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 مقدمة

أم  "وقيل:    ، بنت عبد ُود  "أم عبداسمها "وأمه    ،هو عبد هللا بن مسعود
ـــ كان النبيُّ صلى هللا عليه وسلم ُيلق ِّبه ب،  بنت الحارث بن زهرة  "عبد

مالزمة ويالزمانه  كان عبد هللا وأمه يخدمان النبي  قد  و   ".ابن أم عبد"
 حتى إن أبا موسى األشعري قال:   ،تامة

 
َ
ا وما نرى ابن

ً
 أنا وأخي من اليمنِ، فكنا حين

ُ
"قدمت

 عليه 
ُ
ى اهلل

َّ
ه إال من أهلِ بيتِ رسولِ اهللِ صل

َّ
مسعودٍ وأم

؛ من كثرةِ دخولِهم ولزومِهم له"
َ
م
َّ
 .)متفق عليه( وسل

)الهجرة األولى إلى الحبشة   مهاجرين األولين هاجر الهجرتينمن الوهو  
المدينة( إلى  القبلتين  ،والثانية  إلى  بيت    وصلى  إلى  األولى  )القبلة 

الكعبة( الثانية إلى   ، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها  ،المقدس والقبلة 
   .وكان سادس ستة أسلموا ،وشهد اليرموك

ولذلك ال يعدل   ،اووزير   االكوفة معلموبعثه عمر بن الخطاب إلى أهل  
جميعا  وكل علماء وفقهاء العراق ينتهي علمهم  .أهل الكوفة بقوله شيئا

   .إلى عبد هللا بن مسعود

يولد  وکن   أن  قبل  الرحمن  عبد  أبا  النبي  الرحمناه  عبد   .ابنه 
َعْبٍد،  ":  2وقال  ُأم ِّ  اْبُن  َلَها  َي  َرضِّ َما  أُلم تِّي  يُت  َرضِّ

َط َلَها اْبُن ُأم ِّ َعْبد  َما َسخِّ ألم تي ِّ  رواه أحمد ."َوَسخِّطُت ِّ



 
4 

ن قرا من جهر بال  أول 

فقد    ،وعبد هللا بن مسعود هو أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول هللا
اجتمع يوًما َأصحاُب رسول هللا َصل ى هللا عليه وسلم فقالوا: وهللا ما 

 َلَها به َقط ، فمن رجٌل ُيْسمُِّعهم؟ فقال َسمِّعت ُقَرْيش هذا القرآَن ُيْجَهرُ 
عبد ّللا  بن مسعود: َأَنا، فقالوا: إِّنا نخشاهم عليك، إِّنما نريد رجاًل له  

 عشيرٌة تمنعه من القوم إِّن َأرادوه! فقال:  

ن اهلل سيمنعني،  ونِي، فإِ
ُ
ع
َ
 د

في الضَحى وقريش في    إبراهيم عند الكعبة  فغدا عبد ّللا  حتى َأتى مقام
 بآيات من سورة الرحمن:  فقال رافًعا صوته  ، أنديتها، حتى قام عند المقام

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ يئ

قريش    ىئ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ وكفار  يقرأ  واستمر 
به  جاَء  ما  بعض  ليتلو  إِّنه  قالوا:  ثم  عبد؟  ُأم  ابن  يقول  ما  يقولون: 

وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما محمد! فقاموا فجعلوا يضربون في  
فقالوا: هذا    .شاَء هللا َأن يبلغ ثم انصرف إِّلى َأصحابه وقد َأث روا بوجهه

الذي خشينا عليك! فقال: ما كان أَعداُء هللا قط أَهوَن علي  منهم اآلن، 
 . بمثلها غًدا؟ قالوا: َحْسُبك، قد َأسمعتهم ما يكرهون  جئتهمولئن شئتم 
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 إسالمه 

لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر األرض مسلم    :يقول ابن مسعود
.. وإن أول شيء علمت من أمر رسول هللا أني قدمت مكة مع .غيرنا

 ،فأرشدونا على العباس بن عبد المطلب ،بتاع منها متاعانعمومة لي 
فانتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم وبينما نحن عنده إذ أقبل رجل من  

البدر يمشي ليلة  القمر  امرأة   ،وعلى يمينه غالم  ،الصفا كأنه    ، ومعه 
الركن بالبيت ثم استقبل  أنكرناه  ،فرفع يده وكبر  ،فطافوا   ،فرأينا شيئا 

كم..  في  ثٌ دَ إن هذا الدين حَ   ، يا أبا الفضل  :فأقبلنا على العباس فقلنا
 ،ومعه على بن أبي طالب  ،أجل وهذا ابن أخي محمد بن عبد هللا  :قال

نعلمه   . أما وهللا ما على وجه األرض أحد .وخديجة بنت خويلد امرأته
  . ، فوقع اإلسالم في قلبه من يومهايعبد هللا بهذا الدين إال هؤالء الثالثة

بن مسعود ويبدو أن ذلك تزامن مع القصة التي يرويها أيضا عبد هللا  
ْنُت َأْرَعى َغَنًما لُِّعْقَبَة ْبنِّ َأبِّي ُمَعْيٍط َفَمر  بِّي َرُسوُل ّللا ِّ  يقول فيها: كُ و 
ْن َلَبٍن؟" َقاَل:  :  َوَأُبو َبْكٍر، َفَقالَ   - صلى هللا عليه وسلم    - "َيا ُغاَلُم َهْل مِّ

عنزة فجئته ب  ،بعدُ   اً لبنر  دِّ . فقال: آتني بشاة لم تُ ُقْلُت: َنَعْم، َوَلكِّن ِّي ُمْؤَتَمنٌ 
َفَمَسَح َضْرَعَها َفَنَزَل َلَبٌن، َفَحَلَبُه فِّي إَِّناٍء،   رسول هللا  فأمسكها  صغيرة

: "اْقلِّْص" ْرعِّ ، أي أرجع كما كنت  َفَشرَِّب، َوَسَقى َأَبا َبْكٍر، ُثم  َقاَل لِّلض 
ِّ َعل ِّْمنِّي  .رجع كما كان قبل حْلبِّهف ْن َهَذا اْلَقْولِّ   َفُقْلُت: َيا َرُسوَل ّللا   مِّ
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َقاَل: َفَمَسَح    ،الذى يجعلك تنزل اللبن من شاة صغيرة لم تدر لبنا بعد
ي َوَقاَل:   َرْأسِّ

 
ُ
ه
َّ
 الل

َ
ك
ُ
م
َ
ح
ْ
ر
َ
  "ي

 
م
َّ
ل
َ
ع
ُ
 .رواه أحمد وإسناده حسن. إنك غالم م

له في بداية القصة كان نوعا    2وفى ظنى أن سؤال الرسول  
لم يكن ليشرب من لبن    2من االختبار ألمانته، ألن الرسول  

راعيها، بدليل ثناء الرسول بإذن  هذه األغنام دون إذن صاحبها وليس  
القصة،   آخر  فهو الشك عليه  الصورة  بهذه  األمانة  مبدأ  يطبق  فمن 

   إنسان عنده علم من لدن هللا العليم الخبير.

فهو ال يحسب من أمالك صاحب   2 الذى شربه    أما اللبن
 لم يدر لبنا قبل ذلك. بل هو معجزة من هللا ألنه نزل من ضرع ،الغنم
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در   عبد اهلل يوم ب

م بدر أن يصل إلى  و د يو كان من أهم ما حرص عليه عبد هللا بن مسع
صلى  ل هللا و شديد اإليذاء له ولرسأبو جهل  فقد كان  ،أبي جهل ليقتله

عشيرة أبي جهل كانوا يحيطون مخزوم    بمكة، لكن بنى  هللا عليه وسلم
ليحموه حتى الملتف  ،أحد  إليهيصل    ال  به   ،وصاروا حوله كالشجر 

الشاب  فجاء    ىمعاذ بن عمرو بن الجموح وتربص به حتالصحابي 
وكان ال   -  ابن أبي جهل  عكرمة  ساقه، فضرب  قطعتضربه ضربة  

 . فقطعهاعلى يده  معاذا -يزال مشركا 

  ت قطعأن  بأبي جهل بعد  معوذ بن عفراء  صحابي شاب آخر هو  ثم مر  
غير أنه كان اليزال   ،وهو يظن أنه مات  وتركهبالسيف  ساقه فضربه  

  .به رمق

صنع   "من ينظر ما  وقد سأل النبي عن أبي جهل تحديدا فقال يوم بدر:
َفَأْدَرْكُتُه   :يقول ابن مسعود يبحث عنه.  ابن مسعود أبو جهل" فانطلق

رِّ َرَمٍق، َفَعَرْفُتُه ،   َوَضْعُت رِّْجَلي  َعَلى ُعُنقِّهِّ ، َوَقْد و   أخذ بلحيته  فبِّآخِّ
؟ َأْخَزاَك هللُا َيا َعُدو  هللاِّ؟ َقاَل: َوبَِّما َأْخَزانِّيَكاَن آَذانِّي بَِّمك َة، ُثم  ُقْلُت: َهْل  

إال أنا  لَِّمنِّ    .َقَتْلُتُموهُ   لَرجُ   ما  َّلل ِّ    الدائرةَأْخبِّْرنِّي  ُقْلُت:  َقاَل:  اْلَيْوَم؟ 
 البخارى  صله فىأو  .حديث حسن .َولَِّرُسولِّه

 

https://www.alukah.net/culture/0/63744/
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آنيا لقر  بن مسعود الرجل ا

من كتاب هللا عن ظهر  أول من قرأ آية      :يقول اإلمام علي ❖
 يقصد أول من بدأ بحفظ القرآن.  .عبد هللا بن مسعود :قلب

ْسَتْقرُِّئوا اْلُقْرآَن  ا  وهو أحد األربعة من القراء الذي قال فيهم النبي ❖
ِّ ْبنِّ َمْسُعوٍد   ْن َعْبدِّ ّللا  ْن َأْرَبَعٍة: مِّ َوَسالٍِّم َمْوَلى    -َفَبَدَأ بِّهِّ   -مِّ

َجَبلٍ َأبِّي   ْبنِّ  َوُمَعاذِّ  َكْعٍب،  ْبنِّ  َوُأَبيِّ   البخاري   .ُحَذْيَفَة،    .صحيح 
لها مغزى واضح    "بدأ به"هذه الرواية إلى أنه  نص  واإلشارة في  

 لقيمة سيدنا عبد هللا.  

عليه  ❖ يقرأ  أن  منه  يطلب  النبي  كان  قراءته  وحالوة  ولحسن 
 عليه  قال عبد هللا بن مسعود: قال لي النبيُّ صلى هللا  .القرآن
قال:  "  :يوما  وسلم أنزل؟  أقرأ عليك وعليك  ". قلت:  َعَلي  اْقَرْأ 

ْن َغْيرِّي  فقرأت عليه سورة النساء   .""َفإِّن ِّي ُأحِّبُّ َأْن َأْسَمَعُه مِّ
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ يئقوله تعالى    حتى بلغت

يقول ابن   .فقال حسبك  ىئ گ گ ک ک ک ک
 رواه البخاري .  فنظرت فإذا عينا رسول هللا تذرفان بالدموع  :مسعود

َمْن َسر ُه َأْن َيْقَرَأ   فيه:    2ويكفيه فخرا قول رسول هللا  ❖
َفْلَيْقَرْأُه َعَلى قَِّراَءةِّ اْبنِّ ُأم ِّ َعْبدٍ  ا َكَما ُأْنزَِّل  صححه    .اْلُقْرآَن َغضًّ

  األلباني
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ْن    :وكان يقول ❖ َصل ى هللُا  -  )فم رسول هللا(  فِّْيهِّ َفَلَقْد َأَخْذُت مِّ
ْيَن ُسْوَرًة، َما َناَزَعنِّي فِّْيَها َبَشٌر"    - َعَلْيهِّ َوَسل مَ  )حسنه األلباني َسْبعِّ

 .وصححه(
وهللا لقد علم أصحاب النبي ِّ صلى هللا عليه وسلم  وكان يقول:   ❖

 . أن ِّي من أعلمهم بكتاب هللا وما أنا بخيرهم

ما أنزلت سورة    ،وهللا الذي ال إله غيره  :وكان ابن مسعود يقول ❖
تمتطي    اولو علمت أحد  ،وفيم أنزلت  إال وأنا أعلم أين أنزلت

 إليه اإلبل أعلم بكتاب هللا مني، ألتيته. 

 
 حيث جلس ابن مسعود معلما مسجد الكوفة
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د و مسع بن   مناقب ا

، فعلى ملفتبن مسعود صافيا نقيا بشكل  سيدنا عبد هللا  كان   ❖
  2ه في غزوة أحد أمر رسول هللا   سبيل المثال ، فإن

إْن َرَأْيُتُموَنا َتْخَطُفَنا   وقال:  الرماة على الجبل أال يغادوا أماكنهم
َل إَلْيُكْم، وإْن َرَأْيُتُموَنا   الط ْيُر فال َتْبَرُحوا َمَكاَنُكْم، هذا حت ى ُأْرسِّ

ا إَلْيُكْم،  َهَزْمَنا  َل  ُأْرسِّ َتْبَرُحوا حت ى  فال   ، فلما نصر هللا  لَقْوَم 
الرماة الغزوة صاح بعض  أول  الَغنِّيَمَة، المسلمين  الَغنِّيَمَة   :

ُروَن؟  انتصر َتْنَتظِّ َفما  اآلخروثبت     َأْصَحاُبُكْم   البعض 
صلى    الرسولموضعنا حتى يأذن لنا    نتركمكانهم، وقالوا: ال  

 گ گ گ گ يئ :هللا عليه وسلم!. ففي ذلك نـزل

 . ڳڱىئ ڳ ڳ ڳ

،  على هذه اآلية  ابن مسعود  سيدنا  تعليق  كان  الملفت هنا  
 :  حيث قال ؛ ينم عن صفاء نفسه وهو تعليق 

ا من أصحاب النبي صلى اهلل  
ً
ما شعرت أن أحد

  عليه وسلم كان يريد الدنيا حىت كان يوم أحد
 .ونزول هذه اآلية!!

يُ  ❖ مسعود  بن  هللا  عبد  رسولَ وكان  يمشي   نعليههللا    لبس  ثم 
رسول    حتى إذا أتى مجلسه نزع عبد هللا نعلي  ،أمامه بالعصا
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فإذا أراد رسول هللا    ،فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا  هللا
يدخل  حتى  أمامه  بالعصا  يمشي  ثم  نعليه  ألبسه  يقوم  أن 

إذا نام ويستره إذا    وكان يوقظ النبي  . .الحجرة قبل رسول هللا
 .اغتسل

لوني عن  أتس  ال  :ألهل الكوفة   يقول  األشعري   وكان أبو موسى ❖
الحب هذا  مادام  أظه  رشيء  بن  ركمبين  هللا  عبد  يقصد   .

 مسعود. 

   :فدعا قائالسل تعط.   :يوما  2نبي  وقال له ال ❖

 ونعيما ال ينفذ ،"اللهم إني أسألك إميانا ال يرتد
 ومرافقة نبيك حممد يف أعلى جنة اخللد"

وكان عبد هللا ال يدع هذا الدعاء    ،النبي على دعائه  نَ فأم  
 . دبر كل فريضة ونافلة

ومن مناقبه أن أكثر المفسرين يقولون بنزول بعض اآليات  ❖
يقول سعد بن أبي وقاص كنت عند  فيه ، فعلى سبيل المثال  

، ورسول هللا جالس  النبي ومعه عبد هللا بن مسعود وآخرون 
فقال المشركون:   مع بعض المشركين يدعوهم إلى اإلسالم،

 ۆئ ۇئ يئ  اطرد هؤالء ال يجترئون علينا، فأنزل هللا تعالى:
 ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
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 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

فهذه اآلية نزلت في عبد هللا بن    ىئ جت يب ىب مب
 مسعود وأمثاله.  

وفي عمار بن ياسر قوله تعالى:   عبد هللا بن مسعود  ونزل فى
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

من هؤالء القليل    المفسرون:  قال  ىئ ڤ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 عبد هللا بن مسعود. 

فقال   اشديد  اولما حضرت الوفاة عمرو بن العاص جزع جزع ❖
 :؟ قالويقربكلم تجزع وقد كان رسول هللا يستعملك   :له ابنه

ولكني أشهد   ،يتآلفنىقد كان يفعل وال أدري أحب ذلك منه أم  
عمار بن ياسر وعبد هللا بن    :على رجلين توفي وهو يحبهما

 . مسعود

إلى دقة ساقيه ❖ الناس  . وضحكوا  .وصعد يوما شجرة فنظر 
ه   :2  فقال ق ةِّ ساَقْيه! وال ذي نفسي بيدِّ أتعجبون من دِّ

  وكان عبد هللا .  (صححه األلبانيلهما في الميزانِّ أثقُل من ُأُحٍد« ) 
يكاد طوال الرجال يوازونه    ،ا نحيف  رارحمه هللا قصي  بن مسعود

 . جلوسا وهو قائم
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انتهى علم صحابة رسول    :وكان مسروق التابعي الجليل يقول  ❖
ستة  2هللا   بن مسعود   :إلى  هللا  عمر وعلي وعبد 

ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وانتهى علم الستة إلى علي  
  .وعبد هللا بن مسعود

مثل      2  ان من صحابة رسول هللاوكان يقول أيضا ك ❖
الغدير يروي  بعضهم مثل  و   ، الواحد  عطش الرجل  يروي   الغدير
مثل  و   ،العشرة اآلخر  أهل  البعض  به  نزل  لو  الذي  الغدير 

( وإن عبد هللا بن    يعنى لشربوا منه جميعااألرض ألصدرهم )
 . األخيرة مسعود من تلك األغادير

اليمان  وكان حذيفة ❖ الذى  صحابي  ال ، وهو  بن  أخبره  الوحيد 
بأسماء المنافقين ولذا كان يعرف بحافظ    2رسول هللا  

ما رأيت أحدا أشبه برسول هللا    :حذيفة  يقولسر رسول هللا ،  
في هديه وسمته من ابن مسعود ولقد علم الكبار من أصحاب  

 أن ابن أم عبد أقربهم إلى هللا زلفي.   2محمد 

. تائب .خائف مستجير  :دعائهوكان ابن مسعود يقول في   ❖
 .راغب راهب .مستغفر
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معلما  ابن مسعود حمدثا و

   2  رسول هللا  كان ابن مسعود من أكثر الصحابة رواية عن
أحد تالمذة ابن مسعود بالعراق   وهو  ،وكان عمرو بن ميمون   .لقربه منه

ما سمعته يحدث عن رسول هللا إال    ،يقول: جلست إلى ابن مسعود سنة
حرفا أو كلمة   وذلك خوفا أن يتقول على رسول هللا  .جبينه  غطى العرقُ 

 .لم يقلها

على    البخاري ومسلم  ات فق،  حديًثا    848  2وقد روى عن النبي ِّ  
 بأحد وعشرين ومسلم بخمسة وثالثين  ، وانفرد البخاري منهم  أربعة وستين

 .حديثا

  يأخذ فمن استطاع منکم آن   ،ة هللابدأم  فإنه ن  آعليك بالقر   :وكان يقول
ويقصد أن القرآن وما يشتمل   .العلم بالتعلم  فإنما  ،  هللا فليفعل  مأدبةمن  

عليه من منافع منوعة كأنه مائدة أعدها هللا لضيوفه وعليها ما لذ وطاب 
 .من الخيرات
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فة بالكو  ابن مسعود وزيرا 

إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر    :کتب عمر إلى أهل الكوفة ❖
وهما من النجباء من   ،اووزير   ا وعبد هللا بن مسعود معلم  ،اأمير 

بدر أهل  ومن  هللا  رسول  من   ،أصحاب  واسمعوا  بهما  فاقتدوا 
 . قولهما وقد آثرتكم بعبد هللا بن مسعود على نفسي

يا أمير المؤمنين من    كجئت  : وجاء رجل من أهل الكوفة فقال ❖
قلب  ،الكوفة ظهر  عن  المصاحف  يملي  رجال  بها    ، وتركت 

ومن هو ويحك؟    :فغضب عمر حتى ارتعب الرجل فقال عمر
فمازال عمر ينطفئ غضبه حتى عاد   ،عبد هللا بن مسعود  :قال

  أحدا   . وهللا ما أعلم.كويح  :إلى حالته التي كان عليها ثم قال
 .منه  بذلكهو أحق  بقي من الناس

وكان عمر يرى أنه كافأ أهل الكوفة بعبد هللا بن مسعود حتى  ❖
عطي الشاميين أنه قدم عليه وفد من الشام وآخر من الكوفة فأ

أتجزعون    :شيئا أكثر من الكوفيين فلما رآهم قد غضبوا لذلك قال
الشام   أهل  عليكم  فضلت  أن  الكوفة  أهل  شقتهمليا  قد و   ،بعد 

   .ابن أم عبدبآثرتكم 

أطال جلبابه حتى يكاد يمس ورأى عبد هللا بن مسعود رجال قد   ❖
عن    2أال يفعل ذلك فقد نهى الرسول    فأرشده  األرض

تكبرا الثوب  مسعود  وقال    ،إطالة  ابن  عن    زاركإارفع    :له 



 
16 

الرجل  ،األرض إزارك  :فقال  فارفع  ابن مسعود  يا  فأنت    وأنت 
قدميك كاملة، إني لست   فقال  تغطى  له عبد هللا بن مسعود: 

 .بهم إماما  أقف أمام الناس فأصلىوأنا      اقی نحافةس، إن بمثلك
بسبب    غير الئق  هلو لبس ثوبا قصيرا سيكون مظهر يقصد أنه  

تأديبا فجعل يضرب الرجل    ،فبلغ ذلك عمر بن الخطاب  ،نحافته
 .!!ترد على ابن مسعودأ ويقول:له 

إن مقام ومنزلة وسابقة عبد هللا بن مسعود في اإلسالم تجعل   ❖
  لما أراد عبد هللا أمير المؤمنين عمر يتابع له بنفسه بناء بيته ، ف

أن يبني دارا بالمدينة جعل عمر ينوب عنه في بنائها بن مسعود  
، هل يعقل أن تساوى  ؟إنك كفؤ لهذا  فقال رجل من قريش لعمر:

أتمنعنى   :؟ فأخذ عمر طوبة فرماه بها وقالنفسك بابن أم عبد
   عبد هللا.  أن أساعد

هللا بن مسعود على طبيعته السمحة وكره   خرج السلطة عبدَ ولم تُ  ❖
اليتيم لط على العباد.. ومن ذلك أن رجال جاء بابن أخيه  التس

بضربه ابن مسعود  وهو سكران إلى عبد هللا بن مسعود، فأمر  
ما المبرح؟   :سأل الراوي   ،اضربه ضربا غير مبرح    :وقال للجالد

وبعد أن ضربه التفت ابن    .ضرب األمراءأي ال تضربه    :قال
   : مسعود إلى الرجل الذي جاء به إليه وقال
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  . ما أحسنت التربية وال. س لعمرو هللا والي اليتيم أنتئب
وإنه ال ينبغي   ، إن هللا غفور يحب الغفران ،ته إذ أخطأستر 

 . أن يؤتى بحد إال أقامه لوال  

أخيه اليتيم لم يحسن التربية البن  أخطأ أوال حين    فهذا الرجل
أخطأ   ثم  الخمر،  يشرب  أن  الشاب  بهذا  األمر  وصل  حتى 

  80شرب الخمر وهو  حد  للحاكم ليقيم عليه    هثانية بأن أخذ
طالما لم  وكان يجب عليه أن ينصحه سرا وال يفضحه    ،جلدة

أن يتوب ويستغفر الشاب  هذا  يكفى  كان  و   ،يؤذ أحدا غير نفسه
سالمي في التعامل وهذا هو المنهج اإل،  دون أن يخبر أحدا

فلم يكن    ه الرجل للحاكم ا وقد أخذمَ أَ   ،مع الذنوب الشخصية
   .  عليه  الحد إقامةهناك بد من 
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بني  ناخلالف  وعثما بن مسعود   عبد اهلل 

لما عزم الصديق أبو بكر على جمع القرآن أمر زيد بن ثابت بذلك ألنه 
  ،ومن حفظة القرآن كله  ،وكان شابا حاد الذاكرة  ،كان كاتب رسول هللا

فلما ولى عثمان الخالفة أخذ هذه النسخة ونسخ منها أربعة نسخ أخرى 
وقتها الكبرى  لألمصار  النسخ  ثم    وبعثها  كل  تحرق  أن  عثمان  أمر 

عنده كانت  ابن مسعود  لكن  و   ، األخرى حتى ال يختلف الناس في القرآن
فلما علم عثمان بن عفان بذلك أمره أن    ، خاصة بهنسخة من القرآن  

  وصار بينهما خصام  ،يحرقها فكره عبد هللا بن مسعود ذلك من عثمان
أقم    :بن مسعودفجاءه أهل الكوفة يقولون ال  ،واستدعاه عثمان للمدينة

 : تكره منه فقال ابن مسعود  شيءوال تخرج ونحن نمنعك أن يصل إليك  

  وال أحب أن ،وإنها ستكون أمور وفتن ، على السمع والطاعةإن هلل
 .أكون أول من فتحها

 عثمان  سيدنا  الغوغاء  حاصر ورغم الوحشة التي كانت بينهما فإنه لما  
  :قال ابن مسعود في بيته ليقتلوه

 مثله  بعدهه وال يستخلفون  ون قتلئل
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دمن ِح و مسع بن   كم ا

وأعمال    ،إنكم في آجال منقوصة  :كان ابن مسعود إذا قعد يقول ❖
فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد    والموت يأتي بغتة  ،محفوظة

  ،ولكل زارع ما زرع  ،وشك أن يحصد ندامةيا  ومن زرع شر   ،رغبة
وال يدرك حريص ما ال يقدر عليه، فمن    ،هحظَ   ءٌ بطيوال يسبق  

   . أعطى خيرا فاَّلل أعطاه ومن وقي شرا فاَّلل وقاه

واجتنب    ،ارض بما قسم هللا لك تكن أغنى الناس  :وكان يقول ❖
 د الناس..  بالمحارم تكن أورع الناس وأد ما افترض عليك تكن أع

الناس بسخط هللا  :وكان يقول ❖ وال تحمد   ،اليقين أن ال ترضى 
فإن الرزق    ،وال تلم أحدا على ما لم يؤتك هللا  ،أحدا على رزق هللا

ن هللا بقسطه  إو   ،وال ترده كراهية كاره  ،ال يسوقه حرص حريص
والرضى اليقين  في  الفرح  جعل  وحكمه  الهم    ، وعلمه  وجعل 

 والحزن في الشك والسخط.  

   .كفف لسانك وابك على خطيئتكاليسعك بيتك و  :وكان يقول ❖

وإلى    ، انظروا إلى حلم المرء عند غضبه  : ومن روائع حكمه قوله ❖
وما علمك    ،وما علمك بحلمه إذا لم يغضب  ،عند طمعه  أمانته

بأمانته إذا لم يطمع؟ وال يعجبنكم صاحبكم حتى تنظروا على  
  .يقصد كيف تكون خاتمته .أي شقيه يقع
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يقول ❖ كانت   :وكان  فمن  هللا  لقاء  دون  راحة  من  للمؤمن  ليس 
)بمعنى أنه يرتاح فقط في    راحته في لقاء هللا عز وجل فكأن قد

 . حالة(هذه ال

يقول ❖ الناس    :وكان  إذا  بليله  يعرف  أن  القرآن  لحامل  ينبغي 
وبصمته إذا الناس يخلطون،    ،نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون 
ينبغي لحامل القرآن أن يكون    وبخشوعه إذا الناس يختالون...

وال غافال وال   اوال ينبغي له أن يكون جافي  ،اعليم  احليم  احكيم
 . صياحا وال حديدا

إني ألكره الرجل أن أراه فارغا ليس في شي من    :وكان يقول ❖
وال الدنيا  اآلخرة  عمل  من .عمل  الكثير  سمة  لألسف  وهو   ..

 .اليومب الشبا

ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه    :وكان يقول ❖
 .نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي
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بن  بد اهلل  دأمنية ع و  مسع

كان لعبد هللا بن مسعود أمنية غالية حدث عنها قبل موته وهي مرتبطة 
وكان قد أسلم وهو صغير في    ،بصحابي يدعى عبد هللا ذو البجادين

فأصر على    ، فهدده إن أسلم أن يحرمه من كل شئ  ،حجر عمه الثري 
)الثوب فأتى أمه فقطعت له بجادا  ،إسالمه فجرده عمه حتى من ثيابه

وأتي النبي فسماه   ،وستر نفسه بهما  صفين فلبسهما( نلغليظا  المخطط
البجادين النبي ويرفع صوته    ، رسول هللا عبد هللا ذو  وكان يلزم باب 

ًء لِّْلُقْرآنِّ )شديد الخشية من هللا(  َكاَن َأو اًها  بالذكر   فخرج ذو البجادين  ،    َتال 
مسعود بقية وهنا يحدثنا عبد هللا بن  .  مع رسول هللا في غزوة تبوك

َوهللاِّ َلَكَأن ِّي َأَرى َرُسوَل هللاِّ َصل ى ّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم فِّي َغْزَوةِّ    :القصة فيقول
، َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َيُقولُ  : لهما َتُبوَك، َوُهَو فِّي َقْبرِّ َعْبدِّ هللاِّ ذِّي اْلبَِّجاَدْينِّ

ْن   هِّ، ُثم   »َأْدنَِّيا مِّن ِّي َأَخاُكَما« ، َفَأَخَذُه مِّ قَِّبلِّ اْلقِّْبَلةِّ َحت ى َأْسَنَدُه فِّي َلْحدِّ
َدْفنِّهِّ   ْن  مِّ َفَرَغ  َفَلم ا  اْلَعَمَل،  ُهَما  َوَوال  َوَسل َم  َعَلْيهِّ  ّللا ُ  َصل ى  الن بِّيُّ  َخَرَج 

يً  ا َفاْرَض اْسَتْقَبَل اْلقِّْبَلَة َرافًِّعا َيَدْيهِّ َيُقوُل: »اللُهم  إِّن ِّي َأْمَسْيُت َعْنُه َراضِّ
 . يقول ابن مسعود: َعْنُه« َوَكاَن َذلَِّك َلْياًل 
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 معرفة الصحابةرواه أبو نعيم في   س

ال يتمنى هذه األمنية وهي حفرة حفرها أبو بكر وعمر ونزل فيها    كيفو 
 بنفسه يدعوا لصاحبها !!  2رسول هللا  
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د بن مسعو  وفاة عبد اهلل 

وهو أمير المؤمنين   عثمان بن عفان  لما مرض عبد هللا بن مسعود جاء
بحرق  عثمان  أمره  حين  جفوة  بينهما  كان  أنه  خاصة  يزوره،  وقتها 

وع به  الخاص  بعدهاالمصحف  فقالزله  قال:    :عثمان  ،  تشكي؟  ما 
؟ كذنوبي! قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: َأاَل آمُر لك بعطاء

،  )وهو حصته من بيت المال ويشبه الراتب اآلن(  قال: ال حاجة لي فيه
وفعل ذلك بعض الصحابة عبد ّللا  ترك العطاَء استغناًء عنه،    وكان
إِّلى الزبير، فدفعه    عثمان عطاءه الذى تركه  ، فلما توفي َأرسلأيضا

 إِّلى ورثته.  

إني موصيك   ،يا عبد الرحمن  :الفقلما حضر عبد هللا الموت دعا ابنه  و 
   :بخمس خصال فاحفظهن

  ،احلقيقىغنى هو اللناس فإن ذلك مما يف أيدى اس أأظهر الي

فال  اضر،احل فقرهو الالناس فإن ذلك  منودع طلب احلاجات 

  ،ا إال من اهللئتطلب شي

  ،تذر منه من األمور، وال تعمل بهْعودع ما ُي

وإن استطعت أال يأتي عليك يوم إال وأنت خري منك باألمس 

  ،فافعل

 .بعدها ودع كأنك ال تصلي صالةوإذا صليت صالة فصل صالة ُم
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الزبير بن العوام    ي  إذا أنا مت يصلي عل   :مسعودوأوصى عبد هللا بن  
بل   ، آخى بينهما حين قدم إلى المدينة    2  وذلك ألن الرسول 

وإنهما   ،وصيتهعبد هللا بن الزبير  والزبير  بعد موته أن يتابعوأوصي 
وال   ،أن يفعال ما يريدان فيما يخصه بعد موته ويخص ورثتهل  في حِّ 

ال  وأوصي أال تزوج امرأة من بناته إبل    ،حرج عليهما في شيء منه
هللا.بعلمهما رسول  أسسها  صادقة  ألخوة  العادة  فوق  صورة  وتلك   ..  

   .وحافظ عليها صحابته من بعده

  -رضي هللا عنه    -في صحيحه من حديث أبي األحوص  وروى مسلم  
ْدُت َأَبا ُموَسى يَن َماَت  الثقفى  َوَأَبا َمْسُعوٍد    األشعري   قال: "َشهِّ عبد هللا حِّ

ْثَلُه؟ َفَقاَل:   بِّهِّ: َأُتَراُه َتَرَك َبْعَدُه مِّ  ْبُن َمْسُعوٍد َفَقاَل َأَحُدُهَما لَِّصاحِّ
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يسمح بدخوله على رسول هللا في الوقت الذى يمنع    فقد كان ابن مسعود
الدخول.  إلى    ولما جاء نعي  غيره من  الصحابي عبد هللا بن مسعود 

 : أبي الدرداء قال الجليل 

  
َ
 !!.  مثله  هما ترك بعد

  سنة ودفن بالبقيع وصلى   63  هه وعمر   32عبد هللا سنة سيدنا  ومات  
، وقيل بل صلى عليه الزبير ليال وعاتبه عثمان عليه عثمان بن عفان

 بعد ذلك ألنه لم ُيْعلِّمه بوفاته.  
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سيدنا عبد هللا بن مسعود الذى  وهكذا تسابق كبار الصحابة على تكريم  
لم يكن من أبناء أي  من بطون قريش الكبيرة، بل كان مواليا لبنى زهرة 

َلب بعلمه الذى  ، وكان كما ذكرنا ضعيف البنية بشكل ملفت، ولكنه قَ 
إلى   وسبقه  وتواضعه،  وخلقه   ، هللا  لرسول  الدائمة  وبصحبته  حصله 
النحيف من  القصير  الناس، فصار هذا  اإلسالم ، قلب كل موازيين 
أعلم الصحابة، وصار عمر بن الخطاب وهو َمْن هو مكانة وشرفا،  
 يتشرف بأنه ينوب عنه في بناء منزله بمكة، ويمن  به على أهل العراق. 

فُضعف البنية ورقة الحال وبساطة النسب لم تكن أبدا مانعا من التفوق 
والنبوغ والريادة، بل ولم تكن مانعا من مواجهة جبروت الظالمين، ألنه 
يعلم أنه ال يواجهه بجسمه وحوله وقوته، بل يواجهه بحول هللا وقوته 

 كما فعل عبد هللا بن مسعود مع كفار مكة ، وكفى باَّلل نصيرا. 
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ة) كلمة أخرية لقر احليا  ن(آمع ا
نعمة ترفع العمر ، فهى  القرآن نعمة ال يعرفها إال  من ذاقها  معالحياة  

  وتباركه وتزكيه.

التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود  ففي القرآن ستجد   
تجد في القرآن  س. و .. لغاية الوجود كله، وغاية الوجود اإلنساني

الجميل بين حركة اإلنسان كما يريدها ّللا  ، وحركة  التناسق  ذلك  
ْبُع َواأْلَْرُض  ،   هذا الكون الذي أبدعه ّللا   ماواُت الس  »ُتَسب ُِّح َلُه الس 

هِّ«  ْن َشْيٍء إِّال  ُيَسب ُِّح بَِّحْمدِّ ن  ، َوإِّْن مِّ  َوَمْن فِّيهِّ

تدرك من القرآن أن الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود ..  س 
الموت وستدرك أن  في حقيقته ، وأكبر في تعدد جوانبه ...    أكبرو 

 ليس نهاية الرحلة وإنما هو مرحلة في الطريق.

وستدرك من القرآن أن ما يفوتك هنا من الجزاء ال يفوتك هناك.   
" اليوم تجزى كل نفس بما    فال ظلم وال بخس وال ضياع هناك

 . اليوم" كسبت ال ظلم

ذو نسب عريق ، ضارب في شعاب الزمان.  في القرآن  والمؤمن   
واحد من ذلك الموكب الكريم ، الذي يقود خطاه ذلك الرهط    فهو

  ، ، ويعقوب ويوسف  : نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق  الكريم 
هِّ  وموسى وعيسى ، ومحمد .. عليهم الصالة والسالم ..   »َوإِّن  هذِّ

َدًة َوَأَنا  «.ُأم ُتُكْم ُأم ًة واحِّ  َربُُّكْم َفات ُقونِّ
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القرآن أنه ال مكان في هذا الوجود للمصادفة    وترى في الحياة مع 
»إِّن ا ُكل  َشْيٍء َخَلْقناُه بَِّقَدٍر« .. ،  العمياء ، وال للفلتة العارضة  

يرًا« » َرُه َتْقدِّ  .. َوَخَلَق ُكل  َشْيٍء َفَقد 

لحكمة. ولكن  في الكون  كل أمر  وسترى فى الحياة مع القرآن أن   
القصيرة:   اإلنسانية  للنظرة  تتكشف  ال  قد  العميقة  الغيب  حكمة 
»َفَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َوَيْجَعَل ّللا ُ فِّيهِّ َخْيرًا َكثِّيرًا« ، َوَعسى َأْن  

بُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ َلكُ  ْم. َتْكَرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر َلُكْم ، َوَعسى َأْن ُتحِّ
 َوّللا ُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن«.

هادئ النفس ، مطمئن السريرة ، قرير    يعش  القرآن  يعش معومن   
في   يعشرى يد ّللا  في كل حادث وفي كل أمر.  يالضمير ..  

ُف   :كنف ّللا  وفي رعايته يُب اْلُمْضَطر  إِّذا َدعاُه َوَيْكشِّ »َأم ْن ُيجِّ
وَء؟«   ..    »َوُهوَ ..  السُّ اْلَخبِّيُر«  اْلَحكِّيُم  َوُهَو  هِّ  بادِّ عِّ َفْوَق  ُر  اْلقاهِّ

اٌل  »َوّللا ُ غالٌِّب َعلى َأْمرِّهِّ َولكِّن  َأْكَثَر الن اسِّ ال َيْعَلُموَن« .. »َفع 
ْن َحْيُث ال   لِّما ُيرِّيُد« .. »َوَمْن َيت قِّ ّللا َ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َوَيْرُزْقُه مِّ

ُب ، وَ  ِّ َفُهَو َحْسُبُه. إِّن  ّللا َ بالُِّغ َأْمرِّهِّ« َيْحَتسِّ ْل َعَلى ّللا   ..  َمْن َيَتَوك 

القرآن(    يكفىو   التي يثبت نفعها يوم يفر   أنها)صحبة  الصحبة 
أبوك وأمك، وأخوك وصاحبك، وزوجتك وأوالدك، وقبيلتك   منك 
وعشيرتك فتلتفت فال تجد إال صاحبك الوفي )القرآن( يقف معك 
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اقَرؤوا  "  كما قال صلى هللا عليه وسلم : يجادل عنك ويشفع لك
 . مسلم رواه  "القرآَن؛ فإن ُه يأتي يوَم القيامةِّ َشفيًعا ألصحابِّه

شفاء،    القرآن  تعالى:     رحمة،و وفي  قال  كما 
َفاءٌ  ُهوَ  َما اْلُقْرآنِّ  مِّنَ  َوُنَنز ِّلُ " فهو  "   لِّْلُمْؤمِّنِّينَ  َوَرْحَمةٌ  شِّ شفاء  ، 

  . للنفوس من األمراض القلبية كالحسد والطمع ونزغات الشيطان
الوسوسة والقلق والحيرة األمراض النفسية كشفاء من  وهو أيضا  

القلب باَّلل، فيسكن ويطمئن يَن    .واالضطراب، ألنه يصل  :»ال ذِّ
ِّ َتْطَمئِّنُّ اْلُقُلوبُ  ْكرِّ ّللا  ِّ ۗ َأاَل بِّذِّ ْكرِّ ّللا   . "آَمُنوا َوَتْطَمئِّنُّ ُقُلوُبُهم بِّذِّ

وبالقرآن يرتفع شأن اإلنسان في الدنيا واآلخرة: كما قال صلى هللا   
و  ّللا   : لم:  سعليه  بِّهِّ  إِّن   ويَضُع  َأقواًما،  الكَِّتابِّ  بِّهَذا  َيْرَفُع 

ي  .رواه مسلم آَخرين به،  فهو  عملوا  أقواًما  به  آخرين  يضع  رفع 
  . ضي عوه وحادوا عن سبيله

 
   ؟وتحسين الصوت به تالوة القرآن ما معنى

 وهو يشرحكالم ابن مسعود  من أجمل ما قرأت في معنى تالوة القرآن  
لُّون حالله،  ﴾   َيْتُلوَنُه َحق  تِّاَلَوتِّهِّ  ﴿ :تعالىقوله   "قال ابن مسعود: ُيحِّ

اْتُل َما   ﴿ :ابن تيمية متدبًرا قوله تعالى. ومن هنا قال وُيحر ِّمون حرامه
َن اْلكَِّتابِّ  َي إَِّلْيَك مِّ  .والعمُل به"تالوة الكتاب هي ات ِّباُعه  : إن  ﴾ ُأوحِّ
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كما يظنه الكثيرون أن تترنم به    فليسأما تحسين الصوت بتالوة القرآن  
بصوت جميل ، ولكن المعنى الصحيح ما ذكره الرسول حين سئل عن  

إن من أحسنِّ الناسِّ صوًتا بالقرآنِّ الذي إذا سمعَته يقرُأ ،  ذلك فقال: "
وتِّ   َتْحسينِّ فالمقصود الحقيقي بصححه االلباني  "    رأيَت أن ه يخشى هللاَ  الص 

 .  بالُقرآنِّ أْن ُتنتَِّج قِّراَءُته َخشَيَة هللاِّ 
 

 فضل تالوة القرآن:
اْلُقْرآَن َكَمَثلِّ   :قول الرسول عليه السالم ي • َيْقَرُأ  ال ذِّي  اْلُمْؤمِّنِّ  َمَثُل 

ةِّ؛ رِّيُحَها َطي ٌِّب َوَطْعُمَها َطي ٌِّب, َوَمَثُل اْلُمْؤمِّنِّ ال ذِّي اَل   َيْقَرُأ  األُْتُرج 
اْلُقْرآَن؛ َكَمَثلِّ الت ْمَرةِّ اَل رِّيَح َلَها َوَطْعُمَها ُحْلٌو, َوَمَثُل اْلُمَنافِّقِّ ال ذِّي 
, َوَمَثُل اْلُمَنافِّقِّ   ْيَحاَنةِّ؛ رِّيُحَها َطي ٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َمَثُل الر 

رواه .  َظَلةِّ َلْيَس َلَها رِّيٌح َوَطْعُمَها ُمرٌّ ال ذِّي اَل َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثلِّ اْلَحنْ 
 البخاري 

َقاَل َرُسوُل ّللا ِّ   ولكل حرٍف يقرأه المسلم من القرآن فضل وأجر،   •
ِّ َفَلُه بِّهِّ َحَسَنٌة   ْن كَِّتابِّ ّللا  َصل ى ّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم: »َمْن َقَرَأ َحْرًفا مِّ
َأْمَثالَِّها اَل َأُقوُل الم َحْرٌف َوَلكِّْن َألٌِّف َحْرٌف َواَلٌم   َواْلَحَسَنُة بَِّعْشرِّ 

 .أخرجه البخارى َحْرٌف َومِّيٌم َحْرٌف«. 
والرحمات من عند هللا :    السكينة  هي بوابة نزول القرآن  وقراءة   •

َيْتُلوَن  كما في الحديث :    ِّ ْن ُبُيوتِّ ّللا  َبْيٍت مِّ َقْوٌم فِّي  اْجَتَمَع  َما 
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َيْتُهُم  َوَغشِّ كِّيَنُة  الس  ُم  َعَلْيهِّ َنَزَلْت  إِّال   َبْيَنُهْم  َوَيَتَداَرُسوَنُه   ِّ ّللا  كَِّتاَب 
ْنَدهُ   رواه مسلم  الر ْحَمُة َوَحف ْتُهُم اْلَماَلئَِّكُة َوَذَكَرُهُم ّللا ُ فِّيَمْن عِّ

عليك بالحال  )  :ولما سئل عليه السالم عن أفضل األعمال قال  •
صاحب القرآن يضرب ) :وما الحال المرتحل قال  :قيل (المرتحل

 ( لغ في أولهفي أوله حتى يبلغ آخره ثم يضرب في آخره حتى يب
بمعنى إذا انتهى من ختم القرآن ارتحل راجعا وبدأ ختمة جديدة  

 . وهكذا
َفرةِّ وفى الحديث الصحيح:  • ٌر بِّهِّ مَع الس  ال ذِّي َيْقَرُأ الُقْرآَن َوُهو ماهِّ

َلُه  َوُهو عليهِّ َشاقٌّ  فِّيهِّ  الُقْرآَن وَيَتَتْعَتُع  يقَرُأ  َوال ذِّي  الَبَرَرةِّ،  الكَِّرامِّ 
 .متفٌق َعَلْيهِّ  َأْجران

 
 من هم أهل القرآن؟ 

ِّ أَْهليَن مَن الن اس قالوا : يا رسوَل ّللا ِّ  جاء في الحديث الصحيح :   إن  َّلل 
ُتهُ   صحيح ابن ماجة  ".، َمن ُهم ؟ قاَل : ُهم أَْهُل القرآنِّ ، أَْهُل ّللا ِّ وخاص 

لوَن بهوهم  األهُل،    تعنى"أهلين"  كلمة  و  سموا  ، وقد    َحَفَظُة الُقرآنِّ العامِّ
تعظيما لها وتمييزا    ": "بيت هللا  للمساجد أنها  ا يقالبذلك تعظيما لهم كم

 .عن بقية البيوت
 غير أن اإلمام  اصطلح المتأخرون على تسمية الحفاظ بأهل القرآن  وقد

القيم  القرآن"  له رأى آخر في مصطلح  ابن  الحديث أهل  في  الوارد   "
: "أهل القرآن هم العالمون به، العاملون بما فيه، وإن  السابق حيث قال
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يَن آَتْيَناُهُم اْلكَِّتاَب َيْتُلوَنُه كما قال تعالى:  لم يحفظوه عن ظهر قلب،   }ال ذِّ
ُنوَن بِّهِّ  ولم يعمل بما    أما من حفظه ولم يفهمه،،  {َحق  تِّاَلَوتِّهِّ ُأوَلئَِّك ُيْؤمِّ

   ."مة السهمفيه، فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقا
أهل القرآن هم    هو أن الصواب  ومما يدعم وجهة نظر ابن القيم في أن  

العالمون به، القارئون له، العاملون بأحكامه، ولو لم يكونوا من حفاظه،  
 .ُيسمون الفقهاء بالقراء رضوان هللا عليهم كانوا الصحابة أن

الن بِّي ِّ َصل ى ّللا ُ َعَلْيهِّ َوَسل َم    الراقي البن القيم قول  ذلك الفهمويدل على  
الصحيح الحديث  ةِّ   : في  َكاأْلُْتُرج  بِّهِّ  َوَيْعَمُل  اْلُقْرآَن  َيْقَرُأ  ال ذِّي  ُن  اْلُمْؤمِّ

اَل   ال ذِّي  ُن  َواْلُمْؤمِّ َطي ٌِّب،  َورِّيُحَها  َطي ٌِّب  بِّهِّ َطْعُمَها  َوَيْعَمُل  اْلُقْرآَن  َيْقَرُأ 
اْلُقْرآَن  َيْقَرُأ  ال ذِّي  اْلُمَنافِّقِّ  َوَمَثُل  َلَها،  رِّيَح  َواَل  َطي ٌِّب  َطْعُمَها  َكالت ْمَرةِّ 

، َوَمَثُل اْلُمَنافِّقِّ ال ذِّي اَل  ْيَحاَنةِّ رِّيُحَها َطي ٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ َيْقَرُأ اْلُقْرآَن   َكالر 
 . ةِّ َطْعُمَها ُمرٌّ َأْو َخبِّيٌث َورِّيُحَها ُمرٌّ َكاْلَحْنَظلَ 

 


