بسم هللا الرحمن الرحيم
عبد هللا بن مسعود ر ُجل ٌ ملئ ِع ْلما
لمحة قصيرة عن سيرة الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود :
وبإمْ كانك أنْ تكون
أيها األخوة ،سيّدنا عبد هللا بن مسْ عود َ
كان ماهِراً في القرآن ،والقرآن موجود بين أيدينا ِ ،
ف ثِماره ،فهذه ال ُم َق ِّدمة ُم ِهمَّة ،نحن على أبواب
ماهِراً فيه ،وأن َتحْ َفظه ،وأن ت ْفهمه ،وأنْ تعمل به ،وأن تقطِ َ
جم ،وإما أن ُنبادر ،وإما أن نتر ّدد.
البُطولة ،فإما أنْ ُن ْقدم ،وإما أنْ ُنحْ ِ
دار
هذا الصحابيُّ الجليل ُي ْكنى أبا عبد الرحمن ،وأ ُ ُّم ُه أ ُ ُّم عبْد ،أسْ لم قبل ُدخول النبي عليه الصالة والسالم َ
ت ُم َب ِّكر ،وقالُ :ك ْن ُ
ِس من أسْ لم من المُسلمين ،وهاجر إلى
األرقم ،أيْ أسْ لم في و ْق ٍ
ت سادس المُسْ لمين ،أيْ ساد َ
ِب ِوسادته
الهجْ َرتين،
وشهد ْبدراً والمشاهد ُكلَّها ،وكان صاحب سرِّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ،وصاح َ
ِ
الحبشة ِ
وسِ وا ِك ِه ُ
وس ْمتِه ،وكان خفيف اللحم ،قصيراً،
وطهوره في سفره ،وكان ُي ْشبه النبي عليه الصالة والسالم في َه ْد ِيه َ
شديدَ األَدَ َمة ،وكان من أجْ ود الناس َث ْوباً ،ومن ْ
وصدراً
ْ
ب الناس ريحا ً ،وُ لِيَّ قضاء الكوفة و َبي َ
ْت المال ل ُع َمر،
أط َي ِ
من خالفة عُثمان ،ث ّم صار إلى المدينة َف َ
مات بها سنة ْاث َن َتيْن وثالثين ،و ُدف َِن ِبالبقيع وهو ابنُ ِبضْ ٍع وسِ تين.
ابن مسعود قبل إسالمه :
عن عبد هللا بن مسْ عود صاحب الترجمة رضي هللا عنه ،قال:
ُك ْن ُ
نفرا من
بكر ،وقد َ
ت ُغالما ً يافِعا ً أرْ عى َغ َنما ً لِ ُع ْق َب َة بن أبي مُعيط ،فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو ٍ
لت :إني م ُْؤ َت َمنٌ  ،ولَسْ ُ
ال ُم ْشركين ،فقال  :يا ُغالم هل عندك من لَ َب ٍن َف َتسْ قِ َينا؟ قُ ُ
ت أسْ قي ُكما ،فقال النبي صلى هللا عليه
وسلم :هل عندك من َج ْذ َع ٍة لم ي ْن ُز عليها الفحل؟ (أيْ َغ َنمة ليس فيها لبن) ُ
قلت :نعم فأ َت ْي ُتهما بها ،فاعْ َت َن َقها النبي
صلى هللا عليه وسلم ،ومسح الضرع ،ودعا َف َح َفل الضَّرْ عُ  - ،وهذا من مُعْ ِجزات النبي صلى هللا عليه وسلم -ث ّم أتاهُ
ب أبو ْ
بك ٍر ،ث ّم َش ِرب ُ
ْت
ب بهاَ ،ف َش ِر َ
بكر ِبإنا ٍء فاحْ َتلَ َ
أبو ٍ
اسْ ِت ْنباط :أنّ هذا الصحابيّ الجليل وهو ُغال ٌم يافِع ْأدرك ِبف ِْط َرتِه أنّ هناك شي ٌء يجوز ،وهناك شي ٌء ال يجوز،
وهذا يُؤ ِّك ُد ْقول النبي صلى هللا عليه وسلم:
ار ُك ْم فِي ْاْلِ ْس َال ِم إِ َذا َفقُ ُهوا
ار ُك ْم فِي ا ْل َجا ِهلِ َّي ِة ِخ َي ُ
ِخ َي ُ
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أخ مؤمن إال وله مواقف ْ
أخال ِقيَّة في جا ِهلِ َّيتِه قبل أنْ يتوب إلى هللا ،وهذا هو معنى ْقول النبي صلى
فما من ٍ
هللا عليه وسلم:

اس فِي ه ََذا
ار ُه ْم فِي ا ْل َجا ِهلِ َّي ِة ِخ َي ُ
اس َم َعادِنَ ِخ َي ُ
َت ِجدُونَ ال َّن َ
ار ُه ْم فِي ْاْلِ ْس َال ِم إِ َذا َفقِ ُهواَ ،و َت ِجدُونَ َخ ْي َر ال َّن ِ
شدَّ ُه ْم لَ ُه َك َرا ِه َيةَ ،و َت ِجدُونَ َ
شأْ ِن أَ َ
ال َّ
اس َذا ا ْل َو ْج َه ْي ِن الَّذِي َيأْتِي َهؤُ ََلءِ بِ َو ْج ٍه َو َيأْتِي هَؤُ ََلءِ بِ َو ْج ٍه
ش َّر ال َّن ِ
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ما قيل في ابن مسعود :
وعن أبي موسى األ ْشعري ،قال:
ُ
مسعو ٍد من أهْ له.
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما أرى إَل ابن ْ
أنا أ ُ ْقسِ ُم لكم باهلل أنَّ بين األخوة المؤمنين مِن ال َم َحبَّة وال َم َو َّدة ور ْفع ال ُك ْلفة ِّ
ُّ
والطمأنينة واالسْ تِسالم
والثقة
ِ
ِماج أ َش ُّد مما بين األقارب ،وأ َش ُّد مما بين األخ وأخيه ،والعالقة َن َس ِبيَّة هذا قانون ،وأنا في هذا الدرس إنْ شاء
واال ْند ِ
هللا تعالى َيعْ نيني أكثر ما يعْ نيني اسْ تِ ْنباط قواعد في اإليمان.
وازداد َت َعلُّقُ ُه بهمْ ،
دادَت خ ِْدمته لهمْ ،
ازدادَ حُ ُّب ُه أل ْخوانهْ ،
ازداد إيمانُ أحدكم ْ
فكلَّما ْ
واز ْ
واز ْ
دادت َش َف َق ُت ُه عليهم،
ْ
وازداد ُنصْ حُ ُه لهم ،يجب أنْ يكون المؤمنون ُك ْتلَ ًة واحدة وجسداً واحداً إذا ا ْشتكى منه عُضْ وٌ تداعى له سائِرُ ال َج َسد
بال َّس َهر والحُ مى.
ُ
مسعو ٍد من أهْ له
رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما أرى إَل ابن ْ
فمن أهْ لُ َك؟ هم المؤمنون ،وهذا معنى قولهم:
أخ لك لم تلِدْ هُ أ ُ ُّم َك
ُر َّ
ب ٍ
استنبط من َق ْول النبي في ِّ
حق الجار:
ضته ،وإنْ أصاب ُه خي ٌر َه َّنأْته ،وإن
ضك أ ْق َر ْ
اس َت ْق َر َ
ص ْرته ،وإن ْ
ص َرك ن َ
اس َت ْن َ
استعانَ بك أَ َع ْن َت ُه ،وإنْ ْ
إذا ْ
ب عنه الريح إَل ِب ْإذنه ،وإذا ا ْ
ش َت َر ْي َ
ت فا ِك َهة فأهْ ِد له منها،
أصا َب ْت ُه ُمصي َب ٌة َع َّز ْي َت ُه ،وَل َت ْس َتطِ ل عليه بالبناء َف َت ْح ُج َ
يخ ُر ْج بها ولَ ُد َك لِ َي َ
وإنْ لم ت ْفعل فأَدْ ِخ ْلها سِ را ،وَل ْ
ف له منها،
تار قِدْ ِرك إَل أنْ َت ْغ ِر َ
غيظ ولَدَ هُ ،وَل ْتؤ ِذ ِه ِبقُ ِ
ِّ
بحق المؤمن؟! وكيف ِب َح ِّق األخ في هللا؟ لِذلك
ْف
فإذا كان هذا َح ُّق الجار ،وقد يكون الجار ليس مُسْ لِماًَ ،ف َكي َ
ضعُنا ،وتضْ ِح َي ُتنا ،وإيثارُناْ ،
صحُنا.
صلُنا ،وتنا ُ
وذلُنا ،وتوا ُ
عالمة َقبول ما عند هللا َم َح َّب ُتنا ،وتوا ُ
عن القاسم بن عبد الرحمن ،قال:
نزع
كان عب ُد هللا ي ُْل ِبسُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم َنعْ لَيْه ،ث ّم يمْ شي أمامه ِبالعصا ،حتى إذا أتى مجْ ل َِس ُه َ
َ
نعْ لَيْهْ ،
ِراعيْه ،وأعْ طاه العصا ،فإذا أراد النبي عليه الصالة والسالم أن يقوم ْأل َب َس ُه نعْ لَيْه ،ث ّم مشى
فأد َخلَهما في ذ َ
العصا أمامه ،حتى ْيد ُخل الحُ جْ رة قبل النبي
ِب َ
قال تمي ُم بن َح ْذلَم:

ْت أحداً ْ
ت أصْ حاب النبي صلى هللا عليه وسلَّم ،وما رأي ُ
جالَسْ ُ
ب في اآلخرة ،وال
أز َهدَ في الدنيا ،وال أرْ َغ َ
أحبَّ إليَّ أنْ أكون فيه مِن والِ ٍه منك يا عبد هللا بن مسْ عود ،
َ
جالَسْ ُ
ت أصْ حاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم َف َو َج ْد ُتهُم كاإليخاذ ،واإليخاذ يرْ وي الرَّ جُ ل والرَّ جُ لَيْن
واإليخاذ َيرْ وي المئة ،واإليخاذ لو نزل به أهل األرض ألصْ درهم ؛ َف َو َج ْد ُ
ت عبد هللا من ذلك اإليخاذ
فهناك م َُج َّم ُع ما ٍء يرْ وي َش ْخصا ً واحداً ،وهناك مُجمَّع يرْ وي المئة ،وجمّع آخر يروي أل ًفا ،ومجمع لو جاء
أهل األرض كلهم الرْ َت َووا منه ،فابن مسْ عو ٍد من النوع األخير.
قرب ابن مسعود من رسول هللا؟
سيّدنا ابن مسْ عود كان أقرب الناس إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ،فكان يوق ُ
ِظ ُه صلى هللا عليه وسلّم إذا
نام ،ويسْ ُترُ هُ إذا ْ
الوساد والسِّواك وال َّنعْ لين ،يا عبد
اغ َت َسل ،ويمْشي معه في األرض وحْ شا ً ،أيْ ُم ْن َف ِرداً ،كان صاحب ِ
هللا أين السِّواك؟ ت ِج ُدهُ ُملَ ِّبيًا.
وعن عبد هللا بن زي ٍد ،قال:
ونس َتم َِع عنه ،فقال عبد هللا
س ْمتا؛ لِ َنأخذ عنه ْ
أَ َت ْينا ُح َذ ْيفة ،فقُ ْلنا له :حدِّ ْثنا بِأ ْقرب الناس ل َِرسول هللا هَدْ يا و َ
مسعو ٍد
بن زي ٍد :كان أقرب الناس لِرسول هللا صلى هللا عليه وسلم هدْ يا
وسمتا عبد هللا بن ْ
ْ
أيها األخوة ،نحن َكم ُْؤمنين لنا الم َث ُل األعلى وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ،فالمؤمن ال َعنيف والقاسي
الذي ال َي َت َحمَّل ،يضْ رب و َيسُبُّ  ،فهو ًإذا ليس ُم ْق َتدِيا ً ِب َرسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم ،نحن إذا َ
أخ ْذنا السيرة،
ْ
وقرأناها إنما لال ْقتِداء به صلى هللا عليه وسلَّم ،واالسْ تِفادة منه.
المرتبة اْليمانية التي حازها ابن مسعود من رسول هللا :
فاسمعوا ثنا َء النبي عليه الصالة والسالم على عبْد هللا بن مسْ عودَ ،عنْ َع ْل َق َم َةَ ،قا َل:
َجا َء َرجُ ٌل إِلَى ُع َم َر َرضِ َي َّ
ت ِب َها َر ً
ِين مِنْ ْال ُكو َف ِةَ ،و َت َر ْك ُ
هللاُ َع ْن ُه َوه َُو ِب َع َر َف َةَ ،ف َقا َلِ :ج ْئ ُ
جُال
ِير ْالم ُْؤ ِمن َ
ت َيا أَم َ
مَْل ُ َما َبي َْن ُ
ب َوا ْن َت َف َخ َح َّتى َكادَ َي َ
شعْ َب َتيْ الرَّ حْ ِلَ ،ف َقا َلَ :و َمنْ ه َُو َوي َْح َك؟ َقا َل:
ِف َعنْ َظه ِْر َق ْل ِب ِه َف َغضِ َ
صاح َ
يُمْ لِي ْال َم َ
ان َعلَ ْي َهاُ ،ث َّم َقا َلَ :وي َْح َك! َو َّ
هللاِ
ضبُ َح َّتى َعادَ إِلَى َحالِ ِه الَّتِي َك َ
هللا بْنُ َمسْ عُو ٍد َف َما َزا َل ينطفئ َوي َُسرَّ ى َع ْن ُه ْال َغ َ
َع ْب ُد َّ ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َال َي َزا ُل
هللا َ
ان َرسُو ُل َّ ِ
ك َك َ
ك ِم ْن ُهَ ،و َسأ ُ َح ِّد ُث َك َعنْ َذ ِل َ
اس أَ َح ٌد ه َُو أَ َح ُّق ِب َذ ِل َ
َما أَعْ لَ ُم ُه َبق َِي مِنْ ال َّن ِ
َيسْ مُرُ ( ،أي يسهر) ،عِ ْندَ أَ ِبي َب ْك ٍر َرضِ َي َّ
ِينَ ،وإِ َّن ُه َس َم َر عِ ْندَ هُ َذ َ
ات لَ ْي َل ٍة
اك فِي ْاألَمْ ِر مِنْ أَمْ ِر ْالمُسْ ِلم َ
هللاُ َع ْن ُه اللَّ ْيلَ َة َك َذ َ
صلَّى َّ
هللا
ُصلِّي فِي ْال َمسْ ِج ِدَ ،ف َقا َم َرسُو ُل َّ ِ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َو َخ َرجْ َنا َم َع ُهَ ،فإِ َذا َرجُ ٌل َقا ِئ ٌم ي َ
هللا َ
َوأَ َنا َم َع ُهَ ،ف َخ َر َج َرسُو ُل َّ ِ
صلَّى َّ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َيسْ َت ِم ُع ق َِرا َء َت ُه َفلَمَّا ك ِْد َنا أَنْ َنعْ ِر َف ُهَ ،قا َل َرسُو ُل َّ ِ
َ

س َّ
اء ِة ا ْب ِن أ ُ ِّم َع ْب ٍد؟ َقال َُ :ث َّم َجلَ َ
س َّرهُ أَنْ َي ْق َرأَ ا ْلقُ ْرآنَ َر ْطبا َك َما أ ُ ْن ِزل َ َف ْل َي ْق َر ْأهُ َعلَى ق َِر َ
َمنْ َ
الر ُجل ُ َيدْ ُعو َف َج َعل َ
صلَّى َّ
سول ُ َّ
سلْ ُت ْع َط ْه،
سلْ ُت ْع َط ْهَ ،
سلَّ َمَ ،يقُول ُ لَ ُهَ :
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللاِ َ
َر ُ
َقا َل عُمـَرُ َرضِ َي َّ
ت إِلَ ْي ِه ِأل ُ َب ِّش َرهُ َف َو َج ْد ُ
هللا َألَ ْغ ُد َونَّ إِلَ ْي ِه َف ََل ُ َب ِّش َر َّن ُهَ ،قا َلَ :ف َغدَ ْو ُ
هللا ُ َع ْن ُه :قُ ْل ُ
ت أَ َبا َب ْك ٍر َق ْد
تَ :و َّ ِ
هللا َما َس َب ْق ُت ُه إِلَى َخي ٍْر َق ُّط إِ َّال َو َس َب َقنِي إِلَ ْي ِه
َس َب َقنِي إِلَ ْي ِه َف َب َّش َرهَُ ،و َال َو َّ ِ
[أخرجه أحمد في مسنده]

لقد كان النبي عليه الصالة والسالم يسْ تمع إلى قِرا َء ِتهِْ ،
ويطرب لها ،مع أنَّ القرآن أ ُ ْن ِزل عليه ،وبالمناسبة
أقول لكم :كلما ارتقى حالك طرب َ
ْت لقراءة القرآن ،وكلكم يعلم هذه الحقيقة ،فأحيانا تقرأ القرآن فال تجد طالقة ،وال
تجد انسيابا وطربا وشوقا وتر ُّنما ،أحيانا تقرأ القرآن تطرب أنت لصوتك ،وقد يكون صوتك عاديا،
فالمؤمن إذا كان صافي القلب ،وإذا كان له عم ٌل طيِّبٌ  ،له قراءة شجيّة يطرب لها هو قبل غيره ،فقرّ اء
القرآن لهم ساعات صفا ٍء ،و ساعات تحليق وتجل ،فالساعات النادرة عند قراء القرآن يكون فيها تج ٍّل من هللا عز
وجل،
ألغدون عليه فألب ِّ
شرنه ،قال :فغدوت عليه فبشرته ،فإذا أبو بكر قد سبقني إليه فبشره،
فقال عمر :وهللا
َ
كم هم يحبون بعضهم بعضا؟
ت َعلِ ًّيا َرضِ ي َّ
ُوسىَ ،قالَ ْ
تَ :سمِعْ ُ
هللا َع ْن ُهَ ،يقُو ُل:
فعنْ أ ُ ِّم م َ
َ
صلَّى َّ
صعِدَ َعلَى َش َج َر ٍة أَ َم َرهُ أَنْ َيأْ ِت َي ُه ِم ْن َها ِب َشيْ ٍء َف َن َظ َر أَصْ َحا ُب ُه إِلَى
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم اب َْن َمسْ عُو ٍد َف َ
أَ َم َر ال َّن ِبيُّ َ
صلَّى اللَّهم َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :ما
هللا َ
ض ِح ُكوا مِنْ حُ مُو َش ِة َسا َق ْي ِهَ ،ف َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ص ِع َد ال َّش َج َر َة َف َ
ِين َ
ْن َمسْ عُو ٍد ح َ
اق َع ْب ِد َّ ِ
هللا ب ِ
َس ِ
هللا أَ ْث َق ُل فِي ْالم َ
ان َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة مِنْ أُحُ ٍد
ون لرجل َع ْب ِد َّ ِ
َتضْ َح ُك َ
ِيز ِ
[أخرجه أحمد في مسنده ]

شهادتا عمر وعلي َلبن مسعود بالعلم :
فسيّدنا ُع َمر أيها األخوة ،خرج من المدينة لِ َيسْ َت ْق ِب َل ِبالالً ،وكان أصْ حابُ النبي صلى هللا عليه وسلَّم عليهم
ِرضْ وان هللا إذا ذكروا ِبالالً ،أو إذا ذكروا الصَّديق ،قالوا :هو س ّي ُدنا وأعْ َت َق سيِّدَ نا ،أبي بكر :هو س ّي ُدنا وأعْ َت َق
سيِّدَ نا ،أيْ بالالً،
فس ِّي ُدنا عمر كان جالِسا ًَ ،فجاء ابن مسْ عود فقال رضي هللا عنه:
رجل ٌ ملئ عِ ْلما
إ َّن ُه ُ
يار ِت ِه ال َّش ْخصِ َّية،
أذكرُ مر ًة ُكنت َأو ُّد أنْ أُسافر إلى بل ٍد ،فكان لي قريبٌ قد سافر إلى البلد الذي أقصده ِب َس َ
ض عليَّ َ ،فقُ ْل ُ
كان كبير،
ِب بجانبه صديق له من كِبار ال ُّتجار ،لك َّن ُه من َ
ت :ال مانع من صحبتكَ ،ف َرك َ
َف َع َر َ
الجهْل ِب َم ٍ

ص ْلنا إلى ال َب ْلد الذي نقصده بعد خمْس ساعاتَ ،ت َم َّني ُ
ْت واسْ َت َمعْ ُ
فأنا َر ِكب ُ
ْت أنْ
ت طوال الطريق إلى حديثهما؛ حينما َو َ
الج ْهل الذي يتم َّت ُع به هذا َ
الغنيّ ! س ُْخف على ضيق أُفُ ٍق ،وعلى أنانِيَّة،
يابسا ً طوال حياتي ،وال أكون ِبهذا َ
آك َل ُخبزاً ِ
وعلى َجه ٍْل م ْ
ُط ِبق ،ل ِك َّن ُه غنِي.
فاعلموا أنّ رتبة العلم أعلى الرُّ تب،
لق َِي سيّدنا عمر ْ
ركبا ً في س َف ٍر له فيهم عبد هللا بن مسْ عود ،فأ َم َر عمرُ رجُ الً يُنادِيهم ،من أين ال َق ْوم؟ فأجابه
َ
البيت العتيق ،قال عمر :إنَّ فيهم عالِما ً من
عبد هللا :أ ْق َب ْلنا من الف ِّج العميق ،فقال عمر :وأين ُتريدون؟ قال عبد هللا:
َ
البيت العتيق ،وأمر الرجل فناداهم ،وقال لهَ :س ْلهُم أيُّ القرآن أعْ ظم؟ فأجابه عبد هللا :هللا ال إله
ك ّل ف ٍّج عميق أرادوا
بالع ْدل واإلحْ سان ،فناداهم :أيُّ القرآن أجْ مع؟
إال هو الحيّ القيوم ،ث ّم ناداهم :أيُّ القرآن أحْ كم؟ قال :إنّ هللا يأمر َ
قالَ :فمن يعْ مل مثقال ذر ٍة خيراً يره ،ومن يعْ مل مثقال ذرّ ٍة شراً يره ،قال :نا ِدهِم ،أيُّ القرآن ْ
أخ َوف :ليس ِبأَما ِنيِّكم
ِي
وال أمانِيِّ أهْ ل الكِتاب من يعمل سوءًا يُجْ َز به ،قال عمر :نادِهـِم ،أيُّ القرآن أرْ جى؟ قال ابن مسْ عود  :يا عِباد َ
الذين أسْ رفوا على أ ْنفسهم ال ت ْقنطوا من رحمة هللا ،فقال عمر :نا ِدهِم ،أفيكم ابن مسْ عودٍ؟ قالوا :نعم.
ب القرآن كلَّه ،إ ّنه لعالِم ،فالماهر بالقرآن مع النبيّين والصِّديقين يوم القِيامة.
فالذي اسْ َت ْو َع َ
س ِئ َل علي كرَّ م هللا وجْ هه عن أصْ حاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم ،فقال:
عن أيِّهم تسْ ألون؟ فقالواْ :
أخ ِبرنا عن سيّدنا عبد هللا بن مسْ عود ،فقال سيّدنا عليّ :
علم القرآن وعلم الس َّنة ثم انتهى ،وكفى به عِ ْلما
إذا اإلنسان درس القرآن وتعلَّ َم ُه ،ففيه ك ُّل شي ٍء وهو كال ُم خالق ال َك ْون ،وهو الكِتاب ال ُم َقرَّ ر ،وحبْل هللا
المتين ،والنور المُبين ،والصِّراط المُسْ تقيم.
حينما مات هذا الصحابيّ الجليل ،كان الصحابة يسْ ألون :أترك مثل ُه؟ وكان الجواب :ال،
فسيّدنا أبو موسى األ ْشعري ،قال:
الحبر فيكم
َل تسألوني عن
ٍ
شيء مادام هذا َ
فإذا ُس ِئ َل اإلنسانُ وكان من هو أعل ُم منه فاألدَبُ أالَّ يجيب ،أحْ يانا ً يكون في الجلسة طبيب ،ويسأل مريض
سؤاالً ،فإذا بك تجد من يجيب والطبيب أمامه ،اِحْ َترم الطبيب ،فأنت ال شي َء أمامه ،أحْ يانا ً السؤال شرْ عي وتجد
من يتجرَّ أ ُ ويجيب ،هذا سوء أدب ،والم ْفروض إذا وُ ِجد من هو أعلم منك ،تقول :س ْل فُالنا ً ،لذلك سيّدنا أبو موسى
األ ْشعري ،قال:
الحبر فيكم
َل تسألوني عن
ٍ
شيء مادام هذا َ
يُسْ َت ْن َبط من هذا الكالم أنّ أصْ حاب النبي كان يعْ رف أحدهم َّ
يتعاونون ،وال يتنا َفسون،
حق اآلخر ،والمؤمنون
َ
َ
يتباغضون.
