسلم يف "صحيحه" (565/1 )822
( )5مسروق بن عبد الرمحن بن مالك بن أمية اهلمدا ي أبو عائشة الكويف ،وفد على عمر فقال له :من أنت؟ قال :مسروق بن األجدع.
قال :األجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرمحن ،روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغريهم ،ثقة أخرج له أصحاب الكتب
الستة ،،وكان أحد أصحاب ابن مسعود الذين يقرئون ويفتون ،تويف سنة  ،63انظر ترمجته يف "الطبقات الكربى" البن سعد ،138/6
و"هتذيب الكمال" للمزي " ،451/27سري أعالم النبالء" للذهيب .63/4
( )6أخرجه ابن جرير يف تفسريه 75/1
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ﭐﭐ

قال ابن حجر " :ويف احلديث جواز ذكر اإلنسان نفسه مبا فيه من الفضيلة بقدر احلاجة وحيمل ما ورد من ذم
ذلك على من وقع ذلك منه فخرا أو إعجااب"(.)1
وقال( :إذا حدثتكم حبديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب هللا)( ،)2وهذا يدل على علمه ابلكتاب والسنة ،ومعرفته

مبواضع االتفاق بينهما ،وما تشرحه السنة من ألفاظ القرآن الكري ،وإمنا قال ذلك ألن القرآن فيه بيان لميع ما حيتاج

إليه ،وفيه أصول العقائد واألحكام واآلداب ،وأما التفصيالت والدقائق فقد ال توجد صرحية يف القرآن ،ولكن بينها
النيب صلى هللا عليه وسلم ،ألن السنة مبينة للقرآن شارحة له قال

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النحل ،44 :ومثل ذلك قوله رضي هللا عنه( :أنزل يف هذا القرآن كل علم ،وكل شيء قد بني لنا
يف القرآن مث تال ه ِذ ِه اآلية)( ،)3ففيه معىن الرواية السابقة.
ومن دقة استنباطه من القرآن ما جاء عن علقمة( )4أنه قال( :لعن عبد هللا ،الوامشات واملتنمصات ،واملتفلجات للحسن
املغريات خلق هللا) فقالت أم يعقوب( :)5ما هذا؟ قال عبد هللا( :وما يل ال ألعن من لعن رسول هللا ،ويف كتاب هللا؟)
قالت :وهللا لقد قرأت ما بني اللوحني فما وجدته ،قال ( :وهللا لئن قرأتيه لقد وجدتيه

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕﲖﲗﲘﱠ احلشر.)6( )7 :
أمورا مل تتوفر لغريهم ،من صحبة للنيب صلى هللا عليه
وقد يسر هللا البن مسعود رضي هللا عنه ـ -كغريه من الصحابة ً -

وسلم ،وحضور ملواطن نزول القرآن أي شهودهم وقت نزول اآلايت؛ وهذا يعني كثريا على فهم معا ي اآلايت ،وكذلك

معرفتهم ابللغة اليت نزل هبا القرآن ،ألن معرفتهم ابللغة وفهمهم إايها أصح من فهم غريهم ،واللحن ال يتطرق إليهم ،ومل
تدخل ألسنتهم عجمة ،وكذلك معرفتهم بعادات العرب مع ما حباهم هللا من قوة فهم وسعة إدراك ،كل هذه األمور

(" )1فتح الباري" البن حجر 51/9
( )2أخرجه الطربا ي يف "املعجم الكبري"( ،)9145وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" " :54/3إسناده حسن".
( )3أخرجه ابن جرير  334/14وانظر "الدر املنثور" للسيوطي 158/5
( )4علقمة بن قيس بن عبد هللا بن مالك بن علقة النخعي املذحجي ،روى عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أب طالب وعثمان بن
عفان وعبد هللا بن مسعود وغريهم ،وكان يشبه اببن مسعود يف هديه ومسته ،رأس يف العلم والفقه ،وكان حافظا ،ويقول :ما حفظت وأان
شاب فكأ ي أنظر إليه يف قرطاس أو رقعة ،أخرج له أصحاب الكتب الستة ،ولد يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وتويف سنة  61أو
62أو  ،65انظر ترمجته يف "الطبقات الكربى" البن سعد  ،146/6و"هتذيب الكمال" للمزي  ،300/20و"سري أعالم النبالء"
للذهيب 53/4
( )5هي امرأة من بين أسد بن خزمية ،وال يعرف امسها ،انظر "فتح الباري" البن حجر 630/8
( )6متفق عليه ،أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 166/7 )5939ابب املتنمصات ،ومسلم يف "صحيحه" ( 1678/2 )2125ابب
حتري فعل الواصلة واملستوصلة.
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وغريها خولتهم التصدي لتفسري القرآن ،وجعلت تفسريهم أصح من تفسري غريهم ممن جاء بعدهم ،وابن مسعود رضي
هللا عنه جييء يف الرتتيب الثا ي بعد ابن عباس رضي هللا عنهما حبسب كثرة ما روي عن الصحابة من التفسري( ،)1ولعل

كثرة الرواية عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه مات بعد ابن مسعود بست وثالثني سنة ،وقد قال عنه ابن مسعود:
(نِعم الرتمجان للقرآن ابن عباس)(" ،)2فما ظنك مبا كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟"(.)3
 .3موقفه من اإلسرائيليات:

وأمــا موقفــه مــن الــرواايت اإلسـرائيلية فقــد كــان متشــددا يف قبوهلــا ،وكــان ينهــى عــن اإلكثــار مــن األخــذ عــنهم،
وأجاز سؤاهلم بشرط عرضه على ما يف القرآن الكري فإن كان موافقا لـه قبـل ،وإال رد ،وكـان يقـول( :ال تسـألوا

ـاب عـن شـي ٍء ،فـِإنـهم لـن يـهـدوكم ،وقـد ضـليوا ،فـتكـ ِّذبوا ِحب ٍـق ،وتصـ ِّدقوا الب ِ
أهل ال ِكت ِ
اطـل ،وإِنـه لـيس ِمـن أح ٍـد
ّ
ِمن أه ِل ال ِكت ِ
اب إِال ِيف قـلبِ ِه اتلِيةٌ تدعوه إِىل اَّللِ وكِتابِِه كتالِي ِة الم ِال إِن كنــتم سـائِلِي ِهم ال حمالـة فـانظروا مـا واطـأ
كِتاب اَّللِ فخذوه ،وما خالف كِتاب اَّللِ فدعوه)( ،)4والتالِية :الب ِقية(.)5

اب عـن شـي ٍء ،فـِإنـهم لـن يـهـدوكم وقـد أضـليوا أنـفسـهم ،إِمـا حيـ ِّدثونكم بِ ِ
ويف رواية( :ال تسألوا أهل ال ِكت ِ
صـد ٍق
فـتك ِّذبونـهم ،أو بِب ِ
اط ٍل فـتص ِّدقونـهم)(.)6
ومع ذلك فقد رويت عنه رواايت قليلة عن بين إسرائيل ال تصل إىل ربع عشر مـا روي عنـه مـن آاثر يف تفسـري

القــرآن الكــري( ،)7وهــو علــى مــا ســار عليــه املتقــدمون مــن الصــحابة والتــابعني مــن روايــة اإلسـرائيليات بضـوابط،
وعدم ردها كلية وال قبوهلا مطلقا(.)8

 .4إشارته إىل علم املناسبات:
ألن ابــن مســعود مــن أعلــم الصــحابة يف التفســري فــال عجــب أن يكــون متبح ـرا يف علــوم القــرآن األخــرى ،وقــد أدىل ابــن

مسـعود فيهـا بسـهام وافـرة ،ومـن بدائعـه رضـي هللا عنـه أنـه مـن أوائـل مـن أشـار إىل علـم املناسـبات بـني اآلايت ،وهـو علـم
()1انظر "التفسري واملفسرون" للذهيب 64/1
()2أخرجه أمحد يف "فضائل الصحابة" ( ،)1558وابن جرير يف "تفسريه"  ،84/1واحلاكم يف "املستدرك" ( )6291وقال" :صحيح
على شرط الشيخني" ،وقال الذهيب يف تعليقه على املستدرك" :على شرط البخاري ومسلم".
(" )3مقدمة يف أصول التفسري" يف "جمموع الفتاوى" البن تيمية 365/13
( )4أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ( ،111/6 )10162وابن أب شيبة يف "مصنفه" (313/5 )26424
( )5جاء هذا التفسري يف الرواية نفسها.
( )6أخرجه الطربا ي يف "املعجم الكبري" ( ،354/9 )9759وقال عنه اهليثمي يف "جممع الزوائد" (" :192/1 )923رجاله موثوقون".
( )7انظر "اإلسرائيليات بني املتقدمني واملتأخرين" للدكتور شايف العجمي ،ضمن جمموع "مراجعات يف اإلسرائيليات" ص102
( )8انظر "مراجعات يف اإلسرائيليات" كامال ففيه فوائد وضوابط.
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من علوم القرآن ،فإذا رجعنا إىل كتب اآلاثر والرواايت املسندة فسنجد مثة إشـارات وتنبيهـات تشـري إىل أن السـابقني مـن
أهل القرون األوىل يف اإلسالم عرفوا هـذا العلـم ،وأشـاروا إليـه ،ومارسـوه ،وبينـوا فضـله وصـلته بتفسـري كتـاب هللا ،وأنـه مـن

العلوم الـيت ينبغـي للمفسـر أن يلـم هبـا ،قـال ابـن مسعودرضـي هللا عنـه(:إذا سـأل أحـدكم صـاحبه كيـف يقـرأ آيـة كـذا وكـذا
فليسأله عما قبلها) (.)1

وقال أيضاً( :إذا سأل أحدكم أخاه عن اآليـة فـال يقـل :كـذا وكـذا ،فلـيس عليـه ،ولكـن ليقـرأ مـا قبلهـا مث ليحـل بينـه وبـني

حاجتــه)( ،)2ويف هــذين األث ـرين عــن ابــن مســعود رضــي هللا عنــه إشــارة واضــحة إىل أن معرفــة معــىن اآليــة وطريقــة قراءهتــا لــه
ارتباط ابآلايت اليت قبلها.

 .5أقوال العلماء يف علمه ابلقرآن الكرمي:
سبق يف املبحث األول ذكر بعض ما جاء من ثناء الرسول صلى هللا عليه وسلم على ابن مسعود رضي هللا عنه
وعلى علمه ابلقرآن الكري ،وكذلك بعض ما ورد عن الصحابة ،وأما أقوال العلماء يف علم ابن مسعود ابلقرآن الكري

فهي كثرية جدا ،ومن ذلك ما قاله مسروق بن األجدع :وهو من تالمذة ابن مسعود رضي هللا عنه يف التفسري وغريه:
ِ
كاإلخاذ( )3يروي الراكب ،واإلخاذ يروي
"جالست أصحاب رسول اللهصلى هللا عليه وسلم ،فكانوا
ِ
األرض ألصدرهم ،وإن عبد هللاِ من تلك اإلخاذ"( ،)4أي
الراكبـني ،واإلخاذ يروي العشرة ،واإلخاذ لو نزل به أهل

اإلخاذ الذي لو نزل به أهل األرض ألصدرهم.
ونص على أنه شامم أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فوجد أن علمهم انتهى إىل علي بن أب طالب وابن
مسعود رضي هللا عنهما(.)5
وكان جماهد بن جرب( )6تلميذ ابن عباس رضي هللا عنهما يقول " :لو كنت قـرأت قِراءة اب ِن مسع ٍ
ود مل أحتج أن أسأل
اس عن كثِ ٍري ِمن القر ِ
ابن عب ٍ
آن ِمما سألت"( ،)1وهذا يدل على سعة علم ابن مسعود ابلقرآن الكري مقارنة بعلم ابن
عباس رضي هللا عنهما.

( )1رواه عبد الرزاق الصنعا ي يف "مصنفه" رقم ( ،365/3 ،)5988ومن طريق عبد الرزاق رواه الطربا ي يف "املعجم الكبري" رقم
(. 140/9 )8693
( )2رواه الطربا ي يف "املعجم الكبري" رقم (.140/9 )8694
( )3اإلخاذ :جمتمع املاء ،ومجعه أخذ ،وقيل :هو مجع اإلخاذة وهو مصنع للماء جيتمع فيه ،قال ابن األثري" :واألوىل أن يكون جنسا
لإلخاذة ال مجعا" ،انظر "النهاية يف غريب احلديث" البن األثري 28/1
()4أخرجه البيهقي يف "املدخل إىل السنن" ( ،)150وأبو خيثمة يف كتاب "العلم" ص ،59وصححه األلبا ي يف تعليقه عليه.
()5أخرجه البيهقي يف "املدخل إىل السنن" ( ،)146والطربا ي يف "املعجم الكبري" (.)8513
( )6هو جماهد بن جرب ،أبو احلجاج املكي ،موىل السائب بن أب السائب املخزومي ،من التابعني ولد يف أواخر عهد عمر بن اخلطاب
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وقال املفسر حممد بن عبد هللا املرسي(" :)2مجع القرآن علوم األولني واآلخرين ،حبيث مل حيط هبا علما ـ حقيقة ـ
إال املتكلم به ،مث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خال ما استأثر به سبحانه ،مث ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة
وأعالمهم ،مثل اخللفاء األربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس ...إخل" (.)3

ورواايته يف التفسري كثرية جدا و"غالب ما يرويه إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري

()4

يف تفسريه عن هذين

الرجلني؛ ابن مسعود وابن عباس" قاله ابن تيمية(.)5
وهناك طرق كثرية يف التفسري عن ابن مسعود رضي هللا عنه ،كثري منها صحيح ،وخرج البخاري عنه طرقا

صحيحة اعتمدها ،وكذلك ابن جرير يف تفسريه( ،)6وقال السيوطي" :أما ابن مسعود فقد روي عنه [أي من التفسري]
أكثر مما روي عن علي رضي هللا عنهما"(.)7
 .6شهوده العرضة األخرية:

ومسيت ابلعرضة األخرية ألهنا آخر معارضة ابلقرآن وقعت بني النيب صلى هللا عليه وسلم وجربيل عليه السالم،
وكان جربيل  يعارض النيب صلى هللا عليه وسلم القرآن يف كل عام مرة ،فيلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه
القرآن( ،)8إال العام الذي تويف فيه فقد عارضه مرتني( ،)1وكان ابن مسعود رضي هللا عنه قد شهد العرضة األخرية ،فقد
رضي هللا عنه ،روى عن أب هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وغريهم رضي هللا عنهم ،واختص اببن عباس رضي هللا عنه ،وعرض عليه
القرآن ثالثني مرة[ ،ولد سنة  ،21وتويف سنة  ،]102انظر ترمجته يف "سري أعالم النبالء" و"اتريخ اإلسالم"  148/3للذهيب ،449/4
"األعالم"للزركلي 278/5
( )1أخرجه الرتمذي يف "سننه" (50/5 )2952
( )2حممد بن عبد هللا املرسي ،هو حممد بن عبد هللا بن حممد املرسي،أبو عبد هللا،ولد سنة سبعني ومخسمائة ،أديب مفسر حمدث ،أصله
من مرسية ابألندلس وتنقل يف البالد مث استقر يف املدينة ،من كتبه":التفسري الكبري ،وامسه ري الظمآن يف تفسري القرآن""،التفسري
األوسط""،التفسري الصغري""،الكايف يف النحو" ،تويف سنة ( ،655انظر":نفح الطيب" للتلمسا ي " ،242/2طبقات املفسرين"
للسيوطي ص"،91األعالم" للزركلي )233/6
()3انظر "اإلكليل يف استنباط التنزيل" للسيوطي 243/1
( )4هو إمساعيل بن عبد الرمحن بن أب كرمية القرشي ،حجازي سكن الكوفة ،وكان يقعد يف سدة ابب الامع ابلكوفة فسمي السدي،
وهو السدي الكبري ،روى عن ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس وغريهم ،وثقه اإلمام أمحد وغريه ،وتكلِّم فيه ،روى له أصحاب
الكتب الستة إال البخاري ،تويف سنة  127أو  ،129انظر ترمجته يف "هتذيب الكمال" للمزي  ،133/3و"سري أعالم النبالء" للذهيب
265/5
()5مقدمة أصول التفسري البن تيمية من "جمموع فتاوى ابن تيمية" 366/13
()6انظر "التفسري واملفسرون" للذهيب 66/1
(")7اإلتقان يف علوم القرآن" 234/4
()8أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 8/1 )6كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،من حديث ابن عباس رضي هللا
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جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال ألصحابه(:أي القراءتني تعدون أول؟) قالوا :قراءة عبد هللا ،قال( :ال ،بل
هي اآلخرة ،كان يعرض القرآن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف كل عام مرة ،فلما كان العام الذي قبض فيه،
عرض عليه مرتني ،فشهده عبد هللا ،فعلم ما نسخ منه وما بدل)( ،)2وكان ابن مسعود رضي هللا عنه يقول( :لو أعلم
أحدا أحدث ابلعرضة األخرية مين لرحلت إليه)(.)3
 .7كثرة قراءته للقرآن:

كان عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه يقل الصوم ،فيقال له يف ذلك ،فيقول :إ ي إذا صمت ضعفت عن القراءة
والصالة ،والقراءة والصالة أحب إيل(.)4
أما عن قراءته هو وحزبه من القرآن فقد كان رضي هللا عنه خيتِم القرآن ِيف ثال ٍ
ث ،ال يستعِني علي ِه ِمن النهار إال
ابليسري( ،)5وورد ما يدل على أنه كان خيتِم القرآن ِيف رمضان ِيف ثال ٍ
ث ،وِيف غ ِري رمضان ِمن المع ِة إِىل المعة( ،)6فقد
تكون هذه الرواية مقيدة للرواية اليت قبلها وأن قراءته يف ثالث خاصة برمضان ،ويف ابقي السنة خيتم كل أسبوع ،ويقوي

هذا ما سيأيت يف قوله( :اقرؤوا القرآن يف سبع وال تقرؤوه يف أقل من ثالث) ،أو أنه كان يفعل هذا وهذا.

وكان يرى أن من ختم القرآن فله دعوة مستجابة ،فكان عبد هللا إذا ختم القرآن مجع أهله مث دعا وأمنوا على

دعائه(.)7

عنهما.
()1أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 204/4 )3624ابب عالمات النبوة يف اإلسالم من حديث عائشة رضي هللا عنها.
( )2أخرجه أمحد يف "املسند" ( ،395/5 )3422قال احلافظ ابن حجر يف "فتح الباري" " :660/8إسناده صحيح"،وقال األرانؤوط:
"إسناده صحيح على شرط الشيخني".
( )3أخرجه ابن األنباري كما عزاه إليه السيوطي يف "الدر املنثور"  259/1ومل أقف على سنده.
()4أخرجه الطربا ي يف "املعجم الكبري" ( ،)8868قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" " :257/2رجاله رجال الصحيح".
( )5أخرجه سعيد بن منصور يف "سننه" ( ،448/2 )151وقال حمققه ص" :452حسن لغريه" ،وأخرجه الطربا ي يف "املعجم الكبري"
( ،143/9 )7810وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" (" :269/2 )3622من طريقني رجال أحدمها رجال الصحيح" ،وأخرجه أبو
عبيد يف "فضائل القرآن" ص ،90وصحح إسناده ابن كثري يف "فضائل القرآن"  83/1املذكور يف مقدمة تفسريه.
( )6أخرجه سعيد بن منصور يف "سننه" ( ،449/2 )150رجاله ثقات وله شواهد ،وفيه انقطاع ،وأخرجه الطربا ي يف الكبري ()8706
 ،142/9وأخرجه أبو عبيد يف "فضائل القرآن" ص87
()7أخرجه أبو عبيد يف "فضائل القرآن" ص ،48وهو من رواية إبراهيم التيمي عن ابن مسعود ،وهو مل يدركه ،ففي السند انقطاع.
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 .8حسن صوته ابلقرآن:
وكان ابن مسعود حسن الصوت ابلقرآن ،جيد الرتتيل ،فعن أب عثمان النهدي

()1

قال صلى بنا ابن مسعود

املغرب بـ :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠ [اإلخالص ]1 :ووهللا لوددت أن قرأ بسورة البقرة من صوته وترتيله(.)2
.9طريقة تعلمه القرآن وتعليمه:

نقل التابعي الليل أبو عبد الرمحن السلمي( )3عن ابن مسعود وغريه من الصحابة الذين كانوا يقرؤوهنم القرآن أهنم
كانوا إذا تعلموا من النيب صلى هللا عليه وسلم عشر آايت مل جياوزوها حىت يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ،قال
فتعلمنا العلم والعمل مجيعا(.)4
وهذه مسة ابرزة من مسات السلف يف تعلمهم للقرآن ،نقلها أبو عبد الرمحن السلمي عن الصحابة ومنهم ابن مسعود
رضي هللا عنهم ،فليس املراد من تعلم القرآن حفظ حروفه فقط دون معرفة معانيه واتباع أوامره واجتناب نواهيه.
ويف هذا األثر داللة على أمهية التدرج يف الرتبية والتعليم والتالزم بني تعلم القرآن والرتبية على تطبيق أحكامه وآدابه.
وكان ابن مسعود رضي هللا عنه إذا أقرأ القرآن يف املسجد يقرئ الناس جاثيا على ركبتيه( )5تواضعا للعلم واحرتاما
للقرآن وأتداب معه ومع متعلميه ،وهذه اللسة على هذه اهليئة متثل يف اخلدمة بني يدي ربه جاثيا على ركبتيه ،كهيئة
امللقي نفسه بني يدي سيده ،راغبا راهبا( ،)6كما فعلها جربيل عليه السالم ملا جلس بني يدي النيب صلى هللا عليه
وسلم(.)7
( )1هو عبد الرمحن بن مل بن عمرو النهدي القضاعي ،خمضرم ،ولد يف الاهلية ،وأسلم على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يلقه،
روى عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أب طالب وعبد هللا بن مسعود وغريهم ،وهو من سادات العلماء العاملني ،أخرج له أصحاب
الكتب الستة ،كان يصلي حىت يغشى عليه ،تويف يف حدود عام مئة ،انظر ترمجته يف "الطبقات الكربى" البن سعد  ،68/7و"هتذيب
الكمال" للمزي  ،424/17و"سري أعالم النبالء" للذهيب .175/4
()2أخرجه ابن أب شيبة يف "مصنفه" ( ،)3595وصحح إسناده ابن الزري يف كتابه "النشر يف القراءات العشر"  ،212/1وأصله يف
سنن أب داود يف "السنن"(.)815
تنبيه :يف املطبوع من مصنف ابن أب شيبة [صلى بنا أبو مسعود] وهو خطأ.
( )3أبو عبد الرمحن السلم ي ،عبد هللا بن حبيب بن ربيعة السلمي الكويف ،روى عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أب طالب وعثمان
وعبد هللا بن مسعود ،كان من سادات التابعني ،وألبيه صحبة ،وأخرج له أصحاب الكتب الستة ،أقرأ القرآن يف املسجد أربعني سنة،
وكان أعمى ،وهناك خالف كبري يف سنة وفاته فقيل ،74 :وقيل ،72 :وقيل ،92 :انظر ترمجته يف "الطبقات الكربى" البن سعد
 ،212/6و"هتذيب الكمال" للمزي  ،409/14و"سري أعالم النبالء" .267/4
()4أخرجه احلاكم يف "املستدرك ( )2047وقال" :صحيح اإلسناد" ،ورواه بنحوه عبد الرزاق يف "املصنف" (.)6027
( )5عزاه النووي يف "التبيان يف آداب محلة القرآن" ص 44إىل ابن أب داود بسنده.
()6انظر "حاشية الروض املربع" لعبد الرمحن ابن قاسم النجدي 66/2
( )7أخرجه مسلم يف "صحيحه" ( 36/1 )8ابب معرفة اإلميان واإلسالم والقدر.
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املبحث الثالث :أقوال ابن مسعود رضي للا عنه يف فضل القرآن الكرمي ،وآداب تالوته
ال شك أن القرآن الكري مكانته رفيعة وفضله عظيم ،فهو كالم هللا ،وأشرف الكالم ،وأفصحه وأكثره إعجازا،
وقد حتدى هللا مجيع الثقلني اإلنس والن أن أيتوا بعشر سور مثله بل بسورة من مثله بل حبديث مثله فلم يستطيعوا،
ولن يستطيعوا ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهريا ،وقد وردت آايت وأحاديث وآاثر كثرية تـبـِّني مكانة القرآن
الكري وفضائله ،وقد روي عن ابن مسعود رضي هللا عنه مجلة صاحلة من ذلك ،وحسيب أن أختار بعضا من هذه اآلاثر
الواردة عنه ،وكثري منها له حكم الرفع ،خصوصا ما ورد من آاثر يف أسباب النزول ،ألن الصحاب إذا أخرب عن آية أهنا
نزلت يف كذا كان مسندا ،وكذلك ما يقولونه يف تفسري القرآن مما ال جمال للرأي فيه كتفسري أمر من أمور الغيب أو
تعيني ثواب أو عقاب فله حكم الرفع أيضا( ،)1وابن مسعود كثريا ما يقول أقواال جندها موافقة ألقوال الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،أو مروية من طرق أخرى مرفوعة.
 .1أقواله يف فضل القرآن وتعلمه وتعليمه والتمسك به:

قال األعمش :مر أعراب بعبد هللا بن مسعود ،وهو يقرئ قوما القرآن ،أو قال :وعنده قوم يتعلمون القرآن ،فقال:
ما يصنع هؤالء؟ فقال ابن مسعود( :يقتسمون مرياث حممد صلى هللا عليه وسلم)(.)2
وقال ابن مسعود رضي هللا عنه( :من أراد العلم فعليه ابلقرآن ،فإن فيه خرب األولني واآلخرين)(.)3
وقال رضي هللا عنه( :هذا الصراط فاتبعوه ،والصراط املستقيم :كتاب هللا ،فتمسكوا به)(.)4

وقال( :إذا أردمت العلم؛ فأثريوا القرآن ،فإن فيه علم األولني واآلخرين).
ويف لفظ( :من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم األولني واآلخرين)(.)5
وتثوير القرآن مصطلح بليغ أطلقه ابن مسعود رضي هللا عنه ،ومعناه :مناقشته ومدارسته والبحث فيه ،ومفاتشة

العلماء به( ،)6وهو مأخوذ من إاثرة الشيء وتقليبه ،وهذا التثوير يعني على تدبر القرآن واستنباط األحكام والفوائد

منه.

()1انظر "فتح املغيث بشرح ألفية احلديث" للسخاوي .216/1
()2أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف "فضائل القرآن" ص51
()3أخرجه سعيد بن منصور يف "سننه"  ،7/1وابن أب شيبة يف "املصنف" ( ،)30018وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" " :165/7رواه
الطربا ي أبسانيد ،ورجال أحدها رجال الصحيح"
( )4أخرجه ابن األنباري كما يف "الدر املنثور"  39/1للسيوطي.
()5أخرجه اإلمام أمحد يف كتاب "الزهد" ص ،229والطربا ي يف "املعجم الكبري"  ،146/9قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" :165/7
"رجال أحدها رجال الصحيح".
()6انظر "احملرر الوجيز" البن عطية  ،3/1و"تفسري القرطيب" 446/1
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وقال ابن مسعود رضي هللا عنه( :عليكم ابلشفاءين :القرآن والعسل)(.)1
والقرآن شفاء لَلمراض كافة ،أمراض القلوب وأمراض األبدان ،ويصدقه قول هللا

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚﲛﱠ اإلسراء82 :

وقال رضي هللا عنه( :إن القرآن شافع ومشفعِ ،
وماح ٌل مصدق ،فمن جعله أمامه قاده إىل النة ،ومن جعله خلفه
ساقه إىل النار)(.)2
ومعىن قوله( :م ِ
ساع مصدق ،من قوهلم :حمل بفالن ،إذا سعى به
اح ٌل مصدق) أي خصم جمادل مصدق ،وقيلٍ :
إىل السلطان ،يعين أن من اتبعه وعمل مبا فيه فإنه شافع له مقبول الشفاعة ،ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا
ترك العمل به(.)3

وقد فسر ابن مسعود رضي هللا عنه حبل هللا يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱠ [آل عمران ]103 :أبنه
القرآن( ،)4أمر هللا ابالعتصام به من كل ما ِ
يصم.
وقال ابن مسعود رضي هللا عنه( :إن للقرآن منارا كمنار الطريق ،فما عرفتم منه فتمسكوا به ،وما يشبه عليكم أو
قال شبِّه عليكم ف ِكلوه إىل عامله)(.)5
وقال رضي هللا عنه( :إذا مسعت هللا يقول :ﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ فأرعها مسعك ،فإنه خري يؤمر به ،أو شر ينهى

عنه)(.)6
وقال ابن مسعود( :والذي نفسي بيده ،إن حق تالوته أن حيل حالله وحيرم حرامه ويقرأه كما أنزله هللا ،وال حيرف
الكلم عن مواضعه ،وال يتأول منه شيئا على غري أتويله)(.)7

()1أخرجه ابن أب شيبة يف "املصنف" ( ،)23689واحلاكم يف "املستدرك" ( ،)7435وقال" :هذا إسناد صحيح على شرط الشيخني
ومل خيرجاه" ،وقال الذهيب" :على شرط البخاري ومسلم" ،وصححه البيهقي يف "شعب اإلميان" ( )2345والبوصريي يف "مصباح
الزجاجة"  ،55/4وقال ابن حجر يف "فتح الباري" ":170/10رجاله رجال الصحيح".
()2أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( )6010بسند صحيح ،ورواه ابن حبان يف "صحيحه" (اإلحسان .)124وابن أب شيبة يف
"املصنف" ( ،)30054وصححه األلبا ي يف "السلسلة الصحيحة" ( ،)2019و "صحيح الامع" (،) 4443
(")3النهاية يف غريب احلديث" البن األثري 303/4
()4أخرجه ابن جرير يف "تفسريه" ( ،)7570والطربا ي يف "املعجم الكبري" ( ،)9032قال اهليثمي يف "جممع الزوائد" " :326/6رجاله
رجال الصحيح".
()5أخرجه ابن أب شيبة يف "مصنفه" ()30033
()6أخرجه ابن أب حامت يف تفسريه ( ،)1037وأبو نعيم يف "احللية"  ،130/1وصححه أمحد شاكر يف "عمدة التفسري" 619/1
()7أخرجه ابن جرير يف "تفسريه"  ،489/2وعبد الرزاق يف "تفسريه" (288/1 )113
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 .2أقواله يف حب القرآن الكرمي:
قال رضي هللا عنه( :ال يضر الرجل أن ال يسأل عن نفسه ،إال القرآن ،فإن كان حيب القرآن فإنه حيب هللا عز
وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم)(.)1
ومعىن هذا أن من كان حيب أن يعلم أنه حيب هللا فليعرض نفسه على القرآن فمن أحب القرآن فهو حيب هللا فإمنا
القرآن كالم هللا.
وقال رضي هللا عنه( :من أحب القرآن فليـبشر)( ،)2بفتح الياء والشني ،أي فليـفرح وليسر ،أراد أن حمبة القر ِ
آن
ّ
ِ
ض ا ِإلمي ِ
يل على حم ِ
انِ ،من بشر يـبشر ،ومن رواه ِابلض ِّم فـهو ِمن بشرت األ ِدي أبشره إِذا أخذت اب ِطنه ابلشفرة،
دل ٌ
فـيكون معناه فليضمر نـفسه لِلقر ِ
آن ،فِإن ِاالستِكثار ِمن الطع ِام يـن ِس ِيه إِايه( ،)3وهذه البشارة عامة يف الدنيا واآلخرة.
ّ
 .3أقواله يف فضائل تالوة القرآن الكرمي:
قال رضي هللا عنه( :هذا القرآن مأد بة هللا ،فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل ،فإن أصفر البيوت من اخلري
الذي ليس فيه من كتاب هللا شيء ،وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب هللا شيء كخراب البيت الذي ال عامر له،
وإن الشيطان خيرج من البيت يسمع فيه سورة البقرة)( ،)4وبعض هذه المل مرفوع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.
ومعىن قوله( :أصفر البيوت) أي أخالها من اخلري ،يقال ص ِفر اإلانء إذا خال ،وأصفرته إذا أخليته(.)5

ويف لفظ ( :إن هذا القرآن مأدبة هللا فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ،إن هذا القرآن هو حبل هللا الذي أمر به ،وهو
النور املبني والشفاء النافع ،عصمة ملن اعتصم به ،وجناة ملن متسك به ،ال يـعو يج فيـقوم ،وال يزيغ فيستعتب ،وال تنقضي

عجائبه وال خيلق عن رد ،اتلوه فإن هللا أيجركم لكل حرف عشر حسنات ،مل أقل لكم ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ [البقرة]1 :ولكن ألف
حرف والم حرف وميم حرف)(.)6

( )1أخرجه سعيد بن منصور يف سننه ،10/1وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" " :165/7رجاله ثقات" ،وإسناده صحيح.
()2أخرجه الدارمي يف "سننه" (2093/4 )3366ابب فضل من قرأ القرآن ،وسعيد بن منصور يف سننه  ،12/1واألثر صحيح،
صححه حمقق سنن الدارمي.
(" )3النهاية يف غريب احلديث" البن األثري 129/1
( )4أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( ،)5998ومن طريقه الطربا ي يف "املعجم الكبري"  ،129/9وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد"
" :164/7رواه الطربا ي أبسانيد ،ورجال هذه الطريق رجال الصحيح" ،وأخرجه بعضه الدارمي يف سننه ( ،2083/4 )3350قال
حمققه" :إسناد رجاله ثقات".
()5انظر "النهاية يف غريب احلديث" البن األثري 36/3
()6أخرجه سعيد بن منصور يف "املصنف" ( ،125/1 )30008أخرجه عبد الرزاق يف "املصنف" ( ،)6017واألثر صحيح ،وإن كان
فيه إبراهي م بن مسلم اهلجري ،إال أن رواية سفيان بن عيينة عنه صحيحة ألنه أصلح كتبه وصحح نسبة األقوال إىل قائليها ،انظر
"الكامل" البن عدي  ،346/1وتعليق ابن حجر عليها يف "هتذيب التهذيب"  ،166/1واألثر له رواايت وطرق كثرية ،وآخر مجلة
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ومعىن قوله( :ال يزيغ فيستعتب) أي ال يزيغ فيطلب أن يعتب ،تقول :استعتبه فأعتبه أي اسرتضاه فأرضاه( ،)1أي

ال يطلب منه الرضا بعد الزيغ ألنه ال يزيغ.
وقال( :تـعلموا هذا القرآن فِإنكم تـؤجرون بِتِالوتِِه بِك ِل حر ٍ
ف عشر حس ن ٍ
ات ،أما إِِّ ي ال أقول بِـ ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ ول ِكن
ّ
ف ،والٍم ،وِمي ٍم ،بِك ِل حر ٍ
ف عشر حس ن ٍ
ِأبلِ ٍ
ات)(.)2
ّ
وقال رضي هللا عنه( :اي أ ـيها الناس تـعلموا القرآن؛ فِإن أحدكم ال يد ِري مىت خيت يل إِلي ِه؟) ،قال :فجاءه رج ٌل،
ِ
ب) ،قال :وأِيت ِمبصح ٍ
وسا؟ قال( :ذلِك منكوس القل ِ
ف قد زيِّن،
فـقال :اي أاب عبد الرمح ِن أرأيت رج ًال يـقرأ القرآن منك ً
وذ ِّهب قال :فـقال عبد اَّللِ( :إِن أحسن ما زيِّن بِِه المصحف تِالوته ِابحل ِّق))(.)3
ومعىن قوله( :مىت خيتل إليه) أي مىت حيتاج إليه ،من اخللل وهي احلاجة( ،)4وجاء يف لفظ آخر( :مىت خيتلف

إليه)(.)5

وعن ابن مسعود رضي هللا عنه( :إن كل مؤِدب حيب أن يؤتى أدبه ،وإن أدب هللا القرآن)( ،)6و ِ
املؤدب هو الذي

يدعو إىل املأدبة ،وهي الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس ،والقرآن مأدبة هللا يف األرض يعين مدعاته ،شبه
القرآن بصنيع صنعه هللا للناس هلم فيه خري ومنافع(.)7

وكان رضي هللا عنه يقرئ القرآن فيمر ابآلية فيقول للرجل( :خذها ،فوهللا هلي خري مما على األرض من شيء)،
يقول ذلك يف القرآن كله( ،)8أي كلما مر آبية وعلمها غريه قال له هذا الكالم حىت ينهي القرآن كله إقراء.
رويت مرفوعة كما عند الرتمذي يف "سننه" ( 25/5 )2910ابب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ،وانظر السلسلة الصحيحة لَللبا ي
.970/7
( )1انظر "خمتار الصحاح" ص199
( )2أخرجه الدارمي يف سننه ( 2084/4 )3351قال حمققه" :إسناده صحيح" ،وسعيد بن منصور يف تفسريه ()6( ،17/1 )4
 35/1قال حمققه" :سنده حسن لذاته".
( )3أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ( ،323/4 )7947وجاء يف املطبوع( :خييل إليه) ،وجاء عند غريه كابن أب شيبة يف "مصنفه"
(( 284/5 )26119حييل إليه) ،وهي من اإلحالة.
وروى مجلة (إن أحسن  )...سعيد بن منصور يف "تفسريه" ( 485/2 )164قال حمقق :سنده صحيح.
(" )4النهاية يف غريب احلديث" البن األثري 73/2
( )5أخرجه الدارمي يف سننه " (258/1 )158
( )6أخرجه أمحد يف "الزهد" ( ،301/1 )908وأبو عبيد القاسم بن سالم يف "فضائل القرآن" ص.21
(" )7النهاية يف غريب احلديث" البن األثري 30/1
()8أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف "فضائل القرآن" ص ،22والطربا ي يف "املعجم الكبري" ( ،)8663وقال اهليثمي يف "جممع
الزوائد" " :167/7رجاله ثقات".
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وقال( :إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها ابلقرآن وال تشغلوها بغريه)(.)1
ومما ورد يف حثه على القراءة من املصحف قوله رضي هللا عنه( :أدميوا النظر يف املصحف)(.)2
وقد ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه مروايت كثرية يف فضائل سور أو آايت معينة ،ليس هذا حملها ،وفضائل
السور ال بد أن تكون من طريق الوحي ،وهذه الرواايت املوقوفة عليه إن صحت فلها حكم الرفع.

وله أقوال ال أتخذ حكم الرفع مثل قوله رضي هللا عنه( :من قرأ سورة آل عمران فهو غين)( ،)3وأمثاله كثري.

 .4أقواله يف آداب تالوته:

ورد عن ابن مسعود رضي هللا عنه آاثر كثرية يف آداب تالوة القرآن الكري ،وقد قال رجل البن مسعود :قرأت
املفصل البارحة يف ركعة فقال عبد هللا( :ه اذا كه ِّذ الشعر؟ إن أقواما يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ،ولكن إذا وقع يف
القلب فرسخ فيه نفع)( ،)4ويف رواية( :لكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يفعل كما فعلت)(.)5
ِ
الشع ِر ،وال تـنـثـروه نـثـر الدق ِل ،وقِفوا ِعند عجائِبِ ِه،
ومن ذلك قوله رضي هللا عنه( :ال تـه يذوا القرآن ،كه ّذ ِّ
وحِّركوا بِِه القلوب)(.)6
واهل يذ يف األصل :سرعة القط ِع ،واملراد ابهلذ :سرعة القراءة ،أي يسرع يف قراءة القرآن كما يسرع يف قراءة
الشعر( ،)7والدقل :هو رديء التمر وايبسه وما ليس له اسم خاص فرتاه ليبسه ورداءته ال جيتمع ،ويكون
منثورا ( ،)8أي :ال تنثروه كما يتساقط اليرطب اليابس من العِذق إذا هز(.)9
ً

()1أخرجه ابن أب شيبة يف "مصنفه" ( ،)30011وأبو نعيم يف "احللية" .131/1
()2أخرجه عبد الرزاق " يف "مصنفه" (  ،)5979وأبو عبيد يف "فضائل القرآن" "ص ،"46وابن أب شيبة يف "مصنفه" ( ،)8558وقال
ابن حجر يف "فتح الباري" " :78/9إسناده صحيح".
()3أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ( ،)6015وأبو عبيد القاسم بن سالم يف "فضائل القرآن" ص ،237والدارمي يف "سننه" (،)343
وقال حمققه" :إسناده جيد".
()4متفق عليه أخرجه البخاري يف "صحيحه" ( 155/1 )775ابب المع بني السورتني يف الركعة ،ومسلم يف "صحيحه" ()822
 563/1ابب ترتيب القرآن واجتناب اهلذ.
()5أخرجه أمحد يف "املسند" ( ،79/7 )3969وأبو داود يف "السنن"( 56/2 )1396ابب حتزيب القرآن ،وقال األرانؤوط" :إسناده
صحيح".
( )6أخرجه ابن أب شيبة يف "مصنفه" ( 256/2 )8733وفيه انقطاع.
( )7انظر "النهاية يف غريب احلديث" البن األثري  ،255/5و"اتج العروس" 498/9
( )8انظر "النهاية يف غريب احلديث" البن األثري 127/2
( )9انظر املرجع السابق 15/5
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وإمنا عاب ذلك عليه ألنه إذا أسرع يف القراءة ومل يرتل فاته فهم القرآن وإدراك معانيه( ،)1وبنحو ذلك قال
رضي هللا عنه( :اقـرءوا القرآن ،وح ِركوا بِِه القلوب ،وال يكن ه يم أح ِدكم ِ
آخر ال يسورةِ)(.)2
ّ
ففي هذه اآلاثر بيان لكيفية القراءة الصحيحة للقرآن الكري ،أبال يسرع فيه ،وأن يـتدبر ويوقف عند عجائبه

من مواعظ وأحكام وأخبار وغريها ،وأما حتريك القلوب به فيشمل حتريك قلب القارئ نفسه أبن يقرأه بتدبر

وكذلك أن حيرك به قلب غريه إذا تال سواء يف الصالة أو خارجها.
وكان حيث على احملافظة على ال ِورد ،ويستحب أن يقرأ يف سبع ليال ،وكان يفعله كما سبق ،قال رضي هللا
عنه( :اقرأوا القرآن يف سبع ،وال تقرأوه ِيف أقل ِمن ثال ٍث ،وليحافِ ِظ الرجل ِيف يـوِم ِه وليـلتِ ِه على جزئه)(،)3
وقال( :من قرأ القرآن يف أقل من ثالث فهو راجز)(.)4

 .5أقواله يف آداب محلته:
قال رضي هللا عنه ( :ينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس انئمون ،وبنهاره إذا الناس مفطرون ،وحبزنه إذا
الناس يفرحون ،وببكائه إذا الناس يضحكون ،وبصمته إذا الناس خيطئون ـ ـ ويف لفظ[ :خيوضون]ـ ـ وخبشوعه إذا الناس
خيتالون[،وبورعه إذا الناس خيلطون] ،وينبغي حلامل القرآن أن يكون ابكيا حمزوان حليما سكينا ِ
[س ِّكيتا] ،وال ينبغي
حلامل القرآن أن يكون جافيا وال غافال وال صخااب وال ضاحكا وال حديدا [وال صياحا])(.)5

وكان رضي هللا عنه أيمر ابالتباع وينهى عن االختالف يف القرآن والتنازع فيه ويقول( :ال تنازعوا يف القرآن ،فإنه ال
خيتلف وال يتالشى وال يتغري لكثرة الرد)( ،)6ويف رواية( :ال ختتلفوا يف القرآن وال تنازعوا فيه فإنه ال خيتلف لكثرة

الرد)(.)7

(")1معامل السنن" للخطاب 283/1
( )2أخرجه البيهقي يف "السنن الكربى" ( ،13/3 )4903وأخرجه اآلجري يف "آداب محلة القرآن"  2/4دون أول مجلة.
( )3أخرجه سعيد بن منصور يف "سننه" ( ،442/2 )146وقال حمققه" :سنده صحيح" ،وأخرجه الطربا ي يف "املعجم الكبري"
( ،143/9 )8707وقال اهليثمي يف "جممع الزوائد" (":269/2 )3621رجاله رجال الصحيح".
( )4أخرجه عبد الرزاق يف "مصنفه" ( ،353/3 )5946وأخرجه سعيد بن منصور يف "سننه" ( ،444/2 )14والطربا ي يف "الكبري"
( ،142/9 )8701وقال اهليثمي يف جممع الزوائد (" :269/2 )3619رجاله رجال الصحيح" ،وقال ابن كثري يف "األحكام الكبري":
"إسناده صحيح" ،وأخرجه أبو عبيد يف "فضائل القرآن" ص ،89وصحح إسناده ابن كثري يف "فضائل القرآن"  83/1املذكور يف مقدمة
تفسريه.
()5أخرجه أمحد يف "الزهد" ( ،) 890وما بني املعقوفني ألفاظ أخرج بعضها أبو عبيد القاسم بن سالم يف "فضائل القرآن" ص،52
وبعضها ابن أب شيبة يف مصنفه (.)35584
( )6أخرجه ابن جرير يف "تفسريه" 26/1
( )7أخرجه اهلروي يف "ذم الكالم وأهله" (188/1 )156

23

خامتة
احلم ــد هلل ال ــذي بنعمت ــه ت ــتم الص ــاحلات ،ويف خت ــام هـ ـذا البح ــث أح ــب أن أش ــري إىل بع ــض النت ــائج والتوص ــيات ال ــيت

خلصت إليها.
فأما النتائج فمنها:

 .1أن الصــحاب الليــل ابــن مســعود رضــي هللا عنــه ،لــه مــن الفضــائل شــيء كثــري ،أثــىن عليــه النــيب صــلى هللا عليــه
وسلم وكذا الصحابة ومن بعدهم.
 .2أنه من املتخصصني يف القرآن الكري ،وله خصائص مل يبلغها كثري من الصحابة رضي هللا عنهم.

 .3أن املــروايت عنــه يف التفســري وعلــوم القــرآن كثــرية مبثوثــة يف كتــب التفســري والســنة واآلاثر ،وهــو مــن الصــحابة
املكثرين من الرواية.
 .4وجــوب الرجــوع إىل تفســري الســلف ،واملقــدمني مــن صــحابة النــيب صــلى هللا عليــه وســلم يف معرفــة كــالم هللا عــز

وجل؛ فإن معرفة تفسريهم للقرآن أصل أصيل من أصول علم التفسري.
وأما التوصيات فأوصي ابآليت:
 .1أن أقوال الصحابة يف علوم القرآن حتتاج إىل معلم ٍة جتمع فيها كل أقواهلم يف علـوم القـرآن ،حبيـث يتتبـع
فيهــا بطــون الكتــب املســندة وغريهــا والرســائل القدميــة واملعاصــرة ،وتقســم حســب أنـواع علــوم القــرآن ،مــع خترجيهــا
وبيــان درجتهــا والفوائــد املســتنبطة منهــا ،وتكــون إبش ـراف خنبــة مــن العلمــاء والبــاحثني املتخصصــني حت ـت مظلــة

مؤسسة علمية.
.2

ضــرورة تطبيــق طريقــة الســلف يف تعلــم القــرآن وتعليمــه والتــدرج يف الرتبيــة ،فــال يكتفــى حبفــظ احلــروف

.3

إجياد مقررات دراسـية خاصـة بعلـوم القـرآن تـدرس يف املرحلـة الامعيـة حبيـث تكـون مسـتقاة ممـا ورد عـن

فقط دون معرفة املعا ي ودون تطبيق ما ورد يف اآلايت من أحكام وآداب.

النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني ،وال ختلط أبقوال غريهم إال على سبيل الشرح والبيان.

وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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قائمة املصادر
.1

إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ،أتليف :أمحد بن أب بكر البوصريي ،حتقيق :أب متيم ايسر بن

.2

اإلتقان يف علوم القرآن ،أتليف :عبد الرمحن بن أب بكر ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل

.3

اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،أتليف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد

إبراهيم ،دار الوطن للنشر ،الرايض ،الطبعة األوىل1420 ،ه.
إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة1394 :هـ.

الدارمي ،ترتيب :األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ،حتقيق :شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل.1408 ،
االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أتليف :يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري القرطيب ،حتقيق :علي
.4
حممد البجاوي ،نشر :دار اليل ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1412 ،هـ.
اإلسرائيليات بني املتقدمني واملتأخرين ،أتليف :د .شايف العجمي ،ضمن جمموع "مراجعات يف
.5
اإلسرائيليات" إعداد جمموعة من الباحثني ،مركز تفسري للدراسات القرآنية ،الرايض ،الطبعة األوىل1436 ،ه.
اإلصابة يف متييز الصحابة ،أتليف :أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقال ي ،حتقيق :عادل
.6
أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل  1415 -هـ.
.7
.8

األعالم ،أتليف :خري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة اخلامسة عشرة.2002 ،
اتريخ اإلسالم ووفيات مشاهري األعالم ،أتليف :حممد بن أمحد الذهيب ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري،

دار الكتاب العرب ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة الثانية.1423 ،
.9

التاريخ الكبري ،أتليف :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر

آابد – الدكن ،طبع حتت مراقبة :حممد عبد املعيد خان[ ،ط:د][ ،ت:د].

التبيان يف آداب محلة القرآن ،أتليف :حيىي بن شرف الدين النووي ،حتقيق :حممد احلجار ،دار ابن حزم،
.10
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ.
التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة ،أتليف :حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أب بكر بن عثمان بن
.11
حممد السخاوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1414 ،هـ
تذكرة احلفاظ ،أتليف :حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان،
.12
الطبعة :األوىل1419 ،هـ.

.13

التصريح مبضمون التوضيح ،أتليف :خالد زين الدين بن عبد هللا األزهري ،حتقيق :عبد الفتاح حبريي

إبراهيم ،الدار (بدون) ،الطبعة األوىل1418 ،هـ
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.14

التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه ،وشاذه من حمفوظه ،أتليف :حممد

انصر الدين األلبا ي ،دار اب وزير للنشر والتوزيع ،جدة ،الطبعة :األوىل 1424 ،هـ.
.15

تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،أتليف :حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب

اآلملي الطربي ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر ،مصر ،الطبعة األوىل 1422 ،هـ 2001 -
م.
.16

تفسري القرآن العظيم ،أتليف :عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي ،احلنظلي ،الرازي املعروف

اببن أب حامت ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة،
 1419هـ

.17

تفسري عبد الرزاق الصنعا ي ،أتليف :عبد الرزاق بن مهام الصنعا ي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة

األوىل[ ،ت:د].
.18

التفسري من سنن سعيد بن منصور ،أتليف :سعيد بن منصور بن شعبة اخلراسا ي الوزجا ي ،حتقيق :د

.19

تقريب التهذيب ،أتليف :أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقال ي ،حتقيق :حممد عوامة ،دار

.20

هتذيب التهذيب ،أتليف :أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقال ي ،مطبعة دائرة املعارف

سعد بن عبد هللا بن عبد العزيز آل محيد ،دار الصميعي ،الرايض ،الطبعة األوىل 1417 ،هـ 1997 -م
الرشيد ،سوراي[ ،ط:د][ ،ت:د].

النظامية ،اهلند ،الطبعة األوىل1326 ،هـ.
.21

هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،أتليف :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف املزي ،حتقيق د .بشار عواد

.22

الثقات ،أتليف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد ،البسيت ،وزارة املعارف للحكومة

معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل.1980 – 1400 ،

العالية اهلندية ،حتت مراقبة :الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية ،دائرة املعارف العثمانية حبيدر

آابد الدكن اهلند ،الطبعة :األوىل 1393 ،ه = 1973

الامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،أتليف :حممد بن أمحد بن أب بكر بن فرح األنصاري القرطيب،
.23
حتقيق :أمحد الربدو ي وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م
حاشية الروض املربع ،أتليف :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطا ي النجدي ،بدون انشر،
.24
الطبعة األوىل1397 ،ه.
حاشية الصبان على شرح األمشو ي على ألفية ابن مالك ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
.25
1418هـ
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.26

حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أتليف :أب نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن

مهران األصبها ي ،دار السعادة1394 ،هـ.
.27
[ت:د].
.28
.29

الدر املنثور ،أتليف :عبد الرمحن بن أب بكر ،جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،بريوت[ ،ط:د]،
سلسلة األحاديث الصحيحة ،أتليف حممد انصر الدين األلبا ي ،مكتبة املعارف ،الرايض1415 ،هـ

سنن ابن ماجه ،أتليف :أب عبد هللا حممد بن يزيد (ماجه) القزويين،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -عادل

مرشد  -حممد كامل قره بللي  -عبد اللّطيف حرز هللا ،دار الرسالة العاملية ،بريوت[ ،ط:د][ ،ت:د].

سنن أب داود ،أتليف :أب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي
.30
الس ِجستا ي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط  -حممد ِ
ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ -
ّ
 2009م.
.31

سنن الدارمي ،أتليف :عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام بن عبد الصمد الدارمي ،حتقيق :حسني

.32

السنن الكربى ،أتليف :عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراسا ي ،النسائي ،حتقيق :حسن عبد املنعم

.33

سري أعالم النبالء ،أتليف :حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،حتقيق :جمموعة من احملققني

سليم أسد الدارا ي ،دار املغين للنشر والتوزيع ،السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

شليب ،أشرف عليه :شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ  2001 -م.
إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،هـ  1985 /م.

شعب اإلميان ،أتليف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ،حتقيق :عبد العلي عبداحلميد حامد،
.34
ختريج :خمتار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي ،مكتبة الرشد ،الرايض ،الطبعة :األوىل 1423 ،هـ -
 2003م.

.35

صحيح أب داود – األم ،أتليف :حممد انصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األلبا ي ،مؤسسة

غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األوىل 1423 ،هـ  2002 -م

صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري العفي ،حتقيق :حممد زهري بن انصر الناصر،
.36
نشر :دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
صحيح السرية النبوية ،حممد انصر الدين األلبا ي ،املكتبة اإلسالمية ،عمان ،األردن[ ،ط:د][ ،ت:د].
.37
صحيح سنن الرتمذي ،أتليف :حممد انصر الدين األلبا ي احملقق  /املرتجم :زهري الشاويش الناشر :مكتب
.38
الرتبية العرب لدول اخلليج ،الطبعة األوىل[ ،ت :د].
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.39

صحيح مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

الرتاث العرب ،بريوت[ ،ط:د][ ،ت:د].
.40
.41

صحيح وضعيف الامع الصغري وزايدته ،أتليف :حممد انصر الدين األلبا ي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.

الطبقات الكربى ،أتليف :حممد بن سعد بن منيع الزهري ،حتقيق :علي حممد عمر ،مكتبة اخلاجني،

القاهرة ،الطبعة األوىل 2001 ،م.

الطبقات الكربى ،أتليف :حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي املعروف اببن سعد،
.42
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،هـ.
طبقات املفسرين ،أتليف :عبد الرمحن بن أب بكر السيوطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان[ ،ط:د]،
.43

[ت:د].
.44

عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،ملؤلف:أمحد بن حممد شاكر ،دار الوفاء ،الطبعة الثانية1426 ،هـ

.45

غاية النهاية يف طبقات القراء ،أتليف :مشس الدين ،حممد بن حممد بن يوسف ابن الزري ،حتقيق :ج.

.46

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أتليف :أمحد بن علي بن حجر العسقال ي الشافعي ،دار املعرفة -

.47

فتح املغيث بشرح ألفية احلديث ،أتليف :مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،حتقيق :د.عبد

برجسرتاسر ،مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الطبعة األوىل1351 ،هـ

بريوت ،1379 ،ترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي ،أشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب[ ،ط:د][ ،ت:د].
الكري اخلضري ،ود .حممد بن عبد هللا آل فهيد ،مكتبة دار املنهاج ،الرايض ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.
.48

فضائل الصحابة ،أتليف :أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :د .وصي هللا حممد عباس،،مؤسسة الرسالة،

بريوت ،الطبعة :األوىل1403 ،هـ.

فضائل القرآن ،أتليف :أبو عبيد القاسم بن سالم ،حتقيق وهيب سليمان عاوجي ،دار الكتب العلمية،
.49
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1411 ،هـ
فضائل القرآن ،أتليف :أب عبيد القاسم بن سالّم البغدادي ،حتقيق مروان العطية وآخرين ،دار ابن كثري،
.50
دمشق – بريوت[ ،ط :د]1420 ،هـ
القاموس احمليط ،أتليف :حممد بن يعقوب الفريوزآابدى ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة،
.51
إبشراف :حممد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثامنة 1426 ،هـ -
 2005م
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.52

الكامل يف ضعفاء الرجال ،أتليف :أب أمحد بن عدي الرجا ي ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود-علي

حممد معوض ،شارك يف حتقيقه :عبد الفتاح أبو سنة ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1418ه،ـ1997م.

.53

كتاب األحكام الكبري ،أتليف :إمساعيل بن عمر عماد الدين بن كثري ،حتقيق :نور الدين طالب ،دار

النوادر ،دمشق ،الطبعة األوىل1431 ،ه.
.54

كتاب العلم ،أتليف :أب خيثمة زهري بن حرب ،حتقيق :حممد انصر الدين األلبا ي ،مكتبة

.55

كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني ،أتليف :حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن

املعارف ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

معبد ،الدارمي ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب ،الطبعة األوىل1396 ،هـ.
.56

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر ،أتليف :عبد هللا بن حممد بن إبراهيم ،أب بكر بن أب شيبة،،

حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد – الرايض ،الطبعة :األوىل1409 ،هـ

جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،أتليف :علي بن أب بكر بن سليمان اهليثمي ،حتقيق :حسام الدين القدسي،
.57
الناشر :مكتبة القدسي ،القاهرة[ ،ط:د] 1414 ،هـ 1994 ،م.
جمموع الفتاوى ألب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلرا ي ،مجع :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم،
.58
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية[،ط:د]1416 ،هـ.
.59

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أتليف :عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية

.60

املدخل إىل السنن الكربى ،أتليف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ،حتقيق :حممد ضياء

.61

املستدرك على الصحيحني ،أتليف :أب عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نعيم

األندلسي احملارب ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة األوىل 1422 -هـ
الرمحن األعظمي ،دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي – الكويت [ط:د][ ،ت:د].

النيسابوري ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت[ ،ط:د][ ،ت:د].
.62

مسند أب داود الطيالسي ،أتليف :أب داود سليمان بن داود بن الارود الطيالسي ،حتقيق :الدكتور عبد

.63

مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أتليف :أب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل ،حتقيق :شعيب األرانؤوط -

احملسن الرتكي ،دار هجر – مصر ،الطبعة :األوىل 1419 ،هـ.

عادل مرشد ،وآخرون ،نشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ.
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.64

مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار ،أتليف :أب بكر أمحد بن عمرو العتكي املعروف ابلبزار ،حتقيق:

حمفوظ الرمحن زين هللا وآخرين ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل[ ،ت:د].

مسند الدارمي املعروف بـ (سنن الدارمي) ،املؤلف :أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل الدارمي،
.65
حتقيق :حسني سليم أسد الدارا ي ،دار املغين للنشر والتوزيع ،السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،هـ .2000 -
مشكاة املصابيح ،أتليف :حيىي بن علي التربيزي ،حتقيق األلبا ي ،املكتب اإلسالمي[ ،ط:د]1399 ،هـ.
.66
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه ،أتليف :أمحد بن أب بكر بن إمساعيل بن سليم بن قامياز بن عثمان
.67
البوصريي الكنا ي ،حتقيق :حممد املنتقى الكشناوي ،دار العربية – بريوت ،الطبعة الثانية 1403 ،هـ
املصنف ،أتليف :عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليما ي الصنعا ي ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي،
.68
اجمللس العلمي -اهلند ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية1403 ،هـ
معامل السنن ،وهو شرح سنن أب داود ،أتليف :محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف
.69

ابخلطاب ،الناشر :املطبعة العلمية ،حلب ،الطبعة :األوىل  1351هـ 1932 -م
.70

معجم الصحابة ،أتليف :عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ،حتقيق :حممد األمني بن حممد الكين،

.71

املعجم الكبري ،أتليف :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الطربا ي ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليد

مكتبة دار البيان ،الكويت،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ.

السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية[ ،ت:د].
.72

املعجم الوسيط ،أتليف :جممع اللغة العربية ابلقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر /

.73

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم ،أتليف :احلسن أمحد

حممد النجار) ،دار الدعوة،مصر[ ،ط:د][ ،ت:د].

بن عبد هللا بن صاحل العجلى الكوىف ،حتقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،مكتبة الدار ،املدينة املنورة[ ،ط:د]،
[ت:د].
.74

املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب ،حتقيق :أب عبيدة مشهور بن

حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األوىل 1417هـ1997 -م.

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أتليف :أمحد بن أمحد املقري التلمسا ي ،حتقيق :إحسان عباس،
.75
دار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل.1997 ،
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أتليف :املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكري الشيبا ي
.76
الزري ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية  -بريوت[،ط:د]1399 ،هـ -
1979م،
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