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أسرة عبداهلل بن مسعود  وأثرهم
يف الحياة العلمية منذ فجر اإلسالم
حتى نهاية القرن الرابع الهجري
د .محمود محمد خلف
تنــاول البحــث دراســة الجهــود العلميــة ألســرة عبــداهلل بــن مســعود التــي
تنتســب إلــى قبيلــة ُه َذيْــل إحــدى القبائــل العربيــة التــي عاشــت فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة ،وكمــا كان ألبنــاء هــذه األســرة أثــر بــارز فــي الجاهليــة فقــد كانــت
لهــم إســهاماتهم الواضحــة فــي ظــل الحضــارة اإلســامية ،وقــد عالــج البحــث
بالتفصيــل األثــر اإليجابــي الــذي أســهم بــه ال َم ْســ ُعوديون فــي إثــراء الحيــاة
العلميــة منــذ فجــر اإلســام حتــى القــرن الرابــع الهجــري ،فــكان منهــم :القــراء،
والمفســرون ،وال ُم َح ِّدثــون ،والفقهــاء ،واللغويــون ،والمؤرخــون ،فضـ ً
ا عــن رجــال
القضــاء.
The Family of Abd Allah ibn Masud (May God be pleased with him) and
Their Influence on Cultural Life from the Dawn of Islam until the End of
the Fourth Century of the Hijrah
مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد الرابع ،صفر ١٤٤١هـ/أكتوبر 2019م ،السنة اخلامسة واألربعون
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The article studies the cultural contributions of the family of Abd Allah ibn Masud,
who were from the tribe of Hudhayl in the Arabian Peninsula. Members of this family
were prominent in the pre-Islamic era and continued to make clear contributions to
Islamic civilization. Detailed attention is given to the positive contributions of Ibn
Masud’s family to cultural life from the Dawn of Islam until the fourth century of the
Hijrah. Some members of this family were Quran reciters, Quranic exegetes, Hadith
scholars, jurisprudents, linguists and historians, as well as judges.
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نـزل الوحـي علـى الرسـول  فـي مطلـع العشـر الثانيـة مـن
القـرن السـابع للميلاد ،وظهـر اإلسلام داع ًيـا العـرب وغيرهـم
إلـى اإليمـان بإلـه واحـد خالـق لهذا الكون وبرسـالة رسـوله ،
وبمـا جـاء بـه مـن أوامـر وأحـكام ،فـكان ظهـوره نهايـة للجاهلية،
وابتـداء عهـد جديـد ،هـو عهـد اإلسلام ،وسـرعان مـا انتشـر
اإلسلام فـي شـبه الجزيـرة العربيـة ،ثـم انطلـق منهـا ليبسـط
سـيطرته علـى الرقعـة الممتـدة من الصين شـر ًقا حتى المحيط
األطلنطـي غر ًبـا ،وخـرج المؤمنـون األولـون إلـى خـارج جزيـرة
العـرب يحكمـون باسـم اإلسلام .حـدث كل ذلـك فـي مدة ال تعد
طويلـة مقابلـة بمـا وقـع فيهـا مـن أحـداث .فاإلسلام إذن نهايـة
حيـاة قديمـة ،وبـدء حيـاة جديـدة ،تختلـف عن الحيـاة األولى كل
االختالف.
كانـت أسـرة عبـداهلل مسـعود فـي طليعـة مـن دخـل اإلسلام
قلبه ،فحسن إسالمهم ،ثم عملوا لنشر العلم والثقافة اإلسالمية
فـي أنحـاء العالـم اإلسلامي ،فـكان منهـم القـراء ،والمح ِّدثـون،
والفقهـاء ،واللغويـون ،والمؤرخـون ،ورجال القضاء .ولتفرق هذه
األسـرة وتشـعب بطونهـا فـي سـائر األمصـار اإلسلامية فقـد
تتبعـت آثارهـم ،راصـ ًدا أثرهـم العلمـي فـي العالـم اإلسلامي
منـذ فجـر اإلسلام حتـى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري.