وال يتحاسدون ،وال

حُذ ْي َفة ،فأ َ ْقبل ابن مسْ عو ٍد :فقال َ
شقيق ،قال :كنت قاعِ داً مع َ
حُذ ْي َفة:
وعن
ٍ
إنَّ أ ْ
ير ِجع ،وَل أدري ما
شبه
ج من ب ْيتِ ِه إلى أنْ ْ
الناس هَدْ يا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حين ي ْخر ُ
ِ
أصحاب ُم َح َّم ٍد صلى هللا عليه وسلم أن
مسعو ٍد؛ ووهللا لقد َعلِ َم ال َم ْحظوظون من ْ
يصنع في أهْ له لَ ُه َو عبد هللا بن ْ
ْ
مسعو ٍد
من أ ْقربهم إلى هللا تعالى وسيلَة يو َم القِيامة هو عبد هللا بن ْ
ماذا يقول ابن مسعود عن نفسه؟
يقول سيّدنا عبد هللا بن مسْ عو ٍد عن ن ْفسه:
وهللا الذي َل إله إَل هو ،ما نزلَ ْت آ َي ٌة في كِتاب هللا إَل وأنا أعلم أين نزلَ ْت ،وفي َما َ
نزلَ ْت ،ولو أعلم أنَّ أحدا
أعلم ِبكِتاب هللا م ِّني تنالُ ُه ال َمطِ ُّي أل َت ْي ُت ُه
وإياك أنْ تت َكبَّر ،أما أالّ يتعلَّم ي َّدعي المعْ رفة
هذا هو المؤمن ،إما أنْ تعرف ،وإما أنْ تتعلم على من يعرف،
َ
فهذا شيْطان،
ومن الناس من يدْ ري ويدْ ري أ َّن ُه يدْ ري فهذا عال ٌم فا َّتبِعوه ،ومنهم من يدْ ري وَل يدْ ري أنه يدْ ري فهذا
غافِل ٌ ف َن ِّبهوه ،ومنهم َمن َل يدْ ري ويدْ ري أنه َل يدْ ري فهذا جا ِهل ٌ َف َعلِّموه ،ولكنْ ْ
أخطر واحد أنَّ منهم َمن َل
خطيرَ ،ل ُه َو عال ٌم ف َي ْن َتف ُِع بِ ِع ْل ِمهِ،
ِصف العال ِِم ،وهو
ٌ
فاح َذروه ،وهذا ن ْ
يدْ ري وَل يدْ ري أ َّن ُه َل يدْ ري فهذا ش ْيطانٌ ْ
وَل هو جا ِهل ٌ َف َي َت َعلَّم.
عنايته بصحته حتى َل يضيع حق هللا عليه:
قال عبد هللا بن يزيد:
مسعو ٍد ،فقيل َ له :ل َم َل تصوم ،فقال :إني ْ
ما رأ ْي ُ
أختار الصالة على الصوم،
ص ْوما من ابن ْ
ت فقيها قط أ َقل َّ َ
ض ُع ْف ُ
فإذا صِ ْم ُ
ت عن الصالة
ت َ
ص له مزاجُ ُه ،أحْ يانا ً تجد ْ
َف ُك ّل ْ
تع َّطل
شخ ٍ
وبالمُقابل تجد أنَّ اآلخر إذا صا َم َ
شخصا ً يتوافق مزا ُج ُه مع الصِّيامِ ،
كان وا ِقعِيا ً :إني ْ
أختار الصالة على الصوم،
عن ُك ّل أعْ ماله و ُت َج َّم ُد ،وال يسْ تطيع أنْ ي ْفعل شيئا ًَ ،ف َس ِّي ُدنا ابن مسْ عو ٍد َ
ض ُع ْف ُ
فإذا صِ ُ
ِالو َت ُه وقِرا َء َت ُه وصالته وعمله الصالح ال ي ْنشط لها إال وهو في اإل ْفطار،
ت عن الصالة ،يبْدو أنَّ ت َ
مْت َ
ضهُم صام وبعضهم اآلخر أ ْفطر ،وأجْ َم ُل شي ٍء في
لذلك كان أصْ حاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم في َس َف ٍر ،بع ُ
َهذه الرِّ واية ،قال :إنَّ الذين صاموا لم ي ُ
أخذوا على الذين لم يصوموا ،والذين لم يصوموا لم يأخذوا على الذين
ت صائِما ً اليوم؟ ألَسْ َ
ص ،يقول له :ألَسْ َ
ت كذا وكذا؟
صاموا ،أما اآلن إذا صام أح ُدهُم عاشوراء ،كلما ْالتقى ِب َش ْخ ٍ
صمْ ُه كأ َّن ُه قد ارْ تكب جريمة ،وهناك أ ْشخاص ألَ َّم بهم المرض،
ُي ْشهِّر نفسه في هذا اليوم ،ويرى أنَّ من لم َي ُ
وآخرون ُم ْت َعبون ،وذاك معه َقرْ َحة في المِعدةَ ،ف ُك ُّل واح ٍد له وضْ ُع ُه الخاص ،فال ت َتدَ َّخل ،أنت عليك الفرائِض ،فإذا

َو َج ْدته في ِر َمضان ُم ْفطِ راً فعليك أنْ ُتؤاخ َِذهُ ،أما فيما عداه َف ُك ُّل ِجسْ ٍم له مزاج ووضْ ع ،هناك أعْ ما ٌل شا َّقة ،ا ُ ْنظر
إلى سيّدنا عبد هللا بن مسْ عود ،قال :إني ْ
ض ُع ْف ُ
أختار الصالة على الصوم ،فإذا صِ ُ
ت عن الصالة.
مْت َ
سؤال وجه إلى ابن مسعود :
مرَّ أحد الصحابة ِب َس ِّيدِنا عبد هللا بن مسْ عو ٍد ِب َس َح ٍر ،وهو يقول:
س َح ٌر ْ
فاغف ِْر لي
اللهم دَ َع ْوتني َفأ َ َج ْبتك ،وأَ َم ْرتني َفأ َ َط ْع ُتك ،وهذا َ
ألم يقل النبي عليه الصالة والسالم:
السمَاءِ ال ُّد ْن َيا حِينَ َي ْب َقى ُثلُ ُ
ث اللَّ ْي ِل ْاْلخ ُِرَ ،ف َيقُول َُ :منْ َيدْ ُعونِي
ار َك َو َت َعالَى ُكل َّ لَ ْيلَ ٍة إِلَى َّ
َي ْن ِزل ُ َر ُّب َنا َت َب َ
يب لَ ُه؟ َمنْ َي ْسأَلُنِي َفأ ُ ْعطِ َي ُه؟ َمنْ َي ْس َت ْغف ُِرنِي َفأ َ ْغف َِر لَ ُه؟
َفأ َ ْس َت ِج َ
[أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح]

وهذه نصي َحتي لكم جميعا ً ،إذا ضا َق ْ
ت األُمور ،وتريد من هللا عطا ًء أو َف َرجً ا ،وكانت األمور م َُعسَّرة ،فعليك
ُثلُ ُ
ث الليل األخير:
السمَاءِ ال ُّد ْن َيا حِينَ َي ْب َقى ُثلُ ُ
ث اللَّ ْي ِل ْاْلخ ُِرَ ،ف َيقُول َُ :منْ َيدْ ُعونِي
ار َك َو َت َعالَى ُكل َّ لَ ْيلَ ٍة إِلَى َّ
َي ْن ِزل ُ َر ُّب َنا َت َب َ
يب لَ ُه؟ َمنْ َي ْسأَلُنِي َفأ ُ ْعطِ َي ُه؟ َمنْ َي ْس َت ْغف ُِرنِي َفأ َ ْغف َِر َل ُه؟
َفأ َ ْس َت ِج َ
[ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الصحيح]

سحرً ا:
ابن مسعود يدعو َ
قال ذلك الصحابيُّ الذي سمع َ
ت عليه وسألته ،فقال :إنَّ يعْ قوب لما قال لِ َبني ِه سوف أسْ َت ْغ ِف ُر لكم َّ
ت َغدَ ْو ُ
فلما أصْ َبحْ ُ
أخ َرهُم إلى الس ََّحر
ا ُ ْنظر إلى ال َفهْم الدقيق
سيّدنا يعْ قوب ،قال :سوف أسْ ْ
سوف أسْ تغفر لكم اآلن؟ قال :أل َّن ُه يعْ لم أنَّ و ْق َ
ت
تغفر لكم ربي ،ولماذا لم يقُل:
َ
السَّحر َو ْق َ
ت إِجابة
ولذلك دعا ابن مسعود في الس ََّحر ،قائالً:
س َح ٌر ْ
فاغف ِْر لي
اللهم دَ َع ْوتني َفأ َ َج ْبتك ،وأَ َم ْرتني َفأ َ َط ْع ُتك ،وهذا َ
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