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 المبحث األول

 :حٌاته وصحبته

  

 
 حٌاته ونسبه: -ٔ

ِ بُن َمْسُعود بن َؼاِفل ب ن َحِبـٌب بن َشْمخ بن َمْخُزوم بن َصاِهلَة بن َكاِهل هو َعْبُد َّللاه
ْحمن الُهَذلًِ،  ٌَاس، أبو َعْبد الره ِل بن ُمدركة بن إِل ٌْ بن الَحاِرث بن َتِمٌم بن َسْعِد بن ُهَذ

أبا عبد الرحمن. مات أبوه فً الجاهلٌة، أما أمه أم عبد بنت عبد بن  rوكناه النبً 
لذلك كان ٌنسب إلى أمه  rت أمه وصحبت النبً سواء من هذٌل، لها صحبة وأسلم

 ([ٔ]رضً َّللا عنهما.)-أحٌانا فٌقال: ابن أم عبد..وأم عبد كنٌة أمه 

 قصة إسالمه: -ٕ

أن قدم جمٌع من سمع بدعوة رسول هللا لإلسالم، وكان ٌومها غالماً ٌافعاً، بعد 
عمومته إلى مكة فرافقهم، وكان فً بغٌتهم شراء عطر، فأُرشدوا إلى العباس بن 

 فٌقول: tعبد المطلب الذي كان جالساً عند زمزم، فجلسوا إلٌه، وٌسرد لنا قصته

))وجلسُت معهم. فبٌنا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا... علٌه ثوبان 
در، ٌمشً على ٌمٌنه غالم، حسُن الوجه...، تقفوهم أبٌضان، كأنه القمر لٌلة الب

امرأة قد سترت محاسنها، حّتى قصد الحجر فاستلمه، ثّم استلمه الغالم واستلمته 
 المرأة.

طاف بالبٌت سبعاً، والغالم والمرأة ٌطوفان معه. ثّم استقبل الركن، فرفع ٌدٌه 
كع فأطال الركوع، ثّم رفع وكّبر، وقامت المرأة خلفهما، فرفعت ٌدٌها وكّبرت، ثّم ر

اً، ثّم سجد وسجد الغالم معه والمرأة، ٌّتبعونه،  ٌّ رأسه من الركوع، فقنَت مل
 ٌصنعون مثلما ٌصنع، فرأٌنا شٌئاً أنكرناه، لم نكن نعرفه بمكة.

فأقبلنا على العباس، وقلنا: ٌا أبا الفضل، إّن هذا أمر لم نكن نعرفه فٌكم!قال: أجل، 
  هذا؟ فقلنا: من ٌكون هؤالء؟وهللا، ما تعرفون 

قال: هذا ابن أخً محمد بن عبد هللا، والمرأة خدٌجة بنت خوٌلد امرأته، والغالم 
ًّ بن أبً طالب. أما وهللا ما على وجه األرض أحد نعلمه ٌعبد هللا بهذا الدٌن إالّ  عل

حّتى فعدُت إلى عملً، وقد ُشغلت نفسً بما رأت. وما هً إالّ أٌام  هؤالء الثالثة.
  ً ، وأسلمُت على ٌدٌه مبكراً، فكنت من السابقٌن األّولٌن، حٌث كنُت r أتٌُت النب

سادس ستة ما على وجه األرض مسلٌم غٌر.((
(
[2]

)
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 أول لقاء مع الرسول: -ٖ

)كنت ؼالما ٌافعا أرعى ؼنما لعقبة ابن أبً  r عن أول لقاء له مع الرسول tٌقول 
ط، فجاء النبً  ٌْ  وأبو بكـر فقاال:rُمَع

)ٌا ؼالم، هل عندك من لبن تسقٌنـا؟ فقلت:)إنً مإتمـن ولست ساقٌكما(.. فقال 
ْنُز علٌها الفحل؟(.. قلت: نعم. فؤتٌتهما بها،  rالنبـً  ٌَ :)هل عندك من شاة حابل، لم 

الضرع ودعا ربه فحفل الضرع، ثم أتاه أبو بكر بصخرة فاعتقلها النبً ومسح 
متقّعرة، فاحتلب فٌها فشرب أبو بكر، ثم شربت. ثم قال للضرع: )أقلص(... فقلص. 

فؤتٌت النبً بعد ذلك فقلت: )علمنً من هذا القول( فقال:)إنك ؼالم ُمَعلّم(
([ٖ])

. 

 صفاته الجسمٌة:-ٗ

كان نحٌل الجسم دقٌق الساق ولكنه اإلٌمان القوي باهلل الذي ٌدفع صاحبه إلى مكارم 
بؤن ساقه الدقٌقة أثقل فً مٌزان َّللا من جبل أحد، وقد  rاألخالق، وقد شهد له النبـً 

أَمَره أن ٌؤتٌه ابن مسعود فصعد شجرًة و rبالجنة، فقد أمر النبً  rبشره الرسـول 
إلى ساقه حٌن صعد فضحكوا من ُحموَشِة  rمنها بشًء، فنظر أصحاُب رسول َّللا 

: )َمّم تضحكون؟ لَِرْجُل عبد َّللا أثقُل فً المٌزان ٌوم القٌامة من rساقه، فقال النبً 
أُحٍد(

([ٗ])
. 

وروى المسعودى عن سلٌمان بن مٌنا عن نوفع مولى ابن مسعود قال: كان عبد َّللا 
من أجود الناس ثوبا أبٌض وأطٌب الناس رٌحا

([٘])
. 

 جهره بالقرآن: -٘

لقرآن الكرٌم عند الكعبة بعد رسول أول من جهر با tلقد كان عبد َّللا بن مسعود 
فقالوا: وَّللا ما سمعت قرٌُش هذا القرآن  rاللـه، فقد اجتمع ٌوماً أصحاب رسول َّللا 

ٌُسمعهم؟.  ٌُجهُر لها به قط، فَمْن رجٌل 

فقال عبد َّللا بن مسعود: أنا.فقالوا: إّنا نخشاهم علٌك، إّنما نرٌُد رجالً له عشٌرة 
ه.فقال: دعونً فإّن َّللا سٌمنعنً. فؽدا عبد َّللا حتى أتى تمنعه من القوم إن أرادا

المقام فً الضحى وقرٌش فً أندٌتها، حتى قام عبد َّللا عند المقام فقال رافعاً 
 صوت.

اَن { )سورة الرحمن  ٌَ ْحَمُن، َعلهَم اْلقُْرآَن، َخلََق اإْلِنَساَن، َعلهَمُه اْلَب  (ٗ-ٔ} الره

وا فجعلوا ٌقولون ما ٌقول ابن أم عبد. ثم قالوا: إّنه لٌتلوا فاستقبلها فقرأ بها، فتؤّمل
بعض ما جاء به محمد.فقاموا فجعلوا ٌضربونه فً وجهه، وجعل ٌقرأ حتى بلػ منها 

ما شاء َّللا أن ٌبلػ، ثم انصرؾ إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه. فقالوا: هذا الذي 
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ًّ م نهم اآلن، ولبن شبتم ؼادٌتهم خشٌنا علٌك. قال: ما كان أعداء َّللا قط أهون عل
 بمثلها ؼداً؟!.

قالوا: حسُبَك قد أسمعتهم ما ٌكرهون(
([ٙ])

. 

 هجرته: -ٙ

ٌُصٌبهم من العذاب على أٌدي  ما لما رأى رسول هللا حلّ بالصحابة من البالء، وما 
ٌُظلَم أحٌد عنده، » قرٌش، قال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإّن فٌها ملكاً ال 

فكانت أول هجرة ابن «. وهً أرض صدق، حّتى ٌجعل هللا لكم فرجاً مما أنتم فٌه
قد سبقه إلٌها،  r مسعود. وبعد عودته منها هاجر إلى ٌثرب حٌث كان رسول هللا

فنال بذلك وسام الهجرتٌن(
(
[7]

)
. 

 قربه من رسول َّللا:-7

وهو  rكان ٌدخلهما فً ٌدٌه عندما ٌخلعهما النبً  rوابن مسعود صاحب نعلً النبً 
ومطهرته rكذلك صاحب وسادة النبً 

([8])
. 

 ًٍّ ْرُت ابَن أُمِّ »، قاَل َرُسوُل َّللّاِ: tوعن َعلِ ِر َمشوَرٍة ألَمه ٌْ راً أََحداً ِمْن َؼ لَْو ُكْنُت ُمَإمِّ
«َعْبدٍ 

([9])
. 

: )إْذُنَك علً أن ترفع كما أعطً ما لم ٌعط لؽٌره حٌن قال له الرسول َّللا
الحجاب(

([ٔٓ])
، فكان له الحق بؤن ٌطرق باب الرسول الكرٌم فً أي وقت من اللٌل 

 أو النهار.

الذي ال ٌعلمه ؼٌره، لذا كان اسمه  r، صاحب سر رسول َّللا tوابن مسعود 
واد(. فعن ُمؽٌرَة عن إبراهٌَم عن علقمَة قال: )صا ُت »حب السه دخلُت الشؤَم فصلٌه

ْر لً َجلٌساً. فرأٌُت شٌخاً ُمقِبالً، فلما َدنا قلُت: أرجو أن  سِّ ٌَ ركَعتٌن فقلُت: اللّهمه 
ُ. قال: ِمن أٌن أنت؟ قلُت من أهِل الكوفِة، قال: أفلم ٌكْن فٌكم  ٌكوَن استجاَب َّللاه

النعلٌَن والِوساِد والِمْطهرة؟ أَو لم ٌكْن فٌكُم الذي أُجٌَر من الشٌطان؟ أَو لم صاحُب 
ٌَعلمُه ؼٌره؟ كٌؾ قرأ ابُن أمِّ عبد }واللٌِل{ فقرأُت  ٌكن فٌكم صاحُب السرِّ الذي ال 

 ًُّ ٌَؽشى، والنهاِر إذا تجلهى، والذَكِر واألنثى{ قال: أقرأَنٌها النب فاهُ إلى  r}واللٌِل إذا 
وننً ُردُّ ٌَ ، فما زاَل هإالء حتى كادوا  ًه «ف

([ٔٔ])
. 

َقِدمُت أنا وأخً مَن الٌمِن، فمكثنا ِحٌناً ما نَرى إال »،: tٌقول أبو موسى األشعريه 
 ًِّ لما نرى من ُدخولِه ودخوِل أّمه  r أن عبد َّللاه بن مسعود رجل من أهل بٌت النب

 ًّ « rعلى النب
([ٕٔ])

. 

 rوكان عبد َّللا بن مسعود صاحب نعلً الرسول 
(

[ٖٔ]
)

ٌّاهما  وكان إذا قام ألبسه إ
 وإذا جلس جعلهما فً ذراعٌه حتى ٌقوم

([ٔٗ])
. 
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 جهاده ٌوم بدر:-8

بدر وقد كان له فً هذا الٌوم شأن إذ هو ممن  ٌوم ممن جاهد مع رسول هللا t كان
رعون هذه األمة أبو جهل لعنة هللا علٌه وقد أمره رسول قتل زعٌم المشركٌن ف

))فعدُت إلى ساحة  t ٌُلتمس أبو جهل الذي أصابه معّوذ بن عفراء، ٌقول أن هللا
المعركة، وأجلُت نظري فٌها، فوجدُت أبا جهل فً آخر رمق من حٌاته اآلثمة، 

ة أّم  المؤمنٌن، وتعذٌب والتً كان من فصولها: اإلعتداء على رسول هللا ٌّ وقتل سم
قلُت له: الحمُد هلل الذي أخزاك. قال: وبماذا أخزانً.. لمن الدائرة  عّمار بن ٌاسر.

الٌوم؟ قلت: هلل ولرسوله. ثّم قال حٌن رآنً على صدره أُرٌد قتله: لقد ارتقٌَت 
ًَ الغنم. فقلت له: إّنً قاتلك ٌا أبا جهل! قال: لسَت بأول عبد  مرتًقى صعباً ٌا ُرَوٌع

ًَ قتلً قت ل سٌده! أما إن أشد ما لقٌته الٌوم فً نفسً لقتلك إٌاي، أال ٌكون ولِّ
رجلٌ من األحالف أو من المطٌبٌن. فضربته ضربًة وقع رأسه بٌن ٌدٌه... وأقبلُت 

وقلُت له: أبشر،  r برأسه وبسالحه ودرعه وبٌضته فوضعتها بٌن ٌدي رسول هللا
ًّ هللا، بقتل عدّو هللا أبً جهل  .ٌا نب

ًّ من ُحمر  فقال رسول هللا: أحّقاً، ٌا عبد هللا؟ فوالذي نفسً بٌده، لهو أحّب إل
ً  نعمتك. وسجد شكراً هلل، ثّم شهد لً  النعم، الّلهّم قد أنجزت ما وعدتنً فتّمم عل

بالجنة
(
[51]

)
. 

 :حكمته-9

ولعلنا نعرض شٌبا من أقواله وحكمه التً تنطق عن خبرة ودراٌة بالناس و بالحٌاة 
 tتدل على خبرة بالنفس اإلنسانٌة وما ٌصلحها و خاصة من مربٍّ جلٌل كابن مسعود

إذ ٌقول عن العمل: )إنً ألمقت الرجل إذ أراه فارؼا، لٌس فً شًء من عمل الدنٌا 
وال عمل اآلخرة(

([ٔٙ])
. 

ومن كلماته الجامعة:)خٌر الؽنى ؼنى النفس، وخٌر الزاد التقوى، وشر العمى عمى 
القلب، وأعظم الخطاٌا الكذب، وشر المكاسب الربا، وشر المؤكل مال الٌتٌم، ومن 

(ٌعؾ ٌعؾ َّللا عنه، ومن ٌؽفر ٌؽفر َّللا له
([ٔ7])

. 

: )لو أّن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لَسادوا tوقال عبد َّللا بن مسعود
أهل زمانهم، ولكّنهم وضعوه عند أهل الدنٌا لٌنالوا من دنٌاهم، فهانوا علٌهم، سمعُت 

ٌّكم  ل:)َمْن جعَل الهموَم هّماً واحداً، هّمه المعاد، كفاه َّللا سابَر همومه، وَمْن ٌقو rنب
ٌُباِل َّللا فً أي أودٌتها هلك( شّعَبْتُه الهموم أحوال الدنٌا لم 

([ٔ8])
. 

 أمنٌته:-ٓٔ

وإٌمانهم بصدق نبوته أن ٌتعرضوا لبركة دعابه  rسول بلػ من حب الصحابة للر
لعلهم ٌحصلون بها على  rوأن ٌضعوا أنفسهم فً مواطن ٌرضى عنها َّللا ورسوله 
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 r:)قمت من جوؾ اللٌل وأنا مع رسول َّللا tخٌر الدنٌا واآلخرة، ٌقول ابن مسعود 
إلٌها، فإذا  فً ؼزوة تبوك، فرأٌت شعلة من نار فً ناحٌة العسكر فاتبعتها أنظر

رسول َّللا وأبو بكر وعمر، وإذا عبد َّللا ذو البجادٌن المزنً قد مات، وإذا هم قد 
انه إلٌه، والرسول ٌقول:  rحفروا له، ورسول َّللا  ٌَ فً حفرته وأبو بكر وعمر ٌدلِّ

أدنٌا إلً أخاكما...فدلٌاه إلٌه، فلما هٌؤه للحده قال: اللهم إنً أمسٌت عنه راضٌا 
. فٌالٌتنً كنت صاحب هذه الحفرة(فارض عنه..

([ٔ9])
. 

كم نحن بحاجة إلى ؼرس هذه األخالق فً نفوس الناشبة و نجعلهم ٌدركون فضٌلة 
افظة و نخلق فً نفوسهم حب االقتداء بسنته و المح rأن تصٌبهم بركات دعاء النبً 

ِبُعوِنً  rعلٌها ألن فً ذلك رضا هلل ورسوله  قال تعالى: }قُْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن َّللّاَ َفاته
ِحٌٌم {آل عمران ْؽِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَّللّاُ َؼفُوٌر ره ٌَ  ٌُْٖٔحِبْبُكُم َّللّاُ َو

 وصٌته: -ٔٔ 

)ٌا عبد الرحمن بن عبد َّللا بن الموُت َدَعا اْبَنه فقال:) tلّما حضر عبد َّللا بن مسعود 
مسعود، إّنً موصٌك بخمس خصال، فاحفظهّن عّنً:أظهر الٌؤَس ]من[للناس، فإّن 
ذلك ؼنًى فاضل، ودْع مطلَب الحاجات إلى الناس، فإّن ذلك فقٌر حاضر، ودْع ما 

ٌعتذر منه من األمور، وال تعمْل به، وإِن استطعَت أال ٌؤتً علٌك ٌوم إال وأنَت خٌر 
ع كؤّنك ال تصلً صالة من ك باألمس فافعل، وإذا صلٌَت صالًة فصلِّ صالَة مودِّ

بعدها((
([ٕٓ])

. 

 مرضه و وفاته:-ٕٔ

: دخلنا على عبد اللـه بن مسعود نعوده فً مرضه الذي مات tقال أنس بن مالك 
قلنا: ))كٌؾ أصَبحَت أبا عبد الرحمن؟. قال: أصبحنا بنعمة اللـه إخوانا. قلنا: منه، ف

كٌؾ تجُدَك ٌا أبا عبد الرحمن؟. قال: أجد قلبً مطمبناً باإلٌمان( قلنا له: ما تشتكً 
أبا عبد الرحمن؟.قال: أشتكً ذنوبً و خطاٌاَي. قلنا: ما تشتهً شٌباً؟(. قال: أشتهً 

وفً –قلنا: أال ندعو لك طبٌباً؟. قال: الطبٌب أمرضنً مؽفرة اللـه ورضوانه. 
رواٌة أخرى)الطبٌب أنزل بً ما ترون(. ثم بكى عبد َّللا، ثم قال: سمعُت رسول 

ٌقول: ))إّن العبد إذا مرض ٌقول الّرب تبارك وتعالى: عبدي فً وثاقً.فإن  rَّللا 
كان فً فترته.فؤنا كان نزل به المرض فً فترٍة منه قال: اكتبوا له من األمر ما 

 أبكً أّنه نزل بً المرض فً فترٍة، ولوددُت أّنه كان فً اجتهاٍد مّنً((
([ٕٔ])

. 

 rولقً رجل ابن مسعود فقال: ال تعدم حالِماً مذّكراً: )رأٌُتَك البارحة، ورأٌُت النبـً 
، فلقد ُجفٌَت عل ًّ ى منبر مرتفع، وأنَت دونه وهو ٌقول:)ٌا بن مسعود هلُّم إل

بعدي(.فقال عبد َّللا: ))آهلّلِ أنَت رأٌَتُه؟.قال: نعم.قال: فعزمُت أن تخرج من المدٌنة 
..فما لبث إال أٌاماً حتى مات  ًّ فشهد الرجل الصالة علٌه(( tحتى تصلً عل

([ٕٕ])
. 
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قدم إلى المدٌنة وتوفً بها سنة اثنتٌن و ثالثٌن للهجرة فً  tوفً أواخر عمره 
 tوصلى علٌه أمٌر المإمنٌن عثمان بن عفان tأواخر خالفة عثمان 

([ٕٖ])
. 

قال البخاري: مات بالمدٌنة قبل عثمان، وقال أبو نعٌم، وؼٌر واحد: مات سنة اثنتٌن 
(ٖٖوثالثٌن، وقال ٌحٌـى بن بكٌر: سنة )

(
[ٕٗ]

)
. 

  

 تالمٌذه -ٖٔ

، ابناه: عبد الرحمن وأبو tعبد َّللا بن مسعود  من أشهر التالمٌذ الذٌن حملوا علم
عبـٌدة، وابن أخٌه عبد َّللاه بن عتبة بن مسعود، وأبو سعٌد الخدري، وأنس، وجابر، 
وابن عمر، وأبو موسى األشعري، والحجاج بن مالك األسلمً، وأبو أمامة، وطارق 

ً، وأبو جحٌفة، بن شهاب، وأبو الطفٌل، وابن الزبـٌر، وابن عباس، وأبو ثور الفهم
، وعبد َّللا بن الحارث الزبـٌدي، وعمرو بن الحارث rوأبو رافع مولى النبـً

المصطلقً، وقرة بن إٌاس، وكلثوم بن مصطلق، وأبو شرٌح الخزاعً، وامرأته 
زٌنب بنت عبد َّللاه الثقفٌة ـ وهإالء من الصحابة ـ وعلقمة، واألسود بن ٌزٌد، 

ٌد بن وهب، وأبو وابل شقٌق بن سلمة، وشرٌح ومسروق، والربـٌع بن خثٌم، وز
ابن الحارث القاضً، والحارث بن سوٌد التٌمً، وربعً بن حراش، وزر بن 

حبـٌش، وأبو عمرو الشٌبانً، وعبد َّللاه بن شداد، وعبد َّللاه بن حكٌم، وعبد الرحمن 
حوص ابن أبـً لٌلى، وعبـٌدة بن عمرو الّسلمانً، وأبو عثمان النهدي، وأبو األ

عوؾ ابن مالك، وأبو مٌسرة عمرو بن شرحبـٌل، وعمرو بن مٌمون األودي، 
وقٌس بن أبـً حازم، وأبو عطٌة مالك بن أبـً عامر، ومرة الطٌب، والمستورد بن 
األحنؾ، وهذٌل بن شرحبـٌل، والنزال بن سبرة، وأبو األسود الدإلً، والمعرور بن 

 سوٌد، وآخرون
(

[ٕ٘]
)

. 

  

 

انظر، ابن حجر العسقالنً، ابن حجر، اإلصابة فً حٌاة الصحابة، دار  - [ٔ]
السعادة، القاهرة  هـ مطبعة8ٕٖٔصادر، بٌروت، مصور عن الطبعة األولى 

، و الذهبً، محمد بن أحمد، سٌر أعالم النبالء، دار الفكر، بٌروت، دت / ٕ٘ٔ/ٔ
 ٖهـ.، 7ٕٖٔوابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب، حٌدر آباد الدكن سنة  ٖٖ٘

/ٖٕٔ 

 ٖوابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب،  ٖٖ٘/ٔ، سٌر أعالم النبالء الذهبً - [ٕ]
/ٖٕٔ 
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د ت رقم –اإلمام أحمد بن حنبل، المسند، ط المكتب اإلسالمً، بٌروت  - [ٖ]
بن عبد َّللا االصبهانً، حلٌة و أبو نعٌم أحمد  8ٓٔٗ، 99ٖ٘، 98ٖ٘الحدٌث، 

هـ ط الرابعة ٘ٓٗٔاألولٌاء وطبقات األصفٌاء، دار الكتاب العربً، بٌروت 
 .ٕٖٔ/ ٖ، و ابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب، ٕ٘ٔ/ٔ

و الذهبً، سٌر أعالم النبالء،  7ٕٔ/ٙة، ابن حجر العسقالنً، اإلصاب - [ٗ]
ٔ/ٖٕٗ. 

  

هـ مصر ٖٔٗٔابن هشام، عبد الملك، السٌرة النبوٌة، دار المنار. ط الثانٌة  - [ٙ]
حقٌق، محمد عاشور و ابن األثٌر، أسد الؽابة فً معرفة الصحابة، ت ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٔ

 8ٖٙ، 8ٖ٘/ٖٓم 97ٓٔو محمد البنا، دار الشعب 

، و ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمٌة، ٕٖٔ/ٔابن هشام، السٌرة  - [7]
 ٕٗٓ/ٔهـ. بٌروت 8ٔٗٔتحقٌق. محمد ابن عبد القادر عطا، ط الثانٌة 

 ٕٖٔ/ ٖابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب،  - [8]

 8ٗ٘دٌثاإلمام أحمد، المسند، رقم الح - [9]

 8ٖٗٙاإلمام أحمد، المسند رقم الحدٌث  - [ٓٔ]

 ٖٙ٘ٙالبخاري، مناقب ابن مسعود رقم الحدٌث  - [ٔٔ]

 7ٖٙٙالبخاري، باب الموادعة والمصالحة، رقم الحدٌث  -[ٕٔ]

 ٕٖٔ/ ٖابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب،  -[ٖٔ]

 7ٖٖ/ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء  ٖ٘ٔ/ٖابن سعد، الطبقات،  -[ٗٔ]

ابن هشام السٌرة  ٕ٘ٗٗ، 8ٖ٘ٙ، 8ٕٖٗند رقم اإلمام أحمد بن حنبل، المس - [٘ٔ]
ٔ/ٖٙ٘ ،ٖٙٙ 

 8ٓ7، 8ٖٓ/ٖالكاندهلوي، حٌاة الصحابة،  - [ٙٔ]

 8ٓ7/ٖالسابق،  - [7ٔ]

 8ٖٓ/ٖالسابق،  - [8ٔ]

 8ٕ٘، 7ٕ٘/ٕابن هشام، السٌرة،  - [9ٔ]
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 ..ٖ/ٖالكاندهلوي، حٌاة الصحابة،  - [ٕٓ]

والحدٌث فً مسند اإلمام أحمد، مسند عبد  89ٖ/ٖابن األثٌر، أسد الؽابة،  - [ٕٔ]
 ٙٙٗٙعمرو برقم  َّللا بن

 ٗ٘٘/ٕالكاندهلوي، حٌاة الصحابة،  ٕٗٔ/ٔأبو نعٌم، حلٌة األولٌاء  - [ٕٕ]

 ٓٙٔ/ٖو ابن سعد طبقات،  9ٖٓ/ ٖثٌر، أسد الؽابة ابن األ -[ٖٕ]

 ٕٖٔ/ ٖابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب،  -[ٕٗ]

 321/ ٖابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب،  -[ٕ٘]
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 المبحث الثانً

 مكانته العلمٌة

  

 
 حفظه وإتقانه للقرآن الكرٌم:-ٔ

تسابق الصحابة رضوان َّللا علٌهم فً حفظ القرآن و تالوته والعمل به، و كانوا 
ٌشجعهم على ذلك وٌستمعه منهم، حٌث طلب  rٌتماٌزون فً ذلك، وكان رسول َّللا 

د َّللا بن مسعود أن ٌقرأ علٌه فقال:)اقرأ علً(. فقال: ٌا رسول َّللا أقرأ علٌك من عب
وعلٌك أنزل؟.فقال:)إنً أحب أن أسمعه من ؼٌري(. قال ابن مسعود: فقرأت علٌه 
ٍة ِبَشِهٌـد  َؾ إَذا ِجْبَنـا ِمْن ُكلِّ أمه ٌْ من سورة النسـاء حتى وصلت إلى قوله تعالى:)فَك

 (.َٔٗهـإالِء َشِهٌـداً(...)النساء/ وِجْبَنـا ِبَك َعلى

)حسبـك(. قال ابن مسعود: فالتفت إلٌه فإذا عٌناه تذرفان( rفقال له النبً 
([ٔ])

. 

فظ ومن المشهورٌن بح -رضً َّللا عنهم–ولقد كان ابن مسعود من علماء الصحابة 
القرآن الكرٌم ومن البارعٌن فً تفسٌره و معرفة أسباب نزوله و ناسخه ومنسوخه، 
ولقد انتشر علمه وفضله فً اآلفاق بكثرة أصحابه واآلخذٌن عنه الذٌن تتلمذوا على 

سبعٌن  rٌدٌه وكانوا ٌزٌدون على المبات، وقد كان ٌقول: أخذت من فم رسـول اللـه 
سورة ال ٌنازعنً فٌها أحد(

(
[ٕ]

)
 .  

: ))استقربوا القران من أربعة، eبالعلم فقال رسول َّللا  eوقد شهد له رسول َّللا 
وسالم مولى أبً حذٌفة وأبً بن كعب و معاذ بن  -إي ابن مسعود -عبد َّللا

جبل
([ٖ])

.)) 

مالزمه  eبعبد َّللا بن مسعود وال ؼرابة فهو الزم رسول َّللا  eفبدأ رسول َّللا 
لصٌقة حتى أن رسول َّللا أذن له بالدخول علٌه متى شاء وأن ٌرفع عنه الحجاب 

 متى دخل وهذه منزلة عظٌمة البن مسعود
(

[ٗ]
)

. 

أول من جهر بالقرآن فً مكة أول الدعوة قال ابن إسحاق عن عروة ابن  tوهو 
بمكة عبد َّللا بن  eالزبٌر عنه أبٌه قال أول من جهر بالقران بعد رسول َّللا 

مسعود
([٘])

. 

ًّ رسول َّللا  ))سبعٌن سورة ما نازعنً  eقال عبد َّللا بن مسعود: لقد أخذت من ف
فٌها بشر((

([ٙ])
. 
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فقال: ذاك رجٌل ال أزاُل  tمروُذِكر عبُد َّللّاِ عند عبِد َّللّاِ بن ع»وعن مسروٍق قال: 
 ِ ُه بعَد ما سمعت رسوَل َّللاه ِ بن  rأحبُّ ٌقول: استقِربوا القرآَن من أربعٍة: من عبِد َّللاه

ًِّ بن كعٍب، وُمعاِذ بن جبٍل. قال: ال  مسعود فبَدأ بِه، وسالٍم مولى أبً ُحَذٌفَة، وأب
ًّ أو بمعاذ  «أدري، بدأ بؤب

(
[7]

)
. 

 ِ : ))من أحب أن ٌقرأ القرآن ؼضاً كما أنزل فلٌقرأ قراءة ابن rوكان ٌقول رسوَل َّللاه
أم عبد..((

([8])
. 

 أن قال ))ما نزلت آٌة من كتاب َّللا إال وأنا أعلم أٌن ولقد بلػ من علمه بكتاب َّللا
ًّ الرسول  tنزلت وفٌما نزلت(( وقال  سبعٌن سورة((. وقال:  e))لقد قرأت من ف
سبعٌن سورة ولقد علم أصحاب محمد أنً أعلمهم بكتاب  e)لقد قرأت على الرسول 

َّللا ولو اعلم أحداً أعلم بكتاب َّللا لرحلت إلٌه((
([9])

. 

وحقاً كان ابن مسعود من أقرأ الصحابة لكتاب َّللا وأعرفهم به ولقد كان له مدرسته 
الخاصة فً العراق لتعلٌم القران وتلقٌنه للناس ولقد تسابق الصحابة و التابعون إلى 

 ابن مسعود لٌؤخذوا عنه القران.

قال الذهبً: قرأ علٌه علقمة ومسروق و األسود، وزر بن جٌش وأبو عبد الرحمن 
السلمً وطابفة... وتفقه به خلق كثٌر وكانوا ال ٌفضلون علٌه أحد فً العلم

([ٔٓ])
. 

وجدت علمهم انتهى إلى  eحاب رسول َّللا أص -كشفت  -وقال مسروق: ))شاممت 
وزٌد بن ثابت  -وأبو الدر داء  -ومعاذ  -ابن مسعود  -ستة: إلى عمر وعبد َّللا 

 فشاممت هإالء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى على وعبد َّللا بن مسعود((
([ٔٔ])

. 

: )استخلفَت(، فقال:)إّنً إْن استْخلُِؾ علٌكم فعصٌتم خلٌفتً rوقٌل لرسول َّللا 
قوه، وما أقرأكم عبد َّللا بن مسعود  ُعّذبُتم، ولكم ما حّدثكم به ُحذٌفة فصدِّ

فاْقَرُإوه(
([ٕٔ])

. 

خذ عثمان بن عفان من عبد َّللا مصحفه، وحمله على األخذ بالمصحؾ وحٌن أ
اإلمام الذي أمر بكتابته، فزع المسلمون لعبد َّللا وقالوا: )إّنا لم نؤِتَك زابرٌن، ولكن 

 جبنا حٌن راعنا هذا الخبر(.

ٌّكم  من سبعة أبواب على سبعة أحرؾ، وإّن الكتاب  rفقال: )إّن القرآن أُنِزَل على نب
من باب واحد على حرؾ واحد، معناهما واحد( -أو نزل-م كان ٌنزل قبلك

([ٖٔ])
 .

 .tوحث الناس على مصحؾ اإلمام وأقّر به 

األول تعلٌم القرآن والسنة و تعلٌم شرابع اإلسالم  tوقد كان هم ابن مسعود 
بضه ومن ذلك توجٌه الناس إلى عمود اإلسالم القرآن الكرٌم قراءة وحفظا وفرا

وتدبرا ))وٌحمل الناس على فهمه والعمل به وتالوته وحفظه، وٌنبههم إلى أمور 
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هامة فً جانب القرآن الكرٌم فكان أول ما ألفتهم إلٌه مداومة صحبته، واستذكاره 
حتى ال ٌتفلت منهم((

([ٔٗ])
. 

قوله:))ببس ما ألحدهم  tوتؤكٌدا لهذه الفتة التربوٌة فقد روي عن عبد َّللا بن مسعود 
ً، واستذكروا القرآن فؤنه أشد تفصٌاً من  أن ٌقول نسٌت آٌة كٌت وكٌت، بل هو ُنسِّ

 صدور الرجال من النعم((
([ٔ٘])

. 

 tوكان ٌحفز تالمٌذه وٌشجعهم على حفظ القرآن وتعلمه، فقد روي أن ابن مسعود 
كان إذا أصبح أتاه الناس فً داره، فٌقول على مكانكم، ثم ٌمر بالذٌن ٌقربهم القرآن 

ه باآلٌة، فٌفتح علٌه اآلٌة التً تلٌها، ثم ٌقول فٌقول: أٌا فالن بؤي سورة أتٌت؟ فٌخبر
 تعلمها فإنها خٌر لك مما بٌن السماء واألرض.. حتى ٌقول ذلك لكلهم((

([ٔٙ])
. 

ٌمها أو الثناء علٌهم وكان من أسالٌب تعلٌمه للقرآن االستماع إلى تالوة تالمٌذه وتقو
من الرسول ، فعن أبً حٌان األشجعً،  tوذلك أسلوب تربوي ورثه ابن مسعود

ًّ من القرآن،فقلت له: ألٌس منك تعلمته وأنت  قال: ))قال لً ابن مسعود: اقرأ عل
تقربنا..((

([ٔ7])
. 

وهً أن المعلم ٌجب علٌه أن ٌقرئ وٌستقرئ  tوفً هذا لفتة كرٌمة من ابن مسعود
القرآن من تالمٌذه وان ٌسمع منهم تالواتهم، لٌتؤكد من إتقانهم للقرآن وتعلمهم إٌاها 

على وجهه الصحٌح، كما أن فٌه بٌان لجانب اللٌن والتواضع من المعلم المسلم و 
 قربه من تالمٌذه.

 إماما فً القراءة:ابن مسعود -ٕ

إماما فً القراءة قال ابن الجوزي فً طبقات القراء: ))عبد َّللا بن  tكان ابن مسعود 
، وعرض علٌه األسود وتمٌم بن حذلم rعرض القرآن على النبً  tمسعود 

والحارث بن قٌس، وزر بن حبٌش، وعبٌد بن عمر، وعمرو بن شرحٌل وؼٌرهم، 
.. وهو اإلمام فً تجوٌد القرآن rسول َّللا وهو أول من أسند القران من فً ر

وتحقٌقه وترتٌله مع حسن الصوت.. وإلٌه تنتهً قراءات عاصم و حمزة والكسابً 
وخلؾ واألعمش((

([ٔ8])
. 

رآن فإنه مؤدبة َّللا فمن استطاع منكم وٌقول: فً تعلٌم القرآن العظٌم ))فعلٌكم بهذا الق
 أن ٌؤخذ من مؤدبة َّللا فلٌفعل، فإن العلم بالتعلم((

([ٔ9])
. 

 مكانته فً التفسٌر والفقه: -ٖ

كتاب َّللا وكان وهو من أحفظ الصحابة ل tمن أكثر الصحابة تفسٌراً ابن مسعود 
فقال: )من أحب أن ٌسمع  eٌحب أن ٌسمع القرآن عنه ومدحه الرسول  eالرسول 

القرآن ؼضاً كما أُنزل فلٌسمعه من ابن أم عبد(
([ٕٓ])

 .  
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ا ومعلما لهم فقال: )إنً وَّللا الذي ال إلى العراق فقٌه tولقد أرسله عمر بن الخطاب 
إله إال هو قد آثرتكم به على نفسً، فخذوا منه وتعلموا وقد آثرتكم بعبد َّللا ابن 

مسعود على نفسً(
([ٕٔ])

. 

إلى  tنه لما وصل على بن أبً طالب وبلػ من قربه من الناس وتعلٌمهم كتاب َّللا أ
الكوفة حضر قوم لدٌه من أهلها فقالوا: ٌا أمٌر المإمنٌن ما رأٌنا رجالً أحسن خلقا 

  وال أرفق تعلٌما وال أحسن مجالسا وال أشد ورعا من ابن مسعود. 

قال علً: ))اللهم اشهد أنً أقول مثل ما قالوا وأفضل علم القرآن والسنة ثم انتهى 
 ذلك علماً.((وكفى ب

([ٕٕ])
 

: ))وٌتضح مما تقدم أن ابن tٌقول الشٌخ )عبد الستار الشٌخ( عن ابن مسعود 
من كبار الصحابة وأعٌانهم واسمه معدود بعد ابن عباس حبر األمة  tمسعود 

صرة ابن مسعود لنزول القران ومعرفة من نزلت به وترجمان القرآن وأن معا
اآلٌات وأٌن نزلت كل ذلك ٌضٌؾ أبعادا هامة ودعما آلرابه ونظراته وفلج 

 حجته((
([ٕٖ])

. 

التربوٌة العالٌة فهو المربً مكانته  tوهذه المنزلة العلمٌة الرفٌعة تعطً ابن مسعود 
الربانً الذي ٌعود فً منهجه إلى الكتاب والسنة،ولهذا تكون آراإه و توجٌهاته 

خالصة هلل تعالى موافقة للشرٌعة اإلسالمٌة من هنا تكون درجة قبولها تامة كاملة، و 
على األمة األخذ بها والبحث عنها وتقدٌمها على أي اجتهادات تربوٌة تعود إلى أي 

 شخصٌة إسالمٌة لٌست فً منزلة ابن مسعود العلمٌة.

وٌقول على بن المدنً: ))لم ٌكن من أصحاب النبً أحد له أصحاب ٌقولون بقوله 
فً الفقه إال ثالثة: عبد َّللا بن مسعود، وزٌد بن ثابت، وابن عباس رضً َّللا 

عنهم((
([ٕٗ])

. 

وترجم ابن الجوزي فً )المدهش( فقال: ))تسمٌة من كان ٌفتً على عهد رسول َّللا 
r أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعبدا لرحمن بن عوؾ وابن مسعود وأبً ومعاذ ،

وعمار و حذٌفة وزٌد بن ثابت وأبو الدر داء وأبو موسى وسلمان رضً َّللا عنهم 
أجمعٌن(

([ٕ٘])
. 

وعده شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة من فقهاء الصحابة بل جعله ثانٌهم إذ قال: ))فً 
مجموع الفتاوى(( قال فً الحدٌث المشهور فً السنن من رواٌة فقٌه الصحابة عبد 

ال ٌؽل علٌهن قلب مسلم إخالص العمل هلل َّللا ابن مسعود ، وزٌد بن ثابت: ))ثالث 
ومناصحة والة األمر، ولزوم جماعة المسلمٌن فإن دعوتهم تحٌط من 

وراءهم((
([ٕٙ])

. 
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أصحاب ابن  وقاله عنه فً التفسٌر: وأما التفسٌر فإن أعلم الناس به أهل مكة ألنهم
عباس كمجاهد وعطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى ابن عباس وؼٌرهم من 

أصحاب ابن عباس كطاووس وأبى الشعثاء وسعٌد بن جبٌر وأمثالهم، وكذلك أهل 
الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تمٌزوا به على ؼٌرهم، وعلماء أهل 

نه مالك التفسٌر وأخذه عنه أٌضا المدٌنة فً التفسٌر مثل زٌد بن أسلم الذي أخذ ع
ابنه عبد الرحمن وأخذه عن عبد الرحمن عبد َّللا بن وهب، و عن األعمش قال: قال 

مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسؤل ابن عباس عن كثٌر من 
القرآن مما سؤلت

([ٕ7])
. 

وقال ابن القٌم فً أعالم الموقعٌن ))والدٌن والفقه والعلم انتشر فً األمة عن 
أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زٌد بن ثابت، وأصحاب عبد َّللا بن عمر، 

 وأصحاب ابن عباس، فعلم الناس عامة عن أصحاب هإالء األربعة((
([ٕ8])

. 

و أسبقٌته فً اإلسالم  tوكان الصحابة رضوان َّللا علٌهم ٌدركون منزلة ابن مسعود
 rو قربه منه و معرفته بكتـاب َّللا تعالى وسنة رسوله  rومكانته عند رسول َّللا 

الوا على ابن ولهذا كان له المكانة الجلٌة عند سابر الصحابة فإذا أعٌتهم المسابل أح
فً الفرابض عن بنت وابنة االبن وأخت فقال للبنت  t، فقد ُسِبل أبو موسى tمسعود

 النصؾ ولألخت النصؾ وأت ابن مسعود فسٌتابعنً.

فسبل ابن مسعود وأخبر بقول أبً موسى فقال:لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدٌن 
السدس تكملة الثلثٌن وما  لالبنة النصؾ والبنة االبن rأقضً فٌها بما قضى النبً 

بقً فلألخت. فؤتٌنا أبا موسى فؤخبرناه بقول ابن مسعود فقال:ال تسؤلونً ما دام هذا 
الحبر فٌكم(

([ٕ9])
. 

قال عنه أمٌر المإمنٌن عمر:)لقد ُملًء ِفْقهاً(
([ٖٓ])

.. 

وهو بعرفة فقال: جبت ٌا أمٌر المإمنٌن  tجاء رجل إلى عمر » وعن علقمة قال: 
من الكوفة، وتركت بها رجالً ٌملً المصاحؾ عن ظهر قلبه فؽضب وانتفخ حتى 

ٌحك؟ قال: عبد َّللا بن مسعود فما كاد ٌمأل ما بٌن شعبتً الرحل، فقال: ومن هو و
زال ٌطفؤ وٌسري عنه الؽضب حتى عاد إلى حاله التً كان علٌها، ثم قال: وٌحك 

وَّللا ما أعلمه بقً من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسؤحدثك عن ذلك، كان رسول 
اللٌلة كذاك فً األمر من أمر المسلمٌن، وإنه  tال ٌزال ٌسمر عند أبً بكر  rَّللا 

وخرجنا معه، فإذا رجل قابم  rعنده ذات لٌلة وأنا معه، فخرج رسول َّللا  سمر
ٌستمع قراءته فلما كدنا أن نعرفه قال رسول  rٌصلً فً المسجد، فقام رسول َّللا 

« من سره أن ٌقرأ القرآن رطباً كما أنزل فلٌقرأه على قراءة ابن أم عبد : » rَّللا 
« سل تعطه، سل تعطه » ٌقول له:  r قال: ثم جلس الرجل ٌدعو فجعل رسول َّللا

: قلت: وَّللا ألؼدون إلٌه فألبشرنه قال: فؽدوت إلٌه ألبشره، فوجدت أبا tقال عمر 
 قد سبقنً إلٌه فبشره، وال وَّللا ما سبقته إلى خٌر قط إال وسبقنً إلٌه( tبكر 

([ٖٔ])
. 
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 ابن مسعود والسنة النبوٌة:-ٗ 

من المعلوم أن الصحابة رضً َّللا عنهم جمٌعاً ٌتفاوتون فً رواٌتهم أحادٌث النبً 
e  بٌن المكثر والمقل وذلك حسب ظروفهم فً صحبة الرسول َّللاe فمنهم من كان،

،منهم من كان ٌناوب فً صحبته، tوفً خدمته كابن مسعود  eمالزما للرسول 
ومنهم من لقٌه أٌاماً ثم خرج فً سبٌل َّللا لنشر اإلسالم والدعوة إلى َّللا، ومن 

الصحابة من كان مقالً فً رواٌته ألحادٌث مع كثرة مالزمته للرسول وذلك ٌعود 
لكثرة مسإولٌاته التً كانت على عاتقه واالنشؽال بالجهاد والدعوة فً سبٌل َّللا 

لمبشرٌن بالجنة وؼٌرهم من الصحابة، ومنهم من أمثال الخلفاء الراشدٌن، والعشرة ا
،ومنهم من تولى eكان ال ٌحدث مخافة إن ٌزٌد أو ٌنقص فً حدٌث الرسول َّللا 

قٌادة الجٌوش فكانت سببا فً قلة الرواٌة كما هو الحال فً سعد بن أبى وقاص 
وخالد بن الولٌد وأبو عبٌدة وؼٌرهم من الصحابة المجاهدٌن رضً َّللا عنهم 

 عٌن.أجم

فقد بارك َّللا فً عمره فقضى ذلك فً العلم إلى جانب  tأما عبد َّللا بن مسعود 
جهاده ودعوته، وقد جلس للعلم و التعلٌم و تولى بٌت المال بالكوفة فً عهد عمر بن 

، فساعد ذلك tثم تفرغ للعلم ما بقً من عمره فً خالفة عثمان بن عفان  tالخطاب 
ٌة حٌث ٌؤتً فً الدرجة الثامنة من المكثرٌن لرواٌة على كثرة رواٌته للسنة النبو

السنة النبوٌة، حٌث روى عبد َّللا بن مسعود: ألفاً ومابة وسبعٌن حدٌثا 
(ٔٔ7ٓ)

([ٖٕ])
. 

ة فقد امتدحه ٌوما حذٌفة بن أما التزامه بالسنة النبوٌة و محافظته على هدي النبو
من حٌن  eالٌمان بالكوفة فقال: ))إن أشبه الناس هدٌا وقضاء وخطبة برسول َّللا 

ٌخرج من بٌته إلى أن ٌرجع ال أدرى ما ٌصنع فً أهله لعبد َّللا بن مسعود ولقد علم 
أن عبد َّللا من أقربهم عند َّللا وسٌلة ٌوم  eالمتهجدون من أصحاب الرسول َّللا 

 امة((القٌ
([ٖٖ])

. 

ا » ، فقال: tوامتثاله ألمره ما رواه َجاِبر بن عبد َّللا  r وبلػ من حبه لرسول َّللا  لَمه
ْوَم اْلُجُمَعِة قال اْجلُِسوا، َفَسِمَع َذلَِك ابُن َمسْ  rاْسَتَوى رسوُل َّللا  ُعوٍد َفَجلََس َعلَى َباِب ٌَ

ا َعْبَد َّللا بَن َمْسُعودٍ  rالَمْسِجِد، َفَرآهُ رسوُل َّللا  ٌَ  ([ٖٗ]«.)فقال: َتَعاَل 

فً  فما رأٌُت أحداً أزهدَ  rوعن تمٌم بن حرام قال:)جالسُت أصحاب رسول َّللا 
ًّ أن أكون فً صالحه، من ابن مسعود(،  الدنٌا وال أرؼَب فً اآلخرة، وال أحّب إل

وعن أبً عبٌدة قال سمعت أبا موسى ٌقول مجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق فً 
نفسً من عمل سنة، وقال الثوري: عن األعمش عن عمارة بن عمٌر عن حرٌث 

رداء فقال: ما ترك بعده مثله بن ظهٌر قال:جاء نعً عبد َّللا إلى أبً الد
 سمعها

([ٖ٘])
. 
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وعن زٌد بن وهب قال أقبل عبد َّللا ذات ٌوم وعمر جالس فقال:))وعاء ملا 
علما((

([ٖٙ])
. 

وعن أبً األحوص قال: ))شهدت أبا موسى وأبا مسعود حٌن مات ابن مسعود 
ٌُْإَذُن له إذا  وأحدهما ٌقول لصاحبه: أتراه ترك مثله؟ قال: إْن قلَت ذاك! إن كان ل

ُحِجبنا، وٌشهد إذا ؼبنا((
([ٖ7])

. 

وتعظٌم شؤنه و  rوكان ابن مسعود ٌرشد تالمٌذه إلى األدب مع حدٌث رسول َّللا 
حدٌثا  rفكان ٌقول لهم: ))إذا حدثتم عن رسول َّللا  rاالنقٌاد له ومتابعته فً هدٌه 

 أهٌؤه، وأهداه، وأتقاه(( rفظنوا برسول َّللا 
([ٖ8])

. 

 rوكان ٌؤمرهم بالصالة علٌه عند سماع ذكره فٌقول: ))إذا حٌٌتم على رسول َّللا 
فؤحسنوا الصالة فإنكم ال تدرون لعل ذلك ٌعرض علٌه، فقالوا له فعلمنا، قال 

 قولوا..(
([ٖ9])

. 

 ابن مسعود معلما:-٘

مكانة ابن مسعود العلمٌة، ولهذا أرد أن  tلقد أدرك أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب
ٌضعه فً مكانه المناسب فؤرسله إلى العراق حاضرة اإلسالم الجدٌدة التً كانت 

مركزا حضارٌا واعدا، لٌكون معلما لهم إلى جانب أعمال بٌت مال المسلمٌن 
ومكانته العلمٌة وأنه  tبالكوفة، وذكر فً رسالته ألهل العراق فضل ابن مسعود 

آثرهم به على نفسه فقال: )إنً وَّللا الذي ال إله إال هو قد آثرتكم به على نفسً، 
 فخذوا منه وتعلموا وقد آثرتكم بعبد َّللا بن مسعود على نفسً(

([ٗٓ])
. 

عالم العراق وإمامه  tفلقد أصبح ابن مسعود tولقد أثبتت األٌام صدق رسالة عمر 
األوحد و صارت إمامته العلمٌة تمثل مدارس متعددة فً القرآن وعلومه والحدٌث 

 والفقه.

أراد الخلٌفة ولقد أحبه أهل الكوفة حبا لم ٌظفر بمثله أحد قبله..حتى قالوا له حٌن 
عزله عن الكوفة: )أقم معنا وال تخرج ونحن نمنعك أن ٌصل إلٌك  tعثمان بن عفان 

شًء تكرهه منه( ولكنه رد علٌهم: )إن له علً الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، 
وال أحب أن أكون أول من ٌفتح أبوابها(

([ٗٔ])
. 

بالسمع والطاعة لولً األمر وعدم الخروج  tوهذا التوجٌه العظٌم من ابن مسعود 
ومعرفته بعواقب األمور ألن فً ذلك مصلحة لإلسالم  tعلٌه، دلٌل على حكمته 

والمسلمٌن واستتباب األمن وقٌام مصالح الناس، حٌث الخروج على اإلمام من أشر 
 والشرع اإلسالمً ٌحرم الخروج على اإلمام والجماعة. الفتن على األمة،
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 tأما رأي أهل الكوفة فً صاحبهم ابن مسعود فقد أظهروه لعلً بن أبً طالب 
فقالوا: )ٌا أمٌر المإمنٌن، ما رأٌنا رجال كان أحسن ُخلُقا وال أرفق تعلٌما، وال 

أحسن ُمجالسة وال أشد َوَرعا من عبد َّللا بن مسعود(
([ٕٗ])

. 

 

ومسلم،  9ٖٓٗالبخاري، باب قول المقرئ للقارئ حسبك، رقم الحدٌث  -[ٔ]
 .8ٓم القاهرة، الحدٌث 99ٕٔالعلمٌة صحٌح مسلم، دار الكتب 

 8ٖٙٗاإلمام أحمد بن حنبل، المسند رقم الحدٌث  -[ٕ]

  7ٕٖٙمناقب سالم مولى أبً حذٌفة، رقم الحدٌث البخاري، باب -[ٖ]

 ٔٓٔ/ 7ابن حجر فتح الباري،  -[ٗ]

 ٙ٘ٔ/ ٕنبوٌة، ابن هشام، السٌرة ال -[٘]

 8ٙٗ/ ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء،  -[ٙ]

 7ٕٖٙم الحدٌث البخاري، باب مناقب سالم مولى أبً حذٌفة، رق -[7]

 7ٖٖٓٗاإلمام أحمد، المسند،  - [8]

 7ٓٗ/ ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء،  - [9]

 7ٓٗ/ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء،  - [ٓٔ]

 ٖٔ٘/  ٕابن سعد، الطبقات،  - [ٔٔ]

 ٕٖٗ/ٔو الذهبً، سٌر أعالم النبالء  88ٖ/ٖابن األثٌر، أسد الؽابة،  - [ٕٔ]

، ٖٖ/7، ابن حجر العسقالنً، اإلصابة ٖٓ٘/ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء، - [ٖٔ]
ٖٗ 

 ٕٓٔعبدالستار الشٌخ، عبدَّللا بن مسعود / ص - [ٗٔ]

 ٕٖٓٙاإلمام أحمد، المسند رقم الحدٌث  - [٘ٔ]

 7ٕٗ/ٖالكاند دهلوي، حٌاة الصحابة  - [ٙٔ]

 ٖٓ٘٘اإلمام أحمد، المسند رقم الحدٌث  - [7ٔ]
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مكً بن أبً طالب، كتاب التبصرة فً القراءات السبع، الدار السلفٌة، الطبعة  -[8ٔ]
 98ٓهـ بمباي الهند صٕٓٗٔالثانٌة 

 7ٖٗٓ/ٖالكاند دهلوي، حٌاة الصحابة  - [9ٔ]

 97ٖٓٙاإلمام أحمد، المسند رقم الحدٌث  - [ٕٓ]

 8ٓٙٔ، 7ٙٔ/ٕو الكاندهلوي، حٌاة الصحابة  8/ٙد، الطبقات ابن سع - [ٕٔ]

 ٕٓٙ– ٕٙ٘/ ٖانظر ابن األثٌر، أسد الؽابة،  - [ٕٕ]

هـ ٓٔٗٔعبد الستار الشٌخ، عبد َّللا بن مسعود، دار القلم دمشق، ط الثانٌة  - [ٖٕ]
 8ٗٔص

 8ٗٔابن صالح، مقدمة ابن الصالح، ص - [ٕٗ]

 9ٖٔالخزاعً، الدالالت السمعٌة ص  - [ٕ٘]

شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة مجموع الفتاوى، جمع عبدا لرحمن بن محمد  - [ٕٙ]
وزٌع رباسة شإون الحرمٌن العاصمً، مكتبة النهضة الحدٌثة مكة المكرمة ت

 ٖٗٙ/ٖٔ، 7ٖٓٗ/ٖٔ، 8ٔ/ ٔهـ، ٗٓٗٔالشرٌفٌن 

 ٖٗٙ/ٖٔ، 7ٖٓٗ/ٖٔ، 8ٔ/ ٔالمرجع السابق  - [7ٕ]

 ٕٓ/  ٔابن القٌم، إعالم الموقعٌن،  - [8ٕ]

 88٘ٙالبخاري، باب مٌراث ابنة االبن، رقم الحدٌث  - [9ٕ]

و ابن القٌم، أعالم الموقعٌن عن رب  89ٖ/ٖ –ابن األثٌر، أسد الؽابة  - [ٖٓ]
والذهبً،  7ٔ/ٔالعالمٌن، تحقٌق محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، دار الفكر، بٌروت 

 ٙ٘ٔ/ٖابن سعد، الطبقات،  ٖٔ٘/ٔسٌر أعالم النبالء 

 ٕ٘٘ٗو ٕٖٙٙو  7ٙٔاإلمام أحمد، المسند رقم الحدٌث،  - [ٖٔ]

مروٌات ابن مسعود فً كتب السنة ومسند  –الشرٌؾ منصور بن عون  - [ٕٖ]
 م. 98٘ٔألولى دار الشروق جدة ط ا – ٘ٔٙٔأحمد ص

 7ٓٗ/ ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء،  - [ٖٖ]

 9ٔٓٔجل فً خطبته رقم الحدٌث أبو داود، السنن، باب اإلمام ٌكلم الر - [ٖٗ]
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 9ٖٗ/ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء  - [ٖ٘]

 89ٖ/ٖابن األثٌر، أسد الؽابة  - [ٖٙ]

، ابن سعد، الطبقات 8ٕٕٙمسلم، باب من فضابل بن مسعود، رقم الحدٌث  - [7ٖ]
ٕ/ٖٖٗ 

 ٖ٘ٗٙد، المسند، رقم الحدٌث، اإلمام أحم - [8ٖ]

 ٘ٓ٘/ٕالمنذري، الترهٌب والترؼٌب،  - [9ٖ]

 8ٙٔ، 7ٙٔ/ٕالكاندهلوي، حٌاة الصحابة و  8/ٙابن سعد، الطبقات  - [ٓٗ]

 ٔٓٙ/ٖالطبري، تارٌخ الطبري  - [ٔٗ]

 ٙٙٔ/ٖابن سعد، الطبقات  - [ٕٗ]
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 المبحث الثالث

 آراإه وفكره التربوي

  

 
 
 نشر العلم وإلزامٌة التعلٌم:-ٔ

ٌرى أن على العالم واجب نشر العلم و تعلٌم الناس  tلقد كان عبد َّللا بن مسعود 
شرابع اإلسالم ، وأن هذا أمرا إلزامٌا على كل عالم بؤن ٌبلػ ما لدٌه من علم وٌحذر 

اِس َوالَ من كتمانه قال تعالى: }َوإَِذ  ُه لِلنه ُننه ٌِّ أََخَذ َّللّاُ ِمٌَثاَق الهِذٌَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب لَُتَب
ْشَتُروَن {آل  ٌَ َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوهُ َوَراء ُظُهوِرِهْم َواْشَتَرْوْا ِبِه َثَمناً َقلٌِالً َفِبْبَس َما 

 .87ٔعمران

))من كتم علما  eقال: قال  tوٌروي فً ذلك األحادٌث الداعٌة إلى نشر العلم فعنه 
ٌنتفع به جاء ٌوم القٌامة ملجما بلجام من نار((

(
[ٔ]

)
. 

فعن شعبة عن سماك عن عبد  eوقد أوصى أبناءه بنشر العلم وتبلٌػ أحادٌث رسول 
:))نضر َّللا امرأ سمع eأبٌه قال:قال رسول َّللا الرحمن بن عبد َّللا بن مسعود عن 

منا حدٌثا فحفظه حتى ٌبلؽه فرب مبلػ أوعى من سامع((
(

[ٕ]
)

. 

وعن عون قال: قال ابن مسعود )نعم المجلس مجلس تنشر فٌه الحكمة وترجى فٌه  
الرحمة(

(
[ٖ]

)
. 

حرٌصا على نشر العلم وتعلٌم الناس والصبر على ذلك فهو قد نذر حٌاته  tفلقد كان 
لنفع الناس حتى صار إماما فً كل علم وانتفع به خلق كثٌر من الصحابة والتابعٌن 

 و عامة أهل اإلسالم بعده.

  

 تربٌة األتباع على السمع والطاعة والصبر: -ٕ

فؤخذ الناس  t،وخاصة بعد مقتل عمرtلقد كثرت الفتن فً أواخر حٌاة ابن مسعود 
ٌلحون على ابن مسعود فً الوصٌة لهم اتجاه هذه المواقؾ، ومنها ما رواه البخاري 

جل فسؤلنً عن لقد أتانً الٌوم ر tفً صحٌحه أنه قال: )عن أبً وابل قال: عبد َّللا 
أمر ما درٌت ما أرد علٌه فقال أرأٌت رجال مإدٌا نشٌطا ٌخرج مع أمرابنا فً 

المؽازي فٌعزم علٌنا فً أشٌاء ال نحصٌها فقلت له وَّللا ما أدري ما أقول لك إال أنا 
فعسى أن ال ٌعزم علٌنا فً أمر إال مرة حتى نفعله وإن أحدكم لن  rكنا مع النبً 

http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/16069#_ftn1
http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/16069#_ftn2
http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/16069#_ftn3


َّللا وإذا شك فً نفسه شًء سؤل رجال فشفاه منه وأوشك أن ال  ٌزال بخٌر ما اتقى
تجدوه والذي ال إله إال هو ما أذكر ما ؼبر من الدنٌا إال كالثؽب )الؽدٌر( شرب 

 صفوه وبقً كدره(
(

[ٗ]
)

. 

ة األتباع على السمع والطاعة وعدم شق صؾ المسلمٌن وقد اهتم علماء السلؾ بتربٌ
وما  tمستفٌدٌن من دروس الماضً وخاصة تلك الفتن التً حصلـت بعد عهد عمر 

جرته على المسلمٌن من حروب وفتن، قال مسلم رحمه َّللا ))باب وجوب مالزمة 
جماعة المسلمٌن عند ظهور الفتن وفً كل حال وتحرٌم الخروج على الطاعة 

 رقة الجماعة.((ومفا
(

[٘]
)

. 

وروى البخاري عن الزهري قال: )) كان من مضى من علمابنا ٌقولون االعتصام 
بالسنة نجاة والعلم ٌقبض قبضا سرٌعا فعٌش العلم ثبات الدٌن والدنٌا وفً ذهاب 

له((العلم ذهاب ذلك ك
(

[ٙ]
)

. 

عن النبً  tوهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة إتباعا للسنة النبوٌة فعن أبً هرٌرة 
r  أنه قال: ))من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات مٌتة جاهلٌة ومن قاتل

لعصبة أو ٌدعو إلى عصبة أو ٌنصر عصبة فقتل فقتلة  تحت راٌة عمٌة ٌؽضب
جاهلٌة ومن خرج على أمتً ٌضرب برها وفاجرها وال ٌتحاشى من مإمنها وال 

 ٌفً لذي عهد عهده فلٌس منً ولست منه.((
(

[7]
)

. 

ؾ التربوٌة فً التربٌة المعاصرة كٌؾ ٌؽلب المربً وٌستفاد من هذه المواق
المصلحة العامة وكٌؾ ٌؤمر الناس بالصبر واالحتساب وعدم إثارة الفتن أو الخروج 

على األمة، وان مصلحة األمة تستوجب السمع والطاعة و استقرار حال المجتمع 
 ى.وبقاء مصالحهم ودرء الفتن والمحن عن الناس ما أقاموا شرع َّللا تعال

 توجٌهه لتالمٌذه فً الفتن-ٖ

أنه قال : إنكم قد أصبحتم الٌوم على  tقال ابن رجب ))وقد صح عن ابن مسعود 
الفطرة وإنكم ستحدثون وٌحدث لكم فإذا رأٌتم محدثة فعلٌكم بالعهد األول وابن 

 مسعود قال هذا فً زمن الخلفاء الراشدٌن((
(

[8]
)

. 

وموقؾ  tإن الناظر إلى أهم األحداث التً وقعت فً العراق بعد وفاة ابن مسعود 
تالمٌذه منها ٌدل على األثر العظٌم الذي تركه المربً فً تالمٌذه فلقد تجلى ذلك فً 

ى الجهاد فً كثٌر من مواقفهم أثناء تلك الفتن و اعتزالهم إٌاها بل سعى بعضهم إل
من اجتناب الفتن عموما، ومما هو  tالثؽور، ولهذا كانت مواقفهم مقتدٌة بموقفه 

معلوم أن الكوفة كانت مدار الكثٌر من هذه الفتن فقد رفض الكثٌر منهم االنضمام 
وهو الخلٌفة بالكوفة حٌث رأوا أن الحرب دابرة بٌن  tإلى جٌش أمٌر المإمنٌن على 

ن هذه إذا فتنة ٌجب تجنبها واعتزالها للسالمة من دماء صفٌن من المسلمٌن وأ
 المسلمٌن.
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لم ٌكتؾ بالتفرج على الفرٌقٌن بل سعى إلى وقؾ  tبل إن بعض تالمٌذ ابن مسعود 
هذه الفتن فهذا تلمٌذه مسروق بن األجدع الذي ))أتى صفٌن فوقؾ بٌن الصفٌن ثم 

ادٌا ناداكم من السماء فسمعتم قال: أٌها الناس، أنصتوا، ثم قال: أرأٌتم لو أن من
كالمه ورأٌتموه فقال: إن َّللا ٌنهاكم عما أنتم فٌه، أكنتم مطٌعٌه؟ قالوا: نعم، قال: 

َها الهِذٌَن آَمُنوْا الَ  rفوَّللا لقد نزل بذلك جبرٌل على محمد  ٌُّ ا أَ ٌَ ثم تال قوله تعالى: ))}
َنُكْم ِباْلَباِطِل إِ  ٌْ نُكْم َوالَ َتْقُتلُوْا أَنفَُسُكْم َتؤُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم َب اله أَن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ

(، ثم انساب فً الناس وذهب((9ٕإِنه َّللّاَ َكاَن ِبُكْم َرِحٌماً { )النساء
(

[9]
)

 .  

فً الدفاع  tمسعود استؤذنوا أمٌر المإمنٌن على بن أبً طالب وفرٌق من تالمٌذ ابن 
عن الثؽور من أعداء اإلسالم فؤذن لهم بالذهاب إلى ثؽر الري وكان عددهم ٌزٌد 

 على أربعمابة قارئ على رأسهم ربٌع بن خثٌم
(

[ٔٓ]
)

. 

 منهجٌة تلقً العلم: -ٗ

منهجه فً التلقً، ولهذا كانت عناٌته الشدٌدة بالقرآن الكرٌم تلقٌا  tكان البن مسعود 
أخذا وأداء فكان ٌقول: ))ال ٌزال الناس  rوتعلٌما وعناٌته الجلٌلة بسنة رسول َّللا 

بل وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من ق rمشتملٌن بخٌر ما أتاهم العلم من أصحاب محمد 
أصاؼرهم وتفرقت أهواإهم هلكوا((

(
[ٔٔ]

)
. 

فإنهم كانوا أبر هذه األمة  rوكان ٌقول: من كان منكم متؤسٌا فلٌتؤس بؤصحاب محمد 
وما اختارهم َّللا قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا و أقومها هدٌا و أحسنها حاال، ق

، وإقامة دٌنه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فً آثارهم فإنهم كانوا rلصحبه نبٌه 
 على الهدى المستقٌم

(
[ٕٔ]

)
. 

تاب َّللا وقد وعن أبً قالبة عن ابن مسعود قال : ستجدون أقواما ٌدعونكم إلى ك
نبذوه وراء ظهورهم، فعلٌكم بالعلم وإٌاكم والتبدع وإٌاكم والتنطع وعلٌكم 

 بالعتٌق
(

[ٖٔ]
)

. 

: "إنا t: "االقتصاد فً السنة خٌر من االجتهاد فً البدعة". وقال tوقال ابن مسعود 
دي وال نبتدي، ونتبع وال نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا باألثر". وقال: "علٌكم نقت

 بالطرٌق فالَزُموه، ولبن أخذتم ٌمًٌنا وشماالً لََتِضلُّنه ضالالً بعًٌدا"
(

[ٔٗ]
)

. 

ٌُْحَدث لكم، : ))tوقال عبد َّللا بن مسعود  قد أصبحتم على الفطرة، وإنكم َسُتْحِدُثون و
ل((.  فإذا رأٌتم محدثة فعلٌكم بالهدى األوه

وما لم ٌجا عنهم فلٌس  rوقال األوزاعً: ))العلم ما جاء عن أصحاب رسول َّللا 
بعلم(( وقال أبو عبٌدة : معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعٌن لهم 

 م الموروث، وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذمومبإحسان هو العل
(

[ٔ٘]
)

. 
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ولهذا فعلى المربً المسلم أن ٌربى تالمٌذه على العودة إلى الكتاب والسنة، وفهم 
صلٌة لكل معرفة حتى السلؾ الصالح لهما، وان ٌوجههم دابما إلى المصادر األ

الٌشؽل الطالب نفسه بالمراجع الثانوٌة، والتً قد تؽفل أو تحجب جزء من الحقٌقة 
 أو المعرفة.

شدٌد الحذر مع تالمٌذه أن ٌتلقوا عن ؼٌر القران والسنة وكان ٌحذرهم  tولهذا كان 
من األخذ عن أهل الكتاب أو الفرس، بل ربما ؼضب ألخذهم شٌبا من ذلك، فعن 

بن ظهٌر قال: قال عبد َّللا بن مسعود: )ال تسؤلوا أهل الكتاب عن شًء فإنهم  حرٌث
لن ٌهدوكم وقد ضلوا، أن تكذبوا الحق أو تصدقوا بباطل(

(
[ٔٙ]

)
. 

قمة صحٌفة )من صحؾ وعن عبد الرحمن بن األسود عن أبٌه قال أصبت أنا وعل
أهل الكتاب( فانطلق معً إلى ابن مسعود بها وقد زالت الشمس أو كادت تزول 
فجلسنا بالباب ثم قال للجارٌة أنظري من بالباب فقالت علقمة واألسود فقال ابذن 

لهما، فدخلنا فقال كؤنكما قد أطلتما الجلوس قلنا أجل قال فما منعكما أن تستؤذنا قاال 
ن نابما قال ما أحب أن تظنوا بً هذا إن هذه ساعة كنا نقٌسها بصالة خشٌنا أن تكو

اللٌل، فقلنا هذه صحٌفة فٌها حدٌث حسن فقال ٌا جارٌة هاتً بطشت واسكبً فٌه 
ماء، قاال فجعل ٌمحوها بٌده وٌقول نحن نقص علٌك أحسن القصص، فقلنا انظر 

القلوب أوعٌة فاشؽلوها فٌها فإن فٌها حدٌثا عجٌبا فجعل ٌمحوها وٌقول إن هذه 
بالقرآن وال تشؽلوها بؽٌره، قال أبو عبٌد ٌرى أن هذه الصحٌفة أخذت من أهل 

الكتاب فلهذا كره عبد َّللا النظر فٌها
(

[ٔ7]
)

. 

  

 حثه تالمٌذه على طلب العلم:-٘

الحنبلً ))وٌنبؽً للمإمن أال ٌزال ٌرى نفسه مقصرا عن الدرجات قال ابن رجب 
العالٌة فٌستفٌد بذلك أمرٌن نفٌسٌن االجتهاد فً طلب الفضابل واالزدٌاد منها والنظر 

إلى نفسه بعٌن النقص وٌنشؤ من هذا أن ٌحب للمإمنٌن أن ٌكونوا خٌرا منه.. فقد 
منً وال ٌمنع هذا أن ٌحب للناس أن  قال ابن مسعود: ما أعلم أحدا أعلم بكتاب َّللا

ٌشاركوه فٌما خصه َّللا به فقد قال ابن عباس رضً َّللا عنهما إنً ألمر على اآلٌة 
من كتاب َّللا فؤود أن الناس كلهم ٌعلمون منها ما أعلم وقال الشافعً: وددت أن 

ٌفطر  الناس تعلموا هذا العلم ولم ٌنسب إلً منه شًء وكان عتبة الؽالم إذا أراد أن
ٌقول لبعض إخوانه المطلعٌن على أمره وأعماله : أخرج إلً ماء أو تمرات أفطر 

 علٌها لٌكون لك أجر((
(

[ٔ8]
)

. 

 e ذكٌاً فطناً ألمعٌاً لبٌباً ورث فٌما ورث عن النبً tوكان عبد َّللا بن مسعود 
األسلوب المسدد فكان موفقا فً تعلٌمه ناجحا فً توجٌهه ٌعطً كل موقؾ ما ٌناسبه 

دخلنا على عبد َّللا وعنده » وكل واحد ما ٌالبمه فهذا عبد الرحمن بن ٌزٌد ٌقول : 
ثه إال من أجلً، ـ كنت أحدث القوم سناً ـ،  ث حدٌثاً ال أراه حده علقمة واألسود، فحده
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شباب ال نجد شٌباً، فقال: ٌا معشر الشباب، من استطاع  r قال: كنا مع رسول َّللا
منكم الباءة فلٌتزّوج فإنه أؼض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم ٌستطع فعلٌه 

«بالصوم، فإنه له وجاء 
(

[ٔ9]
)

. 

فً نشر العلم ودعوة الناس إلى طلب العلم  eَّللا  ٌتبع هدي رسول tوابن مسعود 
فهو من أكثر الصحابة رواٌة للحدٌث وأكثرهم تعلٌما للقرآن ونشرا للفقه والفتوى 

وله طالب كثر زادت شهرتهم على المبات ممن طوى ذكرهم اآلفاق وضربت أكباد 
 اإلبل إلٌهم طلبا لعلم ابن مسعود الذي ورثوه عنه.

 tرضً َّللا عنهم جمٌعا أهمٌة العلم وفضله فهذا ابن مسعود  ولقد أدرك الصحابة
ٌقول: ))الدراسة صالة(( وٌقول ابن عباس ))تذاكر العلم بعض لٌلة أحب إلً من 

إحٌابها((
(

[ٕٓ]
)

. 

كابن –فً اثنتٌن فقد روى بعض الصحابة  لم ٌجعل الحسد إال rبل إن رسول َّللا 
))ال حسد إال فً  rقول النبً  -مسعود وابن عمر وأبً هرٌرة رضً َّللا عنهم 

اثنتٌن: رجل آتاه َّللا الحكمة فهو ٌقضً بها وٌعلمها، ورجل آتاه َّللا ماال فسلطه 
هلكته فً الحق(( على 

(
[ٕٔ]

)
. 

فال شًء فً هذه الحٌاة الدنٌا ٌستحق التنافس فٌه والؽبطة علٌه والتملً منه والترفع 
إال حكمة تذاع وتهدي فً  –فً مٌزان القرآن والسنة  –على الجنس واألقران به 

مسارب الحٌاة أو مال ٌنشر فً الخٌر وٌبنً به صروح الحق والسعادة دون منة 
 ى أحد أو إرهاق أو عنت للناسعل

(
[ٕٕ]

)
. 

ومن وصٌته لتالمٌذه قوله ))ال تعلموا العلم لثالث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به 
ند َّللا فإنه ٌبقى الفقهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إلٌكم وابتؽوا بقولكم وفعلكم ما ع

وٌذهب ما سواه((
(

[ٕٖ]
)

. 

كذلك قوله ))كونوا ٌنابٌع العلم مصابٌح الهدى أحالس البٌوت سرج اللٌل جدد 
 القلوب خلقان الثٌاب تعرفون فً أهل السماء وتخفون فً أهل األرض((

(
[ٕٗ]

)
. 

وكان ٌوصً تالمٌذه بتعهد القرآن و مداومة تالوته حتى ال ٌتفلت منهم فعن شقٌق  
عن عبد َّللا قال: ))تعاهدوا هذه المصاحؾ، وربما قال القرآن فلهو أشد تفلتا من 

 ه((صدور الرجال من النعم من عقل
(

[ٕ٘]
)

. 

ٌقول: ))اؼد عالما  tوقال األوزاعً: حدثنً هارون بن رباب قال: كان ابن مسعود 
أو متعلما وال تؽد فٌما بٌن ذلك فإنما بٌن ذلك جاهل أو جهل وإن المالبكة تبسط 

لب العلم من الرضى لما ٌصنع((أجنحتها لرجل ؼدا ٌط
(

[ٕٙ]
)

. 

وهذا شقٌق تلمٌذ ابن مسعود ٌذكر للناس وصٌة ابن مسعود للناس بان ٌتعلّموا العلم 
تشؾ أنه وٌعدوا العدة للمستقبل فقد ٌسود الرجل أو ترفع منزلته بٌن الناس ثم ٌك
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))علٌكم بالعلم  tجاهل ال علم و ال أدب ٌمٌزه عن ؼٌره قال: قال عبد َّللا بن مسعود 
 فإن أحدكم ال ٌدري متى ٌفتقر إلٌه أو إلى ما عنده((

(
[ٕ7]

)
وفً رواٌة:))ٌا أٌها  

لم فإن أحدكم ال ٌدري متى ٌخٌل إلٌه((الناس تعلموا الع
(

[ٕ8]
)

. 

وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أٌوب عن أبً قالبة عن ابن مسعود قال 
))علٌكم بالعلم قبل أن ٌقبض وقبضه ذهاب أهله((

(
[ٕ9]

)
.   

وعندما قرب أجله وكبر سنه كان ٌوصً أن ٌإخذ عنه العلم، وٌذكر بقول رسول 
 eعن ابن مسعود قال: قال رسول َّللا  -أحد تالمٌذه  -فعن سلٌمان بن جابر  eَّللا 

ا الناس فإنً امرإ مقبوض تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرابض وعلموه
وإن العلم سٌقبض وتظهر الفتن حتى ٌختلؾ االثنان فً الفرٌضة ال ٌجدان أحدا 

ٌفصل بٌنهما((
(

[ٖٓ]
)

. 

ٌُعملوا تفكٌرهم فٌما  تعلموه وأن ومن منهجه التربوي أنه كان ٌؤمر تالمٌذه بؤن 
ٌُتبعوا العلم العمل حتى ٌجنوا ثمار ما تعلّمو فكان ٌقول: ))كونوا للعلم وعاء وال 

 ((ٓٓتكونوا له رواة فإنه قد ٌرعوى وال ٌروى 
(

[ٖٔ]
)

. 

ٌنهجون نهجه و  tذ عبد َّللا بن مسعود ولقد آتت هذه الجهود ثمارها فهإالء تالمٌ
ٌحثون أتباعهم و مرٌدٌهم على األخذ بهذا المنهج فهذا علقمة ٌحدث تالمٌذه عن 
أستاذه فٌقول:قال عبد َّللا بن مسعود تعلموا فإذا علمتم فاعملوا.وقال الحسن الذي 

علم ٌفوق الناس فً العلم جدٌر أن ٌفوقهم فً العمل. وقال سفٌان الثوري ٌهتؾ ال
 بالعمل فإن أجابه وإال ارتحل

(
[ٖٕ]

)
. 

بإتقانه للقرآن حفظا وتالوة وتعلٌما وكذلك إتقانه لرواٌة  tواشتهر ابن مسعود 
ع تالمٌذه إلى الحدٌث وشهرته فً الفتٌا والفقه والتفسٌر كبٌرة ومعلومة وهذا مما ٌدف
 مالزمته واالستفادة منه قبل فوات العمر فٌضٌع علٌهم بذلك خٌر كثٌر.

: ))نضر rٌحث أصحابه على اإلتقان واإللمام بالعلم فقد قال  rولقد كان رسول َّللا 
َّللا امرأ سمع منا حدٌثا فحفظه وبلؽه ؼٌره فرّب حامل فقه لٌس بفقٌه((

(
[ٖٖ]

)
. 

ولقد أصبح التخصص العلمً الٌوم من أهم الشروط التً ٌجب أن تتوافر فً المعلم 
وأصبحت هناك كلٌات علمٌة ٌتم فٌها إعداد المعلم إعدادا تخصصٌا فً مجال علمً 

 رفً.واحد وهذه من أهم الواجبات العصرٌة وذلك لمواكبة االنفجار المع

والدٌن اإلسالمً ٌدعونا إلى إتقان التخصص والتزود بالعلم وكان 
هناك من الصحابة من تخصص فً مجال واحد حاز فٌه السبق على 

غٌره بل أصبح سٌد ذلك المجال فإلٌه تساق الفتٌا فً مجاله 
 وتخصصه وعنده تجتمع المسائل لحلها.
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سالمٌة ظهر منذ عهد وقضٌة التخصص المعرفً فً بعض الجوانب الشرعٌة اإل
فقد كان ٌراعً ذلك فً أصحابه وٌعرؾ لكل واحد من أصحابه تمٌزه فً  eالنبً 

ذلك أو ٌشٌد به فً بعض األوقات ومثال  eعلم من العلوم وربما ٌظهر الرسول َّللا 
وسالم مولى أبى  –ابن مسعود  –))استقربوا القرآن من أربعة: عبد َّللا  eذلك قوله 

 عب، ومعاذ بن جبل((حذٌفة وأبً بن ك
(

[ٖٗ]
)

. وقد أدرك التابعون ذلك فلزم الكثٌر 
 منهم ابن مسعود واخذوا القرآن منه.

ثم إن الخلفاء الراشدٌن رضً َّللا عنهم كانوا ٌحددون هذه التخصصات العلمٌة فهذا 
قال فٌها: من أراد أن ٌسؤل عن  –قرٌة جنوب دمشق  –بالجابٌة عمر ٌخطب 

القرآن فلٌؤت إلى أُبً بن كعب ومن أراد أن ٌسؤل عن الفرابض فلٌؤت زٌد بن 
حارث، ومن أراد أن ٌسؤل عن الفقه فلٌؤت معاذ بن جبل ومن أراد أن ٌسؤل عن 

المال فلٌؤتنً، فإن َّللا جعلنً خازناً وقاسماً...
(

[ٖ٘]
)

. 

وصحابًة كانوا ٌعرفون لبعضهم مزٌة التخصص فلم ٌكونوا ٌزاحمون بعضهم بعضا 
فً ذلك وكانوا ٌرضون بهذا التمٌٌز وٌقدرون ذلك لبعضهم البعض فهذا للقٌادة أو 

ذا للقضاء والفتوى، وهذا للقصص لألمارة لما وهبه َّللا من قدرة وتنظٌم، فه
وآخر للتفسٌر والمؽازي... eوالوعظ، وهذا لتدرٌس حدٌث الرسول َّللا 

([ٖٙ])
. 

فلكل واحد من البشر مؤهالته وقدراته التً وهبها هللا إٌاه لٌحصل  
ٌٌز عن غٌره و لتقوم بذلك مصالح الناس وٌتخذ لإلنسان بعض التم

بعضهم بعضاً سخرٌاً كل فً مجال موهبته وإبداعه، ولو كان الناس 
 فً األمر سواسٌة لم ٌُسد منهم أحد وال اختل نظام العٌش بٌنهم.

ترؼٌب أصحابه فً طلب العلم و حث المسلمٌن  eولقد كان من هدي رسول َّللا 
: )) من دخل مسجدنا هذا eقال: قال رسول  tبً هرٌرة على التعلم والتعلٌم فعن أ

ٌتعلم خٌراً أو ٌعلمه كان كالمجاهد فً سبٌل َّللا، ومن دخله لؽٌر ذلك كان كالناظر 
 إلى ما لٌس له((

([ٖ7])
. 

 نعم المجلس الذي تذكر فٌه الحكمة(قال: )tوعن عبد َّللا بن مسعود 
([ٖ8])

. 

على ذلك من فضل، إنها  tوهل بعد هذه الدعوة وتفضٌل مجالس العلم والتفقه وحثه 
 دعوة صرٌحة إلى تفضٌل مجالس العلم والترؼٌب فٌها فهً رٌاض الجنة كما

فقال: ))إذا مررتم برٌاض الجنة فارتعوا، قالوا ٌا رسول َّللا.  eوصفها رسول َّللا 
فما رٌاض الجنة؟ قال: مجالس العلم(

(
[ٖ9]

)
. 

الة( وقول )الدراسة ص tوٌورد ابن عبد البر فً بهجة المجالس قول ابن مسعود 
 الحسن البصري ٌرحمه َّللا )انتقوا اإلخوان، واألصحاب، والمجالس(

(
[ٗٓ]

)
. 
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لمستمع العلم وحافظه ومبلؽه وأجمل بها من نعمة أن ٌدخل  eولقد دعا رسول َّللا 
)فعن عبد الرحمن بن عبد َّللا بن مسعود ٌحدث عن ) eالمرء فً دعاء رسول َّللا 

قال نضر َّللا امرأ سمع مقالتً فوعاها وحفظها وبلؽها فرب حامل  rأبٌه عن النبً 
فقه إلى من هو أفقه منه ثالث ال ٌؽل علٌهن قلب مسلم إخالص العمل هلل و مناصحة 

 أبمة المسلمٌن ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحٌط من ورابهم((
(

[ٗٔ]
)

. 

وعندما قرب اجله وكبر سنه كان ٌوصً أن ٌإخذ عنه العلم ٌقول أحد تالمٌذ وهو 
تعلموا العلم  eسلٌمان بن جابر الهجري عن ابن مسعود قال: ))قال رسول َّللا 

ها الناس فإنً امرإ مقبوض وإن العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرابض وعلمو
سٌقبض وتظهر الفتن حتى ٌختلؾ االثنان فً الفرٌضة ال ٌجدان أحدا ٌفصل 

بٌنهما((
(

[ٕٗ]
)

. 

  

 التواضع واللٌن لطالب العلم:-ٙ

التكبر و التعالً على الناس قال تعالى: }َفِبَما  والمربً المسلم لٌس من أخالقه   
وْا ِمْن َحْولَِك َفاْعُؾ َعْنُهْم  َن َّللّاِ لِنَت لَُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظاً َؼلٌَِظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ َرْحَمٍة مِّ

ْل َعلَى َّللّاِ إِ  ٌُِحبُّ َواْسَتْؽِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفً األَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكه نه َّللّاَ 
ِلٌَن{آل عمران  9٘ٔاْلُمَتَوكِّ

قال: ))ال ٌدخل الجنة من كان فً قلبه ذرة من  rأن رسول َّللا  tوعن ابن مسعود 
كبر((

(
[ٖٗ]

)
. 

ومرٌده ٌفدون إلٌه فً أي وقت و  ولقد كان من لٌن وتواضع ابن مسعود أن تالمٌذه
لم ٌكن ٌمنعهم من سإاله و مراجعته فً ذلك فعن عبد َّللا بن معقل بن مقرن قال 

ٌقول: الندم توبة  rدخلت مع أبً على عبد َّللا بن مسعود فقال: ))أنت سمعت النبً 
 ((ٓقال: نعم 

(
[ٗٗ]

)
. 

وفً مسند اإلمام احمد عن أبً وابل قال: ؼدونا على عبد َّللا بن مسعود ذات ٌوم 
بعد صالة الؽداة فسلمنا بالباب فؤذن لنا فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة 

كله فقال هذا كهذا الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإنً ألحفظ القرابن التً كان ٌقرأ 
 ثمانً عشرة سورة من المفصل وسورتٌن من آل حم(( rول َّللا بهن رس

(
[ٗ٘]

)
. 

قال:  rأن رسول َّللا  tوروى مسلم فً صحٌحه رحمه َّللا عن عٌاض بن حمار 
أحد وال ٌبؽً أحد على ))إن َّللا أوحى إلً أن تواضعوا حتى ال ٌفخر أحد على 

أحد((
(

[ٗٙ]
)

. 

ومن المعلوم أن التواضع من األخالق اإلسالمٌة التً حث علٌه الشرع وامتدح 
 المتصفٌن بها وان أفضل من تحلى بهذه السمة هم العلماء وطلبة العلم امتثاال ألمر
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ِ َوالهِذٌَن rَّللا وأمر رسوله فقد وصؾ َّللا رسوله  ُسوُل َّللاه ٌد ره َحمه بان قال تعالى: }مُّ
َنُهْم  ٌْ اء َعلَى اْلُكفهاِر ُرَحَماء َب  (.ٕٓ)الفتح áَمَعُه أَِشده

َبَعَك ِمَن اْلُمْإِمِنٌَن { )الشعراء   (.ٕ٘ٔوقال تعالى:}َواْخِفْض َجَناَحَك لَِمِن اته

خلق إسالمً رفٌع ٌجعل المربً المسلم قرٌبا من تالمٌذه وأتباعه وٌسهل  فالتواضع
علٌهم الوصول إلٌه ومخاطبته بما ٌجول فً صدورهم من التساإالت))فعن زاذان 
قال: دخلت على عبد َّللا بن مسعود وقد سبق إلى مجلسه أصحاب الخز والدٌباج 

تى أقعدنً على فقلت: أدنٌت الناس واقصٌتنً فقال لً: ادن فؤدنانً ح
 بساطه(

(
[ٗ7]

)
. 

وهاك نصٌحة أحد العلماء المربٌن من السلؾ الصالح وهو األجري رحمه َّللا إذ 
 أنه من أهل العلم واحتاج –أي العالم  –ٌقول: ))إذا نشر َّللا له الذكر عند المإمنٌن 

الناس إلى ما عنده من العلم وألزم نفسه التواضع للعالم وؼٌر العالم فؤما تواضعه 
لمن هو مثله فً العلم فإنها محبة تنبت له فً قلوبهم فؤحبوا قربه وإذا ؼاب عنهم 
حنت إلٌه قلوبهم و أما تواضعه للعلماء فواجب علٌه إذا أراد العلم و أما تواضعه 

العلم له عند َّللا وعند أولً األلباب((لمن هو دونه فً العلم فشرؾ 
(

[ٗ8]
)

. 

أن المعلم ٌجب علٌه أن ٌتواضع مع الطالب وكل مسترشد سابل إذا قام بما ٌجب 
 áاَحَك ِلْلُمْإِمِنٌنَ َواْخِفْض َجنَ  âعلٌه.. وٌخفض له جناحه وٌلٌن له جانبه قال تعالى: 

 (.88)الحجر

 الترحٌب بالمتعلم والبشاشة له:-7

إذا رأى الشباب ٌطلبون العلم: ٌقول: )مرحباً بٌنابٌع الحكمة،  tكان ابن مسعود 
 ومصابٌح الظلم، خلقان الثٌاب، جدد القلوب، حبس البٌوت رٌحان كل قبٌلة(

([ٗ9])
. 

ولقد كان من أخالق الصحابة رضً َّللا عنهم الفاضلة حسن استقبال المتعلم و 
االبتسامة فً وجهه والبشاشة له، وال ؼرابة فلقد ورثوا هذا الخلق من قدوتهم رسول 

إال  منذ أسلمت وال رآنeً قال: )ما حجبنً النبً  t، فعن جرٌر بن عبد َّللا eَّللا 
تبسم فً وجهً(

(
[٘ٓ]

)
. 

تؽنٌنا حقا عما سواها من  eإن القٌم التربوٌة اإلسالمٌة المستمدة من سنة المصطفى 
ح القٌم الوضعٌة المستوردة من ثقافات ؼربٌة أو شرقٌة، ففً القٌم اإلسالمٌة ما ٌصل

العالم والمتعلم وإذا كانت التجربة التربٌة الحدٌثة تنادي بالعناٌة بالمتعلم واألخذ بٌده 
وتركٌز العملٌة التعلٌمٌة علٌه وتعد ذلك من أهم مبتكراتها، فإن التربٌة اإلسالمٌة 

منذ ٌومها األول فً دار األرقم ابن أبً األرقم جعلت الفرد محور اهتمامها فقامت 
هه و تقوٌمه حتى بلؽت به درجة الكمال البشري المنشود، ما ٌجعلنا بتربٌته و توج
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نحن والعالم المعاصر بكل إنجازاته نقؾ أمامها وقفة إكبار وإعجاب لما وضعته من 
 قٌم ومبادئ تربوٌة تعطً المتعلم حقه فً العملٌة التربوٌة و التعلٌمٌة.

د أصحابه رضً َّللا عنهم وهذه وقفت تربوٌة نقتبسها من هدي النبوة ٌصفها لنا أح
وهو فً المسجد متكا على برد له أحمر، فقلت له: ٌا رسول  eفٌقول: أتٌت النبً 

العلم إن طالب العلم تحفه المالبكة  َّللا إنً جبت أطلب العلم، فقال: ))مرحباً بطالب 
بؤجنحتها ثم ٌركب بعضهم بعضا حتى ٌبلؽوا السماء الدنٌا من محبتهم لما 

 ٌطلب((
(

[٘ٔ]
)

. 

فكان صفوان ٌفعل ذلك مع من ٌؤتٌه ٌطلب العلم وٌسمع الحدٌث وٌبشره بما بشره به 
 .eمن قبل رسول َّللا 

وهذا أبو الدرداء عالم الشام ورابد التربٌة بها ٌقول عنه قٌس بن كثٌر))قدم رجل من 
وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك إلى أخً؟ قال: حدٌث بلؽنً  tدٌنة إلى أبً الدرداء الم

 .eأنك تحدث به عن النبً 

 قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: ال قال: ما قدمت إال فً طلب هذا الحدٌث؟ قال: نعم.

ٌقول )من سلك طرٌقا ٌطلب فٌه علماً سلك َّللا به  eقال: فإنً سمعت رسول َّللا 
 …(الجنة، وإن المالبكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم  طرٌقا إلى

(
[ٕ٘]

)
. 

ٌؤمر أصحابه بؤفضل األخالق فٌقول: )علموا وٌسروا، وال  eولقد كان رسول َّللا 
 اسكت(وإذا ؼضبت فاسكت وإذا ؼضبت ف… تعسروا ـ ثالثاً 

(
[ٖ٘]

)
. 

وعلى هذا درج الصحابة ومن بعدهم من علماء اإلسالم على قبول وصٌة رسول َّللا 
e  بالترحٌب بالمتعلمٌن وإكرامهم وإعانتهم أدبٌاً ومادٌاً على االستمرار فً طلبهم

 للعلم
([٘ٗ])

. 

إن تشجٌع طالب العلم وامتداحه بما فٌه من نبوغ و عزٌمة وكشؾ لقدراته من 
ٌمتدح أبا هرٌرة فٌقول )لقد ظننت ٌا أبا هرٌرة  eمسإولٌات المعلم فهذا رسول َّللا 

منك لما رأٌت من حرصك على  أنه ال ٌسؤلنً عن هذا الحدٌث أحد أول
الحدٌث(

(
[٘٘]

)
. 

الممازحة والمداعبة ألنها تقرب القلوب وخاصة صؽار التالمٌذ  eوكان من هدٌه 
ها مّجة مج eقال )عقلُت من النبً  -من صؽار الصحابة  –فعن محمود بن ربٌع 

ولٌن جانبه  e( فهذا من رحمته [ٙ٘]فً وجهً وأنا ابن خمس سنٌن من دلو( )
والناظر إلى أثر هذه المداعبة فً نفس هذا الصبً كانت من أعظم اآلثار التً عقلها 

 .eمن رسول َّللا 
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)ٌنبؽً لحامل القرآن أن ٌكون علٌما حكٌما  tمسعود  وقال عبد َّللا بن
مستكٌناً(

([٘7])
. 

وال ٌعنى ذلك أن ٌفقد المعلم الهٌبة والوقار بكثرة مزاحه بل علٌه أن ٌدرك أن ذلك 
حقٌقه بل إن من سمات المعلم المسلم منوط بالموقؾ التربوي الذي ٌهدؾ إلى ت

الوقار والهٌبة وأن ٌجله تالمٌذه لعلمه وورعه ومنزلته فهذا األوزاعً رحمه َّللا 
ٌقول: )كنا نضحك ونمزح فلما صرنا ٌقتدي بنا خشٌت أال ٌسعنا التبسم(

([٘8])
. 

: )ال تخلطوا العلم بالضحك فتمجه القلوب( tوقال علً 
([٘9])

. 

 التربٌة بالعمل: -8

قال البخاري رحمه َّللا: )باب من سجد لسجود القارئ. قال ابن مسعود لتمٌم بن 
فقال اسجد فإنك إمامنا فٌها(حذلم وهو ؼالم فقرأ علٌه سجدة 

(
[ٙٓ]

)
. 

هذا موقؾ تربوي البن مسعود مع أحد تالمٌذه )تمٌم بن حذلم( وهو ؼالم ٌتعلم 
د القران فً حلقة ابن مسعود فٌرشده إلى سجود التالوة وانه إمام لمعلمه فً السجو

ثم ٌسجد معه وفً هذا اكبر األثر فً رفع معنوٌة هذا التلمٌذ و أفضل وسٌلة 
 لتوصٌل المعرفة إلى قلب تلمٌذه.

مع تالمٌذه فهذا تلمٌذ أخر ٌذكر لنا نفس  tولم ٌكن هذا الموقؾ الوحٌد البن مسعود 
الموقؾ التربوي فٌقول: )باب من سجد لسجود القارئ. قال ابن مسعود لتمٌم بن 

وهو ؼالم فقرأ علٌه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فٌها( حذلم
(

[ٙٔ]
)

. 

  

  

 فلٌقل ال اعلم:  -9 

هذه وصٌة لكل العلماء والمربٌن بؤنهم إذا جهلوا شٌبا أال ٌستنكفوا أن ٌقولوا: ))ال 
المربٌن قد ٌدخله شًء من الكبر أو العجب فٌقول بؽٌر علم فٌزل أعلم(( فكثٌر من 

و ٌؽلط وربما نقل عنه ذلك فٌزٌد به الضرر، وال ٌستطٌع أحد أن ٌدعً معرفة كل 
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولـِبَك  َس لََك ِبِه ِعْلٌم إِنه السه ٌْ شًء قال تعالى: }َوالَ َتْقُؾ َما لَ

 (.ُٖٙه َمْسُإوالً { )اإلسراءَكاَن َعنْ 

فعن مسروق تلمٌذه قال: ))دخلنا على عبد َّللا بن مسعود قال: ٌا أٌها الناس من علم 
شٌبا فلٌقل به ومن لم ٌعلم فلٌقل َّللا أعلم فإن من العلم أن ٌقول لما ال ٌعلم َّللا 

: )قل ما أسؤلكم علٌه من أجر وما أنا من rأعلم.قال َّللا عز وجل لنبٌه 
متكلفٌن..((ال

([ٕٙ])
. 
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: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم فمن tوعن عمران بن الجعد قال: )قال ابن مسعود 
وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ومن خالؾ قوله عمله فإنما ٌوبخ 

 نفسه(
(

[ٖٙ]
)

. 

 ٌفاخر بتالمٌذه: -ٓٔ

لعل من أهم أسالٌب التربٌة التً تدفع الناشبة إلى التفوق والمثابرة ما نسمٌه 
بالحوافز والتشجٌع المادي والمعنوي والتً ال ؼنى عنها لدى المربً الناجح وهً 

س البشرٌة فاإلنسان بطبعه ٌحب الثناء والمدٌح وخاصة ممن أمور محببة لدى النف
ٌظن بهم خٌرا كالعلماء والمربٌن حٌث ))ٌرفع المربً الناشا عند األقران والناس، 
بمدحه أمامهم والثناء على سلوكه، أو بعض الجوانب الموجودة عنده، مع ضرورة 

ة الشرؾ إن كان علمه وإطالعه على ذلك، وٌكون ذلك أٌضا بتسجٌل اسمه فً لوح
ذلك فً المدرسة، أو منحه شهادة تفوق، أو وضع شارات أو نجوم وهذا خاص 

باألطفال الصؽار ؼالبا((
(

[ٙٗ]
)

. 

مة قال: ٌمارس هذا األسلوب التربوي الرابد مع تالمٌذه فعن علق tوهذا ابن مسعود 
كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال: ٌا أبا عبد الرحمن أٌستطٌع هإالء 

الشباب أن ٌقرأوا كما تقرأ.قال ابن مسعود: أما إنك لو شبت أمرت بعضهم ٌقرأ 
أخو زٌاد بن  -أحد تالمٌذه  -علٌك. قال: أجل. قال اقرأ ٌا علقمة. فقال: زٌد بن حدٌر

ولٌس بؤقربنا. قال: أما إنك إن شبت أخبرتك بما قال حدٌر أتؤمر علقمة أن ٌقرأ 
فً قومك وقومه. فقرأت خمسٌن آٌة من سورة مرٌم.فقال: عبد َّللا كٌؾ  rالنبً 

ترى.قال: قد أحسن. قال: عبد َّللا ما أقرأ شٌبا إال وهو ٌقرإه ثم التفت إلى خباب 
ما إنك لن تراه علً وعلٌه خاتم من ذهب فقال: ألم ٌؤن لهذا الخاتم أن ٌلقى. قال: أ

بعد الٌوم فؤلقاه
 (

[ٙ٘]
)

. 

وهذا الصحابً الجلٌل خباب بن األرت ٌسؤل ابن مسعود عن مدى حفظ تالمٌذه 
ٌحفظه  واستفادتهم منه فٌجٌبه بؤن أضعؾ تالمٌذه ٌتقن القران كامال وٌحفظ كل ما

وٌطلب منه أن ٌقوم  tأستاذه ابن مسعود ثم ٌؤمر التلمٌذ بؤن ٌقرا فً حضرة خباب 
 هذا التلمٌذ وٌصدر خباب تقوٌمه ))لقد أحسن((.

قال ابن حجر فً فتح الباري: قوله: )ما أقرأ شٌبا إال وهو ٌقرأه( ٌعنً علقمة، وهً 
 القراءةمنقبة عظٌمة لعلقمة حٌث شهد له ابن مسعود أنه مثله فً 

(
[ٙٙ]

)
. 

 مراعاة قدرات المتعلمٌن والتدرج بهم:-ٔٔ

التدرج بتالمٌذه فً تعلٌمه  tمن األسالٌب التربوٌة التً ٌتبعها عبد َّللا بن مسعود 
،حٌث كان eلمعلم األول رسول َّللا لكتاب َّللا والعمل به، وهذا األسلوب اقتبسه من ا

قال: كان رسول  tمن طرقه فً تعلٌم الصحابة القصد بهم فعن عبد َّللا بن مسعود 
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))ٌقربهم العشر، فال ٌجاوزها إلى عشر أخرى حتى ٌتعلموا ما فٌها من العمل  eَّللا 
فٌعلمنا القرآن والعمل جمٌعا((

([ٙ7])
. 

إذا ٌجب أن ٌعطى المتعلم من العلم القدر المالبم وأن تراعى ظروفه الحسٌة 
والنفسٌة والبٌبة وال ٌكثر علٌه التكالٌؾ فٌنفر وٌعرض عن التعلم أو ٌتكاسل 

 وٌتهاون فً أداء ما طلب منه.

كانت جمٌع أحكامها تنزل والمالحظ أن الشرٌعة اإلسالمٌة راعت هذا المبدأ ف
تدرٌجا وتؤخذ بالناس من البسٌط إلى األمر العظٌم وتراعً حالة الناس لتخرجهم من 
الجاهلٌة إلى اإلسالم ومن البداوة إلى التحضر ومن الجهل إلى العلم ومن النفرة إلى 

 األلفة ومن التشرذم القبلً إلى الوحدة اإلسالمٌة العظمى.

بٌس حٌث ٌتدرج المعلم بالمتعلم من البسٌط إلى المركب والتدرج فً العلم مطلب ر
ومن المعلوم إلى الخفً ومن صؽار العلم إلى بناء المسابل وكل ذلك ٌراعً فٌه 

 قدرة المتعلم العقلٌة والجسدٌة
(

[ٙ8]
)

. 

َة أَْن ذكر البخاري رحمه َّللا ٌَ  فً صحٌحه )باب َمْن َخصه ِباْلِعْلِم َقْوًما ُدوَن َقْوٍم َكَراِه
ْفَهُموا(( ٌَ اَل 

(
[ٙ9]

)
. 

فقد كان من هدي السلؾ مراعاة أحوال و عقول السامعٌن فعن عبد َّللا بن عتبة أن 
ٍث َقْوما َحِدٌثا الَ َتْبلُُؽُه ُعقُولُُهْم، إاِله َكاَن لَِبْعِضِهْم  tمسعود ابن  قال: َما أَْنَت ِبُمَحدِّ
 ِفْتَنةً 

(
[7ٓ]

)
فهمه  . إن مراعاة قدرات السامع العقلٌة و ثقافته و النزول إلى مستوى

وإدراكه ومخاطبته بما ٌعقل وخاصة فً األمور المجردة و القضاٌا الؽٌبٌة التً قد 
 ٌصعب علٌه فهمها أو تصورها ومما قد ٌجلب له التؤوٌل الفاسد فً القول أو العمل.

ًّ بن أبً طالب  ُ  tوعن َعلِ َب َّللاه َكذه ٌُ ْعِرفُوَن أَُتِحبُّوَن أَْن  ٌَ اَس ِبَما  ُثوا النه  قال: ))َحدِّ
 َوَرُسولُُه((

([7ٔ])
. 

أي ٌفهمون، وزاد آدم بن أبً إٌاس فً كتاب ” بما ٌعرفون))”قال فً فتح الباري: 
أي ٌشتبه ” ودعوا ما ٌنكرون ” العلم له عن عبد َّللا بن داود عن معروؾ فً آخره 

ٌهم فهمه، وفٌه دلٌل على أن المتشابه ال ٌنبؽً أن ٌذكر عند العامة، وممن كره عل
التحدٌث ببعض دون بعض أحمد فً األحادٌث التً ظاهرها الخروج على السلطان، 

ومالك فً أحادٌث الصفات، وأبو ٌوسؾ فً الؽرابب..، وضابط ذلك أن ٌكون 
اد، فاإلمساك عنه عند من ظاهر الحدٌث ٌقوي البدعة وظاهره فً األصل ؼٌر مر

ٌخشى علٌه األخذ بظاهره مطلوب، وَّللا أعلم((
([7ٕ])

. 

وإن من دواعً نجاح المربٌن والدعاة مراعاة مشاعر وأحوال السامعٌن و مدى 
وس تمل من اإلطالة وتؤنس باإلٌجاز و تكره تعلقهم بدرسهم وإقبالهم إلٌه، حٌث النف
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التكرار و التردٌد، ولذلك كان من حسن أسالٌب اإللقاء أن تترك المستمعٌن وهم فً 
 شوق إلى سماع حدٌثك.

كان ٌحدث حدٌثا لو عده العاد  rفعن عروة عن عابشة رضً َّللا عنها: أن النبً 
ه( لقدر على اإلحاطة بعدده ألحصاه )لوعده العاد( أي لو عد كلمات حدٌثه.)ألحصا

لقلة كلماته(
([7ٖ])

. 

ومن أقوال ابن مسعود التربوٌة الخالدة فً هذا الجانب:))إن للقلوب شهوة و إقباالً 
د نفرتها وإن للقلوب فترة وإدبارا. فاؼتنموها عند شهوتها، ودعوها عن

وإدبارها((
([7ٗ])

. 

 ال ٌحدث إال ٌوم الخمٌس من كل أسبوع. tولهذا كان ابن مسعود 

ومن المعلوم أن ترفع العالم عن مخالطة السفهاء و طرقه ألبواب المسؤلة ٌضعؾ 
عن الناس فعن الضحاك بن مزاحم عن األسود قال: قال من مكانته وهٌبته وقدره 

: ))لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهله لسادوا به tعبد َّللا بن مسعود 
أهل زمانهم ولكنهم بذلوه ألهل الدنٌا لٌنالوا به من دنٌاهم فهانوا على أهلها، سمعت 

خرته ومن تشعبت به الهموم ٌقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه َّللا هم أ rنبٌكم 
فً أحوال الدنٌا لم ٌبال َّللا فً أي أودٌتها هلك

 (
[7٘]

)
.)) 

وعلى المربً المسلم البعد عن المعصٌة فإنها تطفا نور العلم وتذهب بهٌبة العالم  
: ))إنً ألحسب الرجل ٌنسً العلم بالخطٌبة ٌعملها وإن t قال عبد َّللا بن مسعود
العالم من ٌخشى َّللا((

(
[7ٙ]

)
. 

وعن عون بن عبد َّللا قال: قال عبد َّللا بن مسعود )لٌس العلم عن كثرة الحدٌث إنما 
 العلم خشٌة َّللا(

(
[77]

)
. 

 صبره على المتعلم -ٕٔ

مع تالمٌذه  t( طرفا من أخبار ابن مسعود[78]روى ابن أبً شٌبة فً مصنفه )
فهو  eهم وتعلٌمهم أمور دٌنهم وقراءة القرآن ورواٌة أحادٌث رسول َّللا وصبره علٌ

 tٌستقبلهم على اختالؾ أسنانهم فتجد فً حلقته االبن وأباه ٌتعلمان من ابن مسعود 
وهو معهم منبسط السرٌرة مسرور الحال مشفق علٌهم وعلى تربٌتهم وذكر فً ذلك 

ومن روى عنه  tأحد تالمٌذ ابن مسعود  اآلثار التالٌة: فعن أبً عبد الرحمن السلمً
قال : )) كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من   eصفة الصالة على النبً 

كما ٌتعلم  tالقرآن.(( وقال األسود: رأٌت علقمة ٌتعلم التشهد من عبد َّللا بن مسعود 
 السورة من القرآن.

وٌتبعون  t بن مسعود وعن إبراهٌم قال: كانوا ٌحفظون هذا التشهد تشهد عبد َّللا
    حروفه حرفا حرفا.
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ٌعلمنا التشهد كما  eقال كان رسول َّللا  tوعن أبً وابل عن عبد َّللا بن مسعود 
    ٌعلمنا السورة من القرآن.

وعن عمٌر بن سعد النخعً قال أتٌت ابن مسعود مع أبً فعلمنا هذا التشهد ٌعنً 
قال ما كنا نكتب فً عهد رسول َّللا تشهد عبد َّللا، و عن الضحاك عن ابن مسعود 

e .من األحادٌث إال االستخارة والتشهد  

ٌعلمنا التشهد فً الصالة كما ٌعلمنا  tوعن األسود قال كان عبد َّللا بن مسعود 
السورة من القرآن ٌؤخذ علٌنا األلؾ والواو((

(
[79]

)
. 

ومن صبره على تعلٌم القرآن وإتقانه ما نقله لنا زر بن حبٌش فقال: ))قرأ رجل 
على عبد َّللا بن مسعود طه ولم ٌكسر فقال عبد َّللا طه وكسر الطاء والهاء فقال 
الرجل طه ولم ٌكسر فقال عبد َّللا طه وكسر الطاء والهاء فقال الرجل طه ولم 

 كسر ثم قال هكذا علمنً رسول َّللا((ٌكسر فقال عبد َّللا طه و
(

[8ٓ]
)

. 

 توقٌت الدرس:-ٖٔ

إن اختٌار الوقت المناسب لتعلٌم الناس أو دعوتهم من أهم ركابز التربٌة حٌث 
من العلم، ولهذا كان السلؾ النفوس تكون مهٌؤة لألخذ منه واالنتفاع بما ٌستمعون 

 tالصالح ٌتخٌرون الوقت المناسب للتعلٌم والتوجٌه والدعوة، وعبد َّللا بن مسعود 
كان ممن ٌتحٌن األوقات التً تناسب حال الناس ومشاؼلهم ولهذا لم ٌكن ٌكثر علٌهم 

الدرس بل كان ٌتخولهم بالدرس والموعظة حتى ال ٌملوا ولهذا كان له مجلس 
 rما لكل الناس ٌوم الخمٌس وهو فً فعله هذا مستدل بهدي رسول َّللا أسبوعٌا عا

ُر الناَس فً كلِّ َخِمٌٍس، فقال له رُجل: ٌا أبا  ٌَُذكِّ عن أبً وابل قال: ))كان عبُد َّللّاِ 
ْمَنُعِنً ِمْن ذلَك أَنًِّ أكْ  ٌَ ُه  ْوٍم؟ قال: أما إِنه ٌَ َك َذكْرَتنا كله  َرهُ أْن عبِد الرحم؟ِن لََوِدْدُت أنه

 ًُّ لُُكْم بالَمْوِعظِة، كما كاَن النب آَمِة  rأُِملهُكْم، وإنًِّ أََتخوه لُنا بها، َمخاَفَة السه َتَخوه ٌَ
علٌنا((

(
[8ٔ]

)
. 

فقال: ))لقد جالست لقد وصؾ مسروق علم ابن مسعود والعلماء من الصحابة 
أصحاب محمد فوجدتهم كاإلخاذ، فاإلخاذ ٌروي الرجل، واإلخاذ ٌروي الرجلٌن، 

واإلخاذ ٌروي العشرة، واإلخاذ ٌروي المابة، واإلخاذ لو نزل به أهل األرض 
ألصدرهم فوجدت عبد َّللا بن مسعود من ذلك اإلخاذ((

(
[8ٕ]

)
. وطبٌعً أن ٌكون 

ابن مسعود من أكثر الصحابة مالزمة للرسول وأخذا بسنته وَعِن األَْعَمِش َعْن 
 ًُّ َخِع َة النه ٌَ ِزٌُد ْبُن ُمَعاِو ٌَ ا ُجلُوساً ِعْنَد َباِب َعْبِد َّللّاِ َنْنَتِظُرهُ. َفَمره ِبَنا  . َشِقٌٍق، َقاَل: ))ُكنه

َنا َعْبُد َّللّاِ. َفَقاَل: إِنًِّ أُْخَبرُ َفقُلْ  ٌْ ْلَبْث أَْن َخَرَج َعلَ ٌَ ِه َفلَْم  ٌْ  َنا: أَْعلِْمُه ِبَمَكاِنَنا. َفَدَخَل َعلَ
تَ  ٌَ ُة أَْن أُِملهُكْم. إِنه َرُسوَل َّللّاِ َكاَن  ٌَ ُكْم إاِله َكَراِه ٌْ ْمَنُعِنً أَْن أَْخُرَج إِلَ ٌَ لَُنا َخوه ِبَمَكاِنُكْم. َفَما 

َنا(( ٌْ آَمِة َعلَ اِم. َمَخاَفَة السه ٌه ِباْلَمْوِعَظِة ِفً األَ
(

[8ٖ]
)

. 
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قال النووي: ))أي ٌطلب حاالتهم وأوقات نشاطهم، وفً هذا الحدٌث االقتصاد فً 
وت مقصودها((الموعظة لبال تملها القلوب فٌف

(
[8ٗ]

)
. 

ٌقول محمود شلبً: ))هذا الحدٌث الرابع نموذج فذ لعبقرٌة ابن مسعود وأنه كان 
أهال للتعلٌم واإلرشاد والتوجٌه أحسن توجٌه.. رجل ٌرجوه أن ٌذكرهم كل ٌوم.. أن 

ٌثا ٌومٌا.. كان جواب العبقري الفقٌه.. ))إنً أكره أن أملكم((ٌجعل لهم حد
(

[8٘]
)

. 

وذكر عمرو بن مٌمون فقال: ما أخطؤنً ابن مسعود عشٌة خمٌس إال أتٌته فٌه. قال 
قال رسول  -فلما كان ذات عشٌة قال:  r))فما سمعته ٌقول بشًء قط قال رسول َّللا 

. قال: فنكس. قال فنظرت إلٌه فهو قابم محللة أزرار قمٌصه قد اؼرورقت rَّللا 
عٌناه وانتفخت أوداجه. قال أو دون ذلك. أو فوق ذلك. أو قرٌبا من ذلك. أو شبٌها 

 بذلك((
(

[8ٙ]
)

. 

 التفنن فً اإللقاء:-ٗٔ

االختصار واإلٌجاز وهذا ما اشتهر به ابن eلقد كان من هدي أصحاب رسول 
فً خطبه و درسه فقد ذكر ابن الجوزي ذلك من أسالٌب الوعظ والقصص  tمسعود 

فقال: )كان عبد َّللا ٌخطبنا كل خمٌس فٌتكلم بكالم، فٌسكت حٌن ٌسكت ونحن 
ٌدنا(نشتهً أن ٌز

(
[87]

)
. 

فً مراعاة حالة المتلقً ما ذكره صاحب جامع بٌان العلم  tومن وصاٌا ابن مسعود 
))حدث القوم ما رمقوك بؤبصارهم فإذا رأٌت منهم فترة  وفضله إذ قال: 

 فانزع((
([88])

. 

ومن أسالٌب اإللقاء مراعاة أحوال السامعٌن و تعلق أعٌنهم و عقولهم بالملقً وذلك 
: ))حدث القوم ما tدلٌل على رؼبتهم فً استماع وقبولهم للمتحدث قال ابن مسعود 

تحدثهم. قٌل له وما عالمة ذلك؟ قال إذا أقبلت علٌك قلوبهم فإذا انصرفت قلوبهم فال 
أحدقوك بؤبصارهم فإذا تثاءبوا واتكؤ بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم فال 

تحدثهم((
([89])

. 

أٌكة إلى أٌكة ومن وعلى المربً المسلم أن ٌنوع فً تدرٌسه وأن ٌنقل طالبه من 
جدول دفاق إلى ظل وارؾ حتى ال ٌملوا حدٌثه بل وٌستعذبون مورده وٌطلبون 

المزٌد منه فهم ال ٌملونه وال ٌسؤمونه وهذا هو المنهج الربانً فً الخطاب القرآنً 
فكان تنجٌماً على ثالث وعشرٌن حجة ولم ٌنزل دفعه واحدة وكان الرسول 

غ الصبر وٌفرحون بنزوله وٌتبارون فً حفظه والصحابة ٌنتظرون الوحً بفار
فهم إلٌه أسرع من الظمآن  eوفهمه وترتٌله وكذلك كان حالهم مع حدٌث الرسول 

 إلى ماء الزالل
(

[9ٓ]
)

. 
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ً المجلس الواحد بل كان ٌنجم فلم ٌكن صالة َّللا علٌه وسالمه ٌكثر من النصوص ف
على سرده  tحدٌثه على أصحابه حتى إن عابشة أم المإمنٌن كانت تعاتب أبا هرٌرة 

للحدٌث فعن عروة بن الزبٌر عن عابشة رضً َّللا عنها قالت:( أال ٌعجبك أبو 
ٌسمعنً، وكنت  eهرٌرة، جاء ٌجلس إلى جانب حجرتً، ٌحدث عن الرسول 

لم ٌكن  eإن الرسول  –سبحتً، ولو أدركته لرددت علٌه  أسبح، فقام قبل أن أقضً
 ٌسرد الحدٌث كسردكم(

(
[9ٔ]

)
. 

: )حدث الناس كل جمعة فإن أكثرت فمرتٌن فإن أكثرت فثالث tوٌقول ابن عباس 
تؤت القوم وهم فً حدٌث فتقطع علٌهم حدٌثهم.  وال تمل الناس من هذا القرآن وال

وقال: أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم ٌشتهونه وإٌاك والسجع فً الدعاء فإنً 
و أصحابه ال ٌفعلونه( eعهدت رسول َّللا 

(
[9ٕ]

)
. 

ذب المتعلم وٌإثر فٌه ففً )أخبار مكة( للفاكهً أن )ابن عمر ثم إن اإللقاء الممتع ٌج
t  كان ٌجلس إلى عبٌد َّللا بن عمٌر، وعبٌد َّللا ٌقص خلؾ المقام، فرأٌت عٌنً ابن

 عمر تذرفان دمعاً وهو ٌقول هلل درك ٌا ابن قتادة((
([9ٖ])

. 

إن على المربً أال ٌطٌل الحدٌث وٌطنب فً الحواشً والشروح فٌفسد اللب وٌذهب 
 باألصل فٌمله السامع أما معلم الٌوم فإن حال القابل معه لٌته سكت.

ولهذا ٌجب على المعلم أن ٌكون ذا معرفة تامة بحالة التالمٌذ ومدى إقبالهم 
ا اعتراهم من التعب فحٌنها ٌجب على وعالمات إعراضهم عن العملٌة التعلٌمٌة لم

 المربً أن ٌعطٌه وقتاً للراحة أو صرفه من مكان التعلٌم.

ولهذا كان الخطٌب البؽدادي ٌرى كراهٌة التحدٌث لمن عارضه الكسل والفتور ألن 
حالته لٌست مقبلة على التعلم فٌقول ))حق الفابدة أال تساق إال إلى مبتؽٌها، وال 

ب فٌها فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فلٌسكت تعرض إال على الراؼ
فإن بعض األدباء قال: )نشاط القابل على قدر فهم السامع(

([9ٗ])
. 

( وكما وهذه بحق قاعدة تربوٌة ٌجب إدراكها ))نشاط القابل على قدر فهم السامع(
 قٌل لكل مقام مقال.

وعدم رفع الصوت أكثر من الحاجة أو خفضه خفضا ال ٌجعل معه كمال الفابدة بل 
ٌجب أن ٌكون صوته متوسطا بحٌث ال ٌجاوز مجلسه وقد ٌكون رأي أبً عالٌة 

التربوي مفٌدا فً عصرنا هذا عند الوقوؾ إلى جانب اللوحة )سبورة ( وعدم العبث 
والتحرز منها ال تقع على الوجه عند مسح العرق أو على  باأللوان والطباشٌر

المالبس مما ٌكون فٌه توسٌخ للملبس أو المنظر وعلٌه أن ٌقؾ أو ٌجلس فً مكان 
بارز للجمٌع وال ٌتعب التالمٌذ فً رإٌته ومتابعته...

(
[9٘]

)
. 

 وال ٌقصر عنه سماع الحاضرٌن
([9ٙ])

. 
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وقال أبو عالٌة: ))حدث القوم ما حملوا قٌل له ما)حملوا( قال ما نشطوا...ولٌصن 
ن تفرٌق بدنه عن الزحؾ و التنقل عن مكانه وٌدٌه عن العبث والتشبٌك بها وعٌنه ع

 النظر بؽٌر حاجة وتجنب المزاح وكثرة الضحك((
(

[97]
)

. 

 فضل االستذكار والمناقشة:-٘ٔ

ذكر ابن عبد البر بعض األقوال فً فضل االستذكار والمناقشة فً طلب العلم فقال: 
اكروا الحدٌث فإن إحٌاءه ذكره وقال ابن مسعود تذاكروا سمعت علقمة ٌقول تذ

الحدٌث فإنه ٌهٌج بعضه بعضا وذكر ابن أبً شٌبة قال أخبرنا ابن فضٌل عن 
األعمش عن إسماعٌل بن رجاء أنه كان ٌؤتً صبٌان الكتاب فٌعرض علٌهم حدٌثه 

اهٌم كً ال ٌنسى قال: حدثنا وكٌع قال: حدثنا عٌسى بن المسٌب قال: سمعت إبر
ٌقول:إذا سمعت حدٌثا فحدث به حٌن تسمعه ولو أن تحدث به من ال ٌشتهٌه فإنه 

ٌكون كالكتاب فً صدرك، قال وحدثنا ابن فضٌل عن ٌزٌد بن عبد الرحمن بن أبً 
لٌلى قال: إحٌاء الحدٌث مذاكرته فقال له عبد َّللا بن شداد: ٌرحمك َّللا كم من حدٌث 

أحٌٌته فً صدري(
(

[98]
)

. 

 ؼٌر موجود فً المصدر(ٌوجد نص )  و؟
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 لمبحث الرابع

 مواقؾ تربوٌة عامة

  

 
 دعوته إلى االعتصام بجماعة المسلمٌن: -ٔ

قُوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَت َّللّاِ عَ  ُكْم إِْذ ٌقول َّللا تعالى: }َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل َّللّاِ َجِمٌعاً َوالَ َتَفره ٌْ لَ
َن النه  َن قُلُوِبُكْم َفؤَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً َوُكنُتْم َعلََى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ ٌْ اِر ُكنُتْم أَْعَداء َفؤَلهَؾ َب

اِتِه َلَعلهُكْم َتْهَتُدوَن {آل عمران  ٌَ ٌُِّن َّللّاُ لَُكْم آ َب ٌُ ْنَها َكَذلَِك   .َٖٓٔفؤَنَقَذُكم مِّ

 فً قوله تعالى: tمام ابن جرٌر فً تفسٌره عن عبد َّللا بن مسعود وروى اإل
 -رحمه َّللا  -؟ واعتصموا بحبل َّللا جمٌعاً ؟ قال: حبل َّللا: الجماعة..وروى أٌضاً 

أنه قال: ))ٌا أٌها الناس علٌكم بالطاعة والجماعة فإنها  tفً تفسٌره عن ابن مسعود 
ً الجماعة والطاعة هو خٌر مما تستحبون حبل َّللا الذي أمر به، وإن ما تكرهون ف

 فً الفرقة((
(

[ٔ]
)

. 

من القالقل والفتن ما ٌوازي ؼٌره من العصور  tلقد كان فً عصر ابن مسعود 
مقتل أمٌر  اإلسالمٌة التً اضطربت فٌها األمور وسادت الفتن، وخاصة بعد

، ولهذا كان ابن مسعود ٌدعو الناس إلى االعتصام tالمإمنٌن عمر بن الخطاب 
باإلسالم ونبذ الفتن والفرقة، وكان ٌربى الناس فً دروسه وخطبه على االعتصام 

 بجماعة المسلمٌن.

: قال:)واعتصموا بحبل َّللا tوفً أحكام القرآن للقرطبً عن عبد َّللا بن مسعود 
فرقوا( قال: الجماعة، روي عنه وعن ؼٌره من وجوه، والمعنى كله جمٌعاً وال ت

ُمتداخل، فإن َّللا تعالى ٌؤمر باأللفة وٌنهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة 
 نجاة.

ورحم َّللا ابن المبارك حٌث قال: )) إن الجماعـة حبل َّللا فاعتصموا منه بعروته 
 الوثقى ((

(
[ٕ]

)
. 

 تعدٌل السلوكٌات المنحرفة عند الناس:-ٕ

إن المربً القدٌر هو من ٌدرك بوادر االنحرافات لدى المجتمع وٌحاول إصالحها 
وتعدٌلها قبل أن تتمكن هذه االنحرافات من سلوك الناس وتصبح من األمور المعتاد 

بح لها قٌمة سلوكٌة مقبولة لدى طابفة من الناس فٌصعب حٌنها علٌها، وحٌنها تص
نهً الناس عنها أو اقتالعها من نفوس الناس، وهذا محصل بالطبع مع تلك الفبة 

إصالحها وردها إلى الجادة وتعدٌل تلك السلوكٌات  tالتً حاول عبد َّللا بن مسعود 
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مما خلق تٌارا منحرفا التً اختلطت بالدٌن لسوء فهمهم لنصوص الشرع وتفسٌرها 
قد ارشد فبة منهم بعد طول جدال، ولكن البعض  tهم )الخوارج( وكان ابن مسعود 

 .tاآلخر كان بعٌدا عن نصح و توجٌهات ابن مسعود 

على تربٌة  eوفً هذا الخبر الذي بٌن أٌدٌنا دلٌل على حرص صحابة رسول َّللا 
وصحابته  eة هدي الرسول الناس وتحذٌرهم من االنحراؾ فً فهم الشرع ومخالف

للوقوؾ أمام هذه  tٌستنجد بابن مسعود  tمن بعده فهذا أبو موسى األشعري 
 الظاهرة.

))فعن عمر بن ٌحٌى بن عمرو بن سلمة الهمدانً قال: حدثنً أبً قال: كنا جلوسا 
على باب عبد َّللا بن مسعود ننتظر أن ٌخرج إلٌنا فإذا أبو موسى األشعري فقال: لم 

لٌكم أبو عبد الرحمن قلنا: وال فجلس معنا حتى خرج عبد َّللا فلما خرج عبد ٌخرج إ
 َّللا قمنا إلٌه.

فقال أبو موسى: ٌا أبا عبد الرحمن إنً رأٌت آنفا فً المسجد أمرا أنكرته قال فما 
رأٌت..قال: رأٌت فً المسجد حلقاً جلوساً فً كل حلقة رجل وفً ٌده حصى ٌقول 

ة فٌقول هللوا مابة فٌهللون مابة فٌقول كبروا مابة فٌكبرون سبحوا مابة فٌسبحون ماب
 مابة.

قال: فما قلت لهم.قال: ما قلت لهم شٌبا أنتظر رأٌك. قال أفال أمرتهم أن ٌعدوا 
سٌباتهم وضمنت لهم أال تضٌع من حسناتهم شًء.قال: فمضى ومضٌنا معه حتى 

قالوا: حصى نعد به التكبٌر انتهٌنا إلى حلقة من تلك الحلق.قال: فماذا فً أٌدٌكم.
والتهلٌل والتسبٌح.قال: تخافون أن ال ٌضٌع من حسناتكم شًء عدوا سٌباتكم وأنا 

ضامن لحسناتكم أن ال ٌضٌع منها شًء وٌحكم ٌا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هإالء 
متوافرون وهذه آنٌته لم تكسر وثٌابه لم تبل، والذي نفسً بٌده إنكم  rصحابة نبٌكم 

أو مفتتحون باب ضاللة. قالوا: ٌا أبا عبد الرحمن  rملة أهدى من ملة محمد لعلى 
حدثنا أن قوما  rما أردنا إال الخٌر.قال: كم من ٌرٌد الخٌر ال ٌصٌبه، إن رسول َّللا 

ٌقرأون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم ٌمرقون من اإلسالم كما ٌمرق السهم من الرمٌة. 
هل تلك الحلق ٌطاعنوننا ٌوم النهروان مع قال: عمرو بن سلمة فرأٌنا عامة أ

الخوارج.((
(

[ٖ]
)

. 

 مناظرة النساء وتربٌتهن:-ٖ

مقتصرا على الرجال بل كان ٌصل إلى النساء وكان  tلم ٌكن جهد ابن مسعود 
ن وربما فتح بابه لٌتعلمن من أهل بٌته، فهذه ٌفتٌهن و ٌحاورهن فٌما أشكل علٌه

امرأة قاربة للقرآن تنكر على ابن مسعود حدٌثا ٌقوله عن رسول َّللا فتقؾ تراجعه 
 فٌه ثم تهتدي إلى الحق:
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روى البخاري فً صحٌحه عن علقمة عن عبد َّللا قال: ))لعن َّللا الواشمات 
خلق َّللا فبلػ ذلك امرأة من والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المؽٌرات 

بنً أسد ٌقال لها أم ٌعقوب.فجاءت فقالت إنه بلؽنً عنك أنك لعنت كٌت 
ومن هو فً كتاب َّللا.فقالت: لقد  rوكٌت.فقال: وما لً ال ألعن من لعن رسول َّللا 

قرأت ما بٌن اللوحٌن فما وجدت فٌه ما تقول. قال: لبن كنت قرأتٌه لقد وجدتٌه أما 
تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(. قالت:بلى قال:فإنه قد نهى قرأت )وما آ

عنه.قالت:فإنً أرى أهلك ٌفعلونه.قال: فاذهبً فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من 
 حاجتها شٌبا.فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها((

([ٗ])
. 

ثم ٌختم موقفه بان ٌؤمرها أن تذهب إلى زوجه )زٌنب بنت عبد َّللا الثقفٌة( فتنظر 
ولكنها ال تجد شٌبا من ذلك، ثم ٌإكد لها أن  tإن كانت تخالؾ هدي رسول َّللا 

زوجه ال تفعل شًء فٌه معصٌة هلل ورسوله ولو أن أهله خالفوا ذلك الهدي لكان 
 الطالق منه.

 ي لعامة للناس:توجٌهه التربو-ٗ

أنه ٌوجه الناس وٌربٌهم على فضابل األخالق وٌؤمرهم بتطبٌق  tكان من هدٌه 
شرابع اإلسالم، وكان ٌقوم بدور العالم المخالط للناس المطلع على أحوالهم، وربما 

قام بتوجٌه بعض اآلباء بتربٌة أوالدهم على الصالة وتعوٌدهم علٌها، ومن ذلك 
ٌذكرنا فٌقول: ))حافظوا  t وص قال كان عبد َّللا بن مسعود مارواه تلمٌذه أبو األح

على أوالدكم فً الصالة وعلموهم الخٌر فإنما الخٌر عادة((
(

[٘]
)

. 

را من وكم نحن الٌوم فً حاجة إلى مثل هذه النصابح و التوجهات، حٌث نرى كثٌ
اآلباء ٌهملون تربٌة أوالدهم وخاصة عند أداء الصالة فقد تجد الرجل منهم ٌحافظ 
على صالة الجماعة فً المسجد، ولكنه ٌترك أبناءه خلفه فً البٌت أو فً الشارع 

دون أن ٌصطحبهم إلى المسجد وأمرهم بالصالة، أما إهمال تربٌة البنات وعدم 
تعانٌه كثٌر من األسر الٌوم فاآلباء نادرا ما  حثهن على الصالة فً وقتها فهذا ما

ٌسؤلون بناتهم هل أدٌن الصالة فً وقتها وهل أحسن الوضوء لها وهل ٌقمن أركان 
الصالة و واجباتها، إنها لفتة تربوٌة عظمٌة من صحابً جلٌل ٌرى وجوب تربٌة 

 األبناء على تعالٌم اإلسالم.

أنه رسوَل  tبٌة ورعاٌة األسرة فعن عبِد َّللِا واإلسالم ٌحثنا على القٌام بمسإولٌة التر
ِته: فاألمٌُر الذي على الناِس فهو راٍع »قال:  rَّللِا  ٌه كلُّكم راٍع وَمسإوٌل عن َرع

ُجُل راٍع على أهِل َبٌِته وهو مسإوٌل عنهم، والمرأةُ  علٌهم وهو مسإوٌل عنهم، والره
ِدِه وهو راعٌٌة على َبٌِت َبْعلِها وَولِده وهً مسإولٌة  ٌِّ عنهم، والَعبُد راٍع على ماِل س

ٌهتهِ  «َمسإول عنه. أال فكلُّكم راٍع وكلُّكم مسإوٌل عن رع
(

[ٙ]
)

. 

تكم ومن النصابح التربوٌة الموجهة إلى األبناء فقوله: ))علٌكم أن تستؤذنوا على أمها
وأخواتك((

(
[7]

)
. 
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إن احترام خصوصٌات النساء وعدم كشؾ عوراتهن ووجوب األستبذان علٌهن 
حتى وان كن أمهات أو أخوات دلٌل على حرص اإلسالم على تربٌة المجتمع على 

ت الناس وعدم كشؾ العورات وهذا ما نص العفاؾ والطهر واحترام خصوصٌا
علٌه القران فً وجوب االستبذان على الوالدٌن وعدم دخول األبناء الممٌزٌن علٌهما 

 إال بؤذن وخاصة فً ساعات الخلوات والنوم.

ولقد ذكر ابن قدامة فً كتاب التوابٌن موقفا تربوٌا رابعا البن مسعود مع شاب من 
حٌن اعتنى بتوجهه  tكٌؾ اثر فٌه ابن مسعود المسلمٌن كان ٌهوى الؽناء، و

وتربٌته، حتى أصبح علما من أعالم اإلسالم، وهذه قصة))توبة راذان الكندي(( فقد 
أنه مر ذات ٌوم فً موضع من نواحً الكوفة))فإذا  tروي عن عبد َّللا بن مسعود 

له  فتٌان فساق قد اجتمعوا ٌشربون وفٌهم مؽن ٌقال له راذان ٌضرب وٌؽنً وكان
صوت حسن، فلما سمع ذلك عبد َّللا قال ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب 
َّللا، وجعل الرداء على رأسه ومضى. فسمع راذان قوله فقال: من كان هذا قالوا عبد 

قال وأي شًء قال: قالوا إنه قال ما أحسن هذا  eَّللا بن مسعود صاحب رسول َّللا 
تعالى، فقام وضرب بالعود على األرض فكسره ثم الصوت لو كان بقراءة كتاب َّللا 

أسرع فؤدركه وجعل المندٌل فً عنق نفسه، وجعل ٌبكً بٌن ٌدي عبد َّللا بن 
مسعود فاعتنقه عبد َّللا بن مسعود وجعل ٌبكً كل واحد منهما، ثم قال عبد َّللا كٌؾ 

عبد َّللا ال أحب من قد أحبه َّللا عز وجل، فتاب إلى َّللا عز وجل من ذنوبه، والزم 
بن مسعود حتى تعلم القرآن وأخذ حظا من العلم حتى صار إماما فً العلم، وروى 

 عن عبد َّللا بن مسعود وسلمان وؼٌرهما((
(

[8]
)

. 

عنه عبدَّللا بن  وحظوته وعلمه أن قال tوبلػ من قرب هذا الفتى من ابن مسعود
الساٌب عن راذان قال: ))سؤلت ابن مسعود عن أشٌاء ما أحد ٌسؤله عنها((

(
[9]

)
. 

ومن توجٌهاته العامة ما ذكره الذهبً عن سالم بن أبً الجعد جاء رجل إلى ابن 
 قد أمننا من أن ٌظلمنا،ولم ٌإمننا من أن ٌفتننا، رأٌت إن فقال: ))إن َّللا tمسعود

أدركت فتنة قال علٌك بكتاب َّللا، قال أرأٌت إن كان كلهم ٌدعو إلى كتاب َّللا، قال 
 ٌقول إذا اختلؾ الناس كان ابن سمٌة مع الحق(( rسمعت رسول َّللا 

(
[ٔٓ]

)
. 

 حثه على إجالل العلم والعلماء:-٘

ٌجل كبار الصحابة و علمابهم وٌرفع من منزلتهم  tلقد كان عبد َّللا بن مسعود 
))لو  tوسابقتهم إلى اإلسالم فقد كان عبد َّللا ابن مسعود ٌقول عن عمر بن الخطاب:

رض فً كفة لرجح أن علم عمر بن الخطاب وضع فً كفة مٌزان ووضع علم األ
علم عمر(( وقال فٌه: ))إنً ألحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم((

(
[ٔٔ]

)
. 

بؤنه:))ؼالم  eوهو الذي شهد له النبً  tوكان عبد َّللا بن مسعود 
معلم((

(
[ٕٔ]

)
وكان ٌقول: لو سلك الناس وادٌاً وشعباً وسلك عمر وادٌاً وشعباً،  

 لسلكت وادي عمر وشعبه
(

[ٖٔ]
)

. 
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 لقرآن ابن عباس((:))نعم ترجمان اtوقوله فً ابن عباس 
(

[ٔٗ]
)

. 

و ابن عباس من أشهر الصحابة وأكثرهم قوال فً التفسٌر لما أتاه َّللا من العلم 
))اللهم علمه الكتاب  eوالمعرفة بلؽة العرب وشعرهم وببركة دعاء الرسول َّللا 

( وفً راوٌه ))اللهم فقهه فً الدٌن وعلمه التؤوٌل((والحكمة(
(

[ٔ٘]
)

. 

ٌقول : )إن معاذا كان أمة قانتا هلل حنٌفا ولم ٌك من المشركٌن  tوكان ابن مسعود 
 إمام الناس( تشبٌها له بإبراهٌم الخلٌل علٌه السالم وإبراهٌم

(
[ٔٙ]

)
. 

ثالثة أبو بكر وعمر وأبو  eٌقول: )أخالبً من أصحاب رسول َّللا  tوكان 
عبٌدة(

(
[ٔ7]

)
. 

احترام أهل العلم والعلماء وإنزالهم منزلتهم من أسباب نهوض األمم وتقدمها إن 
فللعالم والمربً حق على المجتمع ٌجب أن ٌصان لهما، ولهذا ٌجب سن القوانٌن 

واألنظمة االجتماعٌة التً ترفع من مكانة العلم والعلماء والمربٌن و أن نربً 
 لعلم وأهله.األجٌال على هذا الخلق الكرٌم، لنحبب لهم ا

وكان ٌدعو إلى تلقً العلم من العلماء المخلصٌن فعن قتادة قال: قال ابن مسعود 
فإنهم كانوا أبر هذه األمة قلوبا  r))من كان منكم متؤسٌا فلٌتؤس بؤصحاب محمد 

وأعمقها علما وأقلها تكلفا و أقومها هدٌا و أحسنها حاال قوما اختارهم َّللا لصحبه 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فً آثارهم فإنهم كانوا على الهدى  وإقامة دٌنه rنبٌه 

المستقٌم((
(

[ٔ8]
)

. 

إن هذه الدعوة الخالدة التً أطلقها هذا الصحابً الفذ هً قانون اجتماعً ٌجب على 
ومكان من أجل صالحها وبقابها على الحق منصورة األمة األخذ به فً كل زمان 

وخاصة وإن هدي السلؾ الصالح محفوظ لنا منقى من الشوابب سهل الفهم ٌسٌر 
 التطبٌق.

وعلى التربٌة الحدٌثة فً بالد المسلمٌن أن تؤخذ من معٌن السلؾ الصالح وان تترك 
وان تعود إلى كتاب لهثها وراء المدارس الؽربٌة التً تتخبط فً برامجها التربوٌة، 

 وهدي السلؾ الصالح رضوان َّللا علٌهم. eَّللا تعالى وسنة رسوله 

إن المتؤمل للتراث التربوي الذي خلفه هذا الصحابً الجلٌل ٌدرك قدر التربٌة فً 
عصره و تمٌزها فً طرحها و أسالٌبها التربوٌة القرٌبة من طبٌعة النفس البشرٌة، 

على المتلقً مما خلق بٌبة تربوٌة متكاملة الجوانب، لهذا كان لها تؤثٌرها وأثرها 
كان للمعلم فٌها الحظ األوفر من اإلعداد التربوي لطالبه و إشرافه المباشر و 

 eاألبوي علٌهم، مما جعل لهذه المدرسة التربوٌة والتً رابدها صاحب رسول َّللا 
 على مر العصور.الخلود واالنتشار و أصبحت منبرا ٌهتدى به  tعبد َّللا بن مسعود 
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وفً الختام ال ادعً اإللمام الكامل بهذه المدرسة ولكن حسبً أننً فتحت الباب أمام 
المهتمٌن بالتربٌة اإلسالمٌة للتعرؾ على رابد من رواد التارٌخ التربوي اإلسالمً 

الخالد وعلٌهم أن ٌبادروا إلى دراسة الجوانب المختلفة لهذه المدرسة التربوٌة 
خذ العبرة والقدوة من سلفنا الصالح رضوان َّللا علٌهم جمٌعا و آخر لٌتسنى لنا أ

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

  

 نتابج وتوصٌات الدراسة

إذ  tاهتمام الصحابة رضً َّللا عنهم جمٌعا بالتربٌة وخاصة عبد َّللا بن مسعود -ٔ
 الكبرى.وقؾ حٌاته على ذلك حتى أثمرت هذا الجهد بثلة من علماء التابعٌن 

وتالمٌذه فً الفكر اإلسالمً عامة و الفكر التربوي خاصة كان  tأثر ابن مسعود -ٕ
 كبٌرا ٌجب أن تفرد له الدراسة والبحث.

فً مخالطته للناس ووقوفه على الواقع وقربه من  tتجلى فكر عبد َّللا بن مسعود -ٖ
جعلها مركزا علمٌا  الناس مما احدث تؤثٌرا كبٌرا فً البٌبة اإلسالمٌة فً العراق مما

 متمٌزا فً التارٌخ اإلسالمً.

لجمٌع جوانب التنشبة التربوٌة  tشمولٌة الفكر التربوي عند ابن مسعود -ٗ
 واالجتماعٌة والدٌنٌة.

وجوب إفراد دراسات فً الفكر التربوي لدى العدٌد من الصحابة وخاصة الذٌن  -٘
، t، وأبً الدرداء tى األشعري ، وأبً موسtاهتموا بالتربٌة والتعلٌم كؤبً هرٌرة 

 وؼٌرهم. من أجل إثراء المكتبة التربوٌة اإلسالمٌة. tوابن عباس 

  

  

 

 ٖٗٓ/ٖن، دار الفكر بٌروت، الطبري، جامع البٌان عن تؤوٌل القرا - [ٔ]

القرطبً: محمد بن أحمد، الجامع األحكام القران، مكتبة وهبة، مصر،  - [ٕ]
 م987ٔ

 7ٙ/ٔ، 9ٕٓالدارمً، السنن، باب كراهٌة اخذ الرأي، رقم الحدٌث  -[ٖ]

 8ٕٓ٘البخاري، باب المتنمصات، رقم الحدٌث  - [ٗ]
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 8ٗ/ٖالترمذي، السنن  - [٘]

 ٕٙٓ٘البخاري، باب ٌاٌها الذٌن امنوا قوا أنفسكم و اهلٌكم، رقم الحدٌث  - [ٙ]

 ٔٗ/ٙابن كثٌر، تفسٌر ابن كثٌر،  - [7]

 ٕٔٓ/ٔابن قدامة، التوابٌن  - [8]

 ٘ٓٔ/ٔجامع بٌان العلم وفضله، ابن عبد البر،  - [9]

 ٙٔٗ/ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء  - [ٓٔ]

 إسناده صحٌح ٕٖ، ٕٙ/ٕٔابن أبً شٌبة، المصنؾ  - [ٔٔ]

 ٕٖٔ/ ٖابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب،  -[ٕٔ]

 9ٙالقرطبً، التبصرة ص -[ٖٔ]

 ٖٕٙ/ ٖابن حجر العسقالنً، تهذٌب التهذٌب،  -[ٗٔ]

 7ٖٓٙالبخاري، باب ذكر ابن عباس، رقم الحدٌث  -[٘ٔ]

 8ٙ/ٔابن تٌمٌة، الزهد والورع  -[ٙٔ]

 ٗٔ/ٔالذهبً، سٌر أعالم النبالء  -[7ٔ]

  السابق -[8ٔ]
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 المراجــع

 القران الكرٌم         -ٔ

ابن أبً شٌبة: عبد َّللا بن محمد، الكتاب المصنؾ فً األحادٌث، الدار          -ٕ
 السلفٌة، بومباي

معرفة الصحابة، تحقٌق، محمد عاشور و  ابن األثٌر، أسد الؽابة فً         -ٖ
 م97ٓٔمحمد البنا، دار الشعب 

ابن الجوزي: أبو عبد الرحمن، صفوة الصفوة، دار المعرفة، بٌروت،          -ٗ
 هـ ط الثانٌة99ٖٔ

..............: القصاص والمذكرٌن، تحقٌق محمد لطفً الصباغ، المكتب          -٘
 اإلسالمً.دمشق

الح: أبو عمر عثمان بن الصالح، مقدمة ابن الصالح، دار الفكر ابن الص    -ٙ
 هـ، تحقٌق نور الدٌن عتر، ط األولى.9ٕٖٔالمعاصر، بٌروت 

ابن تٌمٌة: شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة مجموع الفتاوى، جمع عبدا لرحمن بن     -7
محمد العاصمً، مكتبة النهضة الحدٌثة مكة المكرمة توزٌع رباسة شإون الحرمٌن 

 هـٗٓٗٔالشرٌفٌن 

ابن جماعة: بدر الدٌن بن جماعة الكنانً، تذكرة السامع والمتكلم فً          -8
 آداب العالم والمتعلم، دار الكتب العلمٌة. بٌروت.

ابن حجر العسقالنً: أبو الفضل احمد بن علً بن حجر العسقالنً،           -9
 هـ.7ٕٖٔتهذٌب التهذٌب، حٌدر آباد الدكن سنة 

ابن حجر: أبو الفضل احمد بن على بن حجر العسقالنً، ابن حجر، اإلصابة   -ٓٔ
هـ مطبعة 8ٕٖٔفً حٌاة الصحابة، دار صادر، بٌروت، مصور عن الطبعة األولى 

 السعادة، القاهرة.

..............، فتح الباري شرح صحٌح البخاري، تحقٌق. الشٌخ عبد العزٌز     -ٔٔ
 هـٓٔٗٔبٌروت.  بن باز، دار الكتب العلمٌة

د –ابن حنبل: اإلمام احمد بن حنبل، المسند، ط المكتب اإلسالمً، بٌروت     -ٕٔ
 ت

ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلً، جامع العلوم والحكم، دار     -ٖٔ
 هـ8ٓٗٔالمعرفة، بٌروت، الطبعة األولى، 



ار الكتب ابن سعد: محمد بن سور بن منبع البصري، الطبقات الكبرى، د  -ٗٔ
 هـ. بٌروت.8ٔٗٔالعلمٌة. تحقٌق. محمد بن عبد القادر عطا، ط الثانٌة 

ابن عبد البر: ٌوسؾ بن عبد البر القرطبً، بهجة المجالس وانس المجالس،     -٘ٔ
 تحقٌق محمد الخولً، دار الكتب العلمٌة بٌروت. ط األول.

تب الثقافٌة، بٌروت ط ..............، جامع بٌان العلم وفضله، مإسسة الك    -ٙٔ
 هـ٘ٔٗٔاألولى 

 م.9ٖٓٔابن قتٌبة، عٌون األخٌار، دار الكتب المصرٌة     -7ٔ

ابن قدامة، عبد َّللا بن احمد بن قدامه المقدٌسً، التوابٌن، دار الكتب     -8ٔ
 هـ تحقٌق عبد القادر االرنإوطًٕٓٗٔالعلمٌة، بٌروت 

لزرعً، أعالم الموقعٌن عن رب ابن قٌم الجوزٌة: محمد بن أبً بكر ا    -9ٔ
 العالمٌن، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، دار الفكر، بٌروت.

ابن كثٌر: أبو الفداء إسماعٌل بن كثٌر، تفسٌر القران، مكتبة المعارؾ ط     -ٕٓ
 م الرٌاض.977ٔالثانٌة 

 ..............، فضابل القران، بٌروت، دت    -ٕٔ

 هـ مصر.ٖٔٗٔملك، السٌرة النبوٌة، دار المنار. ط الثانٌة ابن هشام: عبد ال    -ٕٕ

أبو نعٌم: احمد بن عبد َّللا االصبهانً، حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء، دار     -ٖٕ
 هـ ط الرابعة.٘ٓٗٔالكتاب العربً، بٌروت 

أبً طالب: مكً بن أبً طالب، كتاب التبصرة فً القراءات السبع، الدار     -ٕٗ
 هـ بومباي الهندٕٓٗٔالطبعة الثانٌة السلفٌة ن 

اآلجري: أبو بكر محمد بن الحسٌن/ أخالق العلماء، تحقٌق فاروق حمادة.     -ٕ٘
 هـ.ٗٓٗٔط الثانٌة دار الثقافة 

األسمري: عبد َّللا بن حلفان، آداب المعلم فً صدر اإلسالم، دار الرشد     -ٕٙ
 هـٕ٘ٗٔالرٌاض 

اإلسالمٌة، دار ابن الجوزي، الدمام، ط األولى أمٌن ألوي، أصول التربٌة     -7ٕ
 هـٖٕٗٔ

البخاري: محمد بت إسماعٌل، الجامع الصحٌح مع فتح الباري، تحقٌق     -8ٕ
 الشٌخ عبد العزٌز بن باز، المكتبة السلفٌة



البؽدادي: األمام الخطٌب احمد بن علً بن ثابت، الجامع ألخالق الراوي   -9ٕ
 هـ.ٖٓٗٔالطحان. مكتبة المعارؾ، الرٌاض وآداب السامع، ت د/ محمود 

..............، الفقٌه والمتفقه، صححه الشٌخ إسماعٌل األنصاري، دار     -ٖٓ
 هـ9ٖ٘ٔإحٌاء السنة النبوٌة. 

الترمذي: محمد بن عٌسى بن سورة، الجامع )السنن( مع عارضة االحوذي،     -ٖٔ
 دار الكتاب العرب، بٌروت، د،ت.

سابوري: أبو عبد َّللا محمد بن عبد َّللا، المستدرك على الحاكم النٌ  -ٕٖ
 الصحٌحٌن، دار المعرفة ومكتبة المطبوعات اإلسالمٌة، محمد األمٌن، بٌروت.

حلمً: محمد فودة و عبد الرحمن صالح، المرشد فً كتابة األبحاث، جدة     -ٖٖ
 هـ.ٓٔٗٔدار الشروق 

ار طٌبة، السعودٌة. ط األولى حمادة: فاروق، أسس العلم وضوابطه، د       -ٖٗ
 هـ7ٔٗٔ

الخزاعً: علً بن محمد بن مسعود، تخرٌج الدالالت السمعٌة، تحقٌق.     -ٖ٘
 م.98٘ٔ –إحسان عباس، بٌروت، دار الؽرب اإلسالمً 

الخطٌب:أبو بكر الخطٌب: الرحلة فً طلب الحدٌث تحقٌق نور الدٌن عتر،     -ٖٙ
 هـ9ٖ٘ٔدار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى 

الدارمً: سنن الدار مً، تحقٌق السٌد المدنً وفٌصل أٌاد، الرٌاض،     -7ٖ
 هـٗٓٗٔالرباسة العامة إلدارة البحوث العلمٌة 

 الذهبً: محمد بن احمد، سٌر أعالم النبالء، دار الفكر، دت     -8ٖ

ذوٌقات: عبٌدات و آخرون، البحث العلمً، مفهومه وأدواته و أسالٌبه،     -9ٖ
 هـ.7ٓٗٔان دار الفكر عم

 97ٓٔ-9ٖٓٔالراجحً: عبده، عبد َّللا بن سعود، دار الشعب القاهرة     -ٓٗ

الشرٌؾ عون: منصور، مروٌات ابن مسعود فً الكتب الستة ومسند األمام     -ٔٗ
 م.98٘ٔاحمد، دار الشروق، جدة 

-هـٗٔٗٔشلبً: محمود، حٌاة عبد َّللا بن مسعود، دار الجٌل بٌروت        -ٕٗ
 م99٘ٔ



الطبري: محمد بن جرٌر الطبري، تارٌخ الطبري، تحقٌق: محمد أبو     -ٖٗ
 9ٙٓٔالفضل، دار المعارؾ بمصر، 

 هـ٘ٓٗٔ..............، تفسٌر الطبري، دار الفكر بٌروت     -ٗٗ

عبد الستار: سعٌد الشٌخ، عبد َّللا بن مسعود، دار القلم دمشق، ط الثانٌة        -٘ٗ
 هـٓٔٔ

العساؾ: صالح بن حمد، المدخل إلى البحث فً العلوم السلوكٌة، الرٌاض،     -ٙٗ
 هـ.9ٓٗٔط األولى العبٌكان للطباعة والنشر 

الؽزالً: أبو حامد بن محمد، إحٌاء علوم الدٌن، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،     -7ٗ
 هـ.ٙٓٗٔط األولى 

الملك بن دهٌش، دار الفاكهً: محمد بن إسحاق، أخبار مكة، تحقٌق، عبد     -8ٗ
 هـٗٔٗٔخضر، بٌروت ط الثانٌة 

 –القرشً: عبد َّللا بن محمد أبو بكر، التواضع والخمول، دار الكتب العلمٌة   -9ٗ
 ، تحقٌق: محمد عبد القادر أحمد عطا.989ٔ – 9ٓٗٔبٌروت، الطبعة األولى، 

لسابعة القرضاوي: ٌوسؾ، الرسول والعلم، مإسسة الرسالة، بٌروت ط ا       -ٓ٘
 هـ7ٔٗٔ

القرطبً: محمد بن احمد، الجامع األحكام القران، مكتبة وهبة، مصر،     -ٔ٘
 م987ٔ

القرطبً: محمد بن مكً بن أبً طالب، كتاب التبصرة فً القراءات السبع،   -ٕ٘
 هـ. ٕٓٗٔتحقٌق. محمد ؼٌث الندوي، الدار السلفٌة، بومباي الهند ط الثانٌة 

ٌوسؾ، حٌاة الصحابة، تحقٌق ناٌؾ العباس، ومحمد الكاندهلوي: محمد     -ٖ٘
 هـ دمشق.ٖٓٗٔعلى دولة، جار القلم، ط الثانٌة 

مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج النٌسابوري، دار ابن حزم، بٌروت، ط     -ٗ٘
 هـ. ٙٔٗٔاألولى 

المنذري: عبد العظٌم بن عبد القوي، الترؼٌب والترهٌب من الحدٌث     -٘٘
 هـ7ٔٗٔابن كثٌر دمشق، ط الثانٌة  الشرٌؾ، دار

المنقري: نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صفٌن، تحقٌق عبد السالم محمد     -ٙ٘
 هـ9ٖ٘ٔهارون، دار إحٌاء التراث العربٌة القاهرة 



النسابً: أبو عبد الرحمن احمد بن سفٌان، السنن الكبرى، تحقٌق، عبد     -7٘
 هـ.ٔٔٗٔبٌروت  الؽفار البندري، دار الكتب العلمٌة،

-98ٖٔالنووي، ٌحً بن شرؾ، شرح صحٌح مسلم، دار الفكر، بٌروت        -8٘
ٔ978. 

 م9ٙ7ٔالهٌثمً: مجمع الزوابد ومنبع الفوابد، دار الكتب بٌروت،     -9٘

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفهرس

 الصفحة الموضــــــوع

 ٘ مقدمة الدراسة

 8 تساإالت البحث

 8 أهداؾ البحث

 8 أهمٌة البحث

 ٓٔ مشكلة البحث

 ٔٔ منهج البحث

 ٔٔ الدراسات السابقة

 ٖٔ المبحث األول:حٌاته وصحبته

 ٘ٔ قصة إسالمه

 ٙٔ أول لقاء مع الرسول

 7ٔ صفاته الجسمٌة

 7ٔ جهره بالقرآن

 8ٔ هجرته

 e ٔ8قربه من الرسول 

 ٕٓ جهاده ٌوم بدر

 ٕٔ حكمته

 ٕٔ أمنٌته

 ٕٕ وصٌته

 ٕٕ مرضه وفاته

 ٕٗ ٌذهتالم

 ٕ٘ المبحث الثانً:مكانته العلمٌة

 7ٕ حفظه وإتقانه للقرآن الكرٌم

 ٖٔ ابن مسعود إماما فً القراءة

 ٕٖ مكانته فً التفسٌر والفقه

 ٖ٘ ابن مسعود والسنة النبوٌة

 8ٖ ابن مسعود معلما

 ٔٗ المبحث الثالث: آراإه وفكره التربوي

 ٖٗ إلزامٌة التعلٌم

 ٗٗ ى السمع والطاعة والصبرتربٌة األتباع عل

 ٘ٗ توجٌهه لتالمٌذه فً الفتن 

 ٙٗ منهجٌة تلقً العلم

 9ٗ حثه تالمٌذه على طلب العلم



 الصفحة الموضــــــوع

 ٙ٘ التواضع واللٌن لطالب العلم

 8٘ الترحٌب بالمتعلم والبشاشة له 

 ٔٙ تربٌة بالعمل

 ٕٙ فلٌقل ال اعلم

 ٕٙ ٌفاخر بتالمٌذه

 ٗٙ ج بهممراعاة قدرة المتعلمٌن والتدر

 7ٙ صبره على المتعلم

 8ٙ توقٌت الدرس

 7ٓ التفنن فً اإللقاء

 7ٖ فضل االستذكار والمناقشة

 7ٗ استخدام الوسابل المعٌنة

 77 المبحث الرابع: مواقؾ تربوٌة عامة

 79 دعوته إلى االعتصام بجماعة المسلمٌن

 79 تعٌل السلوكٌات المنحرفة عند الناس

 8ٔ بٌتهنمناظرة النساء وتر

 8ٔ توجٌهه تربوي لعامة الناس للناس

 8ٖ حثه على إجالل العلم والعلماء

 8ٙ نتابج و توصٌات الدراسة

 87 المراجع

 9ٖ الفهرس

  

  

  