وطبقـت فـي هـذا البحـث المنهـج الوصفي التحليلـي ،محاوالً
مازجـا فيـه بيـن الجغرافيـا والتاريـخ
اإليجـاز قـدر المسـتطاع،
ً
والحضـارة ،محلل ً
ا الروايـات التاريخيـة ،راصـ ًدا أهـم النتـاج
العلمـي لهـذه األسـرة العريقـة ،داع ًيـا الباحثيـن المعاصريـن
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للكتابـة فـي مثـل هـذه الموضوعـات التاريخيـة والحضاريـة.
وقـد قسـمت هـذا البحـث إلـى سـتة محـاور مسـبوقة بمقدمة
ومتبوعـة بخاتمـة ،ومجموعـة مـن الملحقات التـي تخدم البحث
فـي جوانبـه كلهـا ،وألقيـت الضـوء فـي أول البحـث علـى أحـوال
هـذه األسـرة بيـن الجاهليـة وصـدر اإلسلام ،ثـم تحدثـت عـن
أشـهر علمائهـا فـي علـوم القـرآن الكريـم ،وفـي علـم الحديـث،
وفـي علـم الفقـه ،وفـي األدب وعلـوم اللغـة ،وفـي علـم التاريـخ،
وفـي مجـال القضـاء ،ثـم جـاءت الخاتمـة مشـتملة علـى أهـم
النتائـج التـي توصلـت إليهـا فـي هـذا البحـث.
ولكثـرة األعلام الـواردة فـي البحـث فقد تعـذر تقديم ترجمة
مفصلـة لـكل واحـد منهـم ،وقـد اكتفيـت باإلحالة علـى المصادر
التاريخيـة للتعريف بهـؤالء األعالم.
أسرة عبداهلل بن مسعود بين الجاهلية وصدر اإلسالم:
مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
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تنسب القبائل العربية التي عاشت في النصف الشمالي من
شـبه الجزيرة العربية إلى عدنان بوصفه الجد األعلى ،ويقسـم
القسم الشمالي من الشعب العربي إلى قسمين عظيمين ،هما:
مضـر ،وربيعـة ،وكل قسـم مـن هذيـن القسـمين ينقسـم أقسـا ًما
أخرى أصغر.
امتـازت قبائـل مضـر بالضخامـة حتـى قيـل" :أكثـر مـن ربيعـة
ومضـر"((( ،وهيـأت هـذه الكثـرة العددية التفـوق المادي واألدبي
((( السمعاني ،عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي ،األنساب ،تحقيق:
عبـداهلل عمـر البـارودي ،بيـروت ،دار الكتـب العلميـة1408 ،هــ1988/م،
.303/12
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لقبائـل مضـر ،فكانـت أهـل الكثـرة والغلبـة بالحجـاز مـن سـائر
بنـي عدنـان ،وكانـت لهم الرئاسـة بمكة والبيـت الحرام((( ،وظهر
منهـم فـي اإلسلام جماعـة مـن العلمـاء والمح ِّدثين(((.
ويقسـم علمـاء األنسـاب مضـر إلـى قسـمين رئيسـين ،همـا:
خنـدف((( ،وقيـس ،وتنقسـم خنـدف إلـى قسـمين كبيريـن ،همـا:
بنـو مدركـة ،وبنـو طابخـة ،والـذي يعنينا هنـا هو فرع بني مدركة
ً
هذيلا ،وعلـى ذلـك ،فهـو :هذيـل بـن مدركـة بـن
الـذي أنجـب
إليـاس بـن مضـر(((.
أنجـب هذيـل بـن مدركـة ولديـن ،همـا :سـعد ،ولحيـان(((،
أمـا سـعد بـن هذيـل فأنجـب أربعـة مـن األبنـاء ،وهـم :خريـب(((،
وخناعـة ،ورهـم ،وتميـم((( ،فولـد تميـم ثالثـة مـن األبنـاء ،وهـم:
((( القلقشـندي ،أحمـد بـن علـي ،نهايـة األرب فـي معرفـة أنسـاب العـرب،
تحقيـق :إبراهيـم األبيـاري ،بيـروت ،دار الكتـاب البيروتـي1400 ،هــ/
1980م ،ص.96
((( السمعاني ،األنساب.303/12 ،
((( القلقشـندي أحمـد بـن علـي ،قالئـد الجمـان فـي التعريـف بقبائل عرب
الزمـان ،تحقيـق :إبراهيـم األبيـاري ،القاهـرة ،دار الكتـاب المصـري،
1402هــ1982/م ،ص.133
((( ابـن حـزم ،علـي بـن أحمـد بـن سـعيد األندلسـي ،جمهـرة أنسـاب العـرب،
بيـروت ،دار الكتـب العلميـة1424 ،هــ2003/م ،ص.32
((( ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب.196/1 ،
((( ابـن قتيبـة ،عبـداهلل بـن مسـلم الدينـوري ،المعـارف ،تحقيـق :ثـروت
عكاشـة ،ط ،2القاهـرة ،الهيئـة العامـة للكتـاب1992 ،م ،65/1 ،وفيـه:
(حريـث).
((( البلاذري ،أحمـد بـن يحيـى بـن جابـر ،أنسـاب األشـراف ،تحقيـق:
سـهيل زكار ،وآخـر ،بيـروت ،دار الفكـر العربـي1417 ،هــ1996/م،
.210/11
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عـوف ،ومعاويـة ،والحـارث((( ،وإلـى األخيـر ينتمـي بنـو مسـعود،
وهـم ثالثـة مـن األخـوة :عبـداهلل بن مسـعود ،وعتبة بن مسـعود،
وعميـس بـن مسـعود بـن غافـل بـن حبيـب بـن شـمخ بـن قـار بـن
مخـزوم بـن صاهلـة بـن كاهـل بـن الحـارث بـن تميـم بن سـعد بن
هذيل(.((1
وبعـد ظهـور اإلسلام كان لبيـت المسـعوديين مـن قبيلـة
هذيـل سـبق إلـى اإلسلام ،وكانـوا ثالثـة من األخـوة :عبداهلل،
وعتبـة ،وعميـس أبنـاء مسـعود بـن غافـل ،وكان أسـبقهم إلـى
اإلسلام عبـداهلل ،وكان سـبب إسلامه أنـه كان يرعـى غنـم
عقبـة بـن أبـي معيـط ،فحلـب رسـول اهلل  مـن غنمـه شـاة
حائل ً
ا( ((1فـد َّرت( ،((1وكان لـه صـد ٌق فـي دعـوة اإلسلام،
وقـد أسـلم قبـل دخـول الرسـول  دار األرقـم ،ويقـول عـن
مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
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((( ابـن الكلبـي ،هشـام بـن محمـد بـن السـائب الكلبـي ،جمهـرة النسـب،
تحقيـق :محمـود فـردوس العظـم ،دمشـق ،دار اليقظـة العربيـة1983 ،م،
ص.33-32
( ((1ابـن قتيبـة ،المعـارف65/1 ،؛ ابـن خلـدون ،عبدالرحمـن بـن محمـد بن
خلـدون ،ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تاريـخ العـرب والبربر ومن عاصرهم
مـن ذوي الشـأن األكبـر ،تحقيـق :خليـل شـحادة ،بيـروت ،دار الفكـر،
1408هــ1988/م.382/2 ،
( ((1شـاة حائـل :حمـل عليهـا فلـم تلقـح ،وقيـل :هـي التـي لـم تحمـل سـنة
أو سـنتين أو سـنوات .فـدرت :أنزلـت اللبـن مـن غيـر نتـاج .ينظـر :ابـن
منظـور ،محمـد بـن مكـرم بن علي األنصاري ،لسـان العرب ،ط ،3بيروت،
دار صـادر1414 ،هــ1993/م.189/11 ،
( ((1ابن عبدالبر ،يوسـف بن عبداهلل بن محمد القرطبي ،االسـتيعاب في
أسـماء األصحـاب ،تحقيـق :علـي محمـد البجـاوي ،بيـروت ،دار الجيـل،
1992م987/3 ،؛ ابـن خلـدون ،تاريـخ ابـن خلـدون.411/2 ،
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نفسـه(" :((1لقـد رأيتنـي سـادس سـتة مـا علـى ظهـر األرض
مسـلم غيرنا" .وأمهم (أم عبد) كانت ممن بايع الرسـول .
بعـد وفـاة النبـي  بـدأت مرحلـة جديـدة فـي حيـاة األمة
اإلسلامية اصطلـح المؤرخـون علـى تسـميتها بالخالفـة
الراشـدة ،فقـد تولـى الخليفـة أبـو بكـر الصديـق 
(13-11هــ634-632/م) حكـم المسـلمين ،ثـم كانـت حـروب
الردة ،وقد شارك الصحابي الجليل عبداهلل بن مسعود 
فـي هـذه الحـرب .فقـد نـص ابـن حجر على قتل ابن مسـعود
ابـن الن َّواحـة ،إال أنـه لـم يذكـر أن ذلـك كان بسـبب اعتقـاده
بنبوة مسـيلمة الكذاب ،وإنما ذكر أنه "كان قد أسـلم ثم ارتد
فاسـتتابه عبـداهلل بـن مسـعود فلـم يتـب ،فقتلـه علـى كفـره
وردته" .واسم ابن الن َّواحة عبادة بن الحارث أحد بني عامر بن
حنيفة(.((1
ثـم كانـت خالفـة عمـر بـن الخطـاب  (23-13هــ-634/
644م) ،فأقبل العرب من الجزيرة العربية على العراق يفتحونها
وينشـرون اإلسلام ،واتسـعت بهـم الفتـوح ،فـرأى الخليفـة أال
يتخـذوا المـدن القديمـة منـازل لهـم حتـى ال يتالشـوا فيهـا،
وأمـر أن يُبنـى لهـم معسـكران علـى حـدود الجزيـرة الشـرقية؛
حتـى يظـل اتصالهـم بالجزيـرة ،وحتـى ال ينسـاحوا فـي البلاد
( ((1ابـن األثيـر ،عـز الديـن أبـو الحسـن علـي بـن محمـد الجـزري ،أسـد
الغابـة فـي معرفـة الصحابـة ،تحقيـق :الشـيخ علـي محمد معوض ،وآخر،
بيـروت ،دار الكتـب العلميـة( ،د .ت).381/3 ،
( ((1ابـن حجـر ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني ،اإلصابـة فـي تمييـز
الصحابة ،تحقيق :علي محمد البجاوي ،بيروت ،دار الجيل1991 ،م.165/5 ،
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المفتوحـة ،كان هـذان المعسـكران همـا الكوفـة والبصـرة ،وقـد
ُخ ِّططـت الكوفـة فـي سـنة سـبع عشـرة للهجـرة (638م) ،ونزلـت
القبائـل اليمنيـة فـي شـرقيها ،والعدنانيـة في غربيهـا ،ولم تلبث
أن ُحشـدت فـي سـبع خطـط رئيسـة.
وهكذا انسـاح المسـلمون في بالد العراق ففتحوها ،وأسسـوا
مدينتـي البصـرة والكوفـة ،لتكونـا مقريـن للمسـلمين ينطلقـون
منهمـا لفتـح بقيـة الـدول المجـاورة ،وسـرعان مـا قامـت حركـة
علميـة فـي هذيـن المصريـن ،فـكان علـى رأس الصحابـة الذيـن
نزلـوا الكوفـة الصحابـي الجليـل عبـداهلل بن مسـعود  الذي
كان منزلـه فـي خطـة هذيـل فـي موضـع يسـمى الرمـادة ،وتـرك
داره دا ًرا للضيافـة ،وكان األضيـاف ينزلـون داره فـي هذيـل إذا
ضـاق عليهـم مـا حـول المسـجد ،وكان ينـادي مناديه في السـوق
والكناسـة :مـن كان هاهنـا مـن بنـي فلان وفلان لمـن ليسـت لـه
بهـا خطـة فمنزلـه علـى ابـن مسـعود( .((1وكان للهذليين بالبصرة
خطة لسكناهم وإقامتهم ،وفيها درب كان يعرف بدرب الحبش،
وكان يلـي هـذا الـدرب مسـجد أبـي بكـر الهذلـي( .((1إذن ،كان
ً
نشـاطا وآثـا ًرا فـي البصـرة
المسـعوديون أقـل انبعا ًثـا ،وأضعـف
منهـم فـي الكوفة.
( ((1الطبـري ،محمـد بـن جريـر بـن يزيـد اآلملـي ،تاريـخ الرسـل والملـوك،
تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم ،ط ،3القاهـرة ،دار المعـارف،
1963م.273/4 ،
( ((1ياقـوت الحمـوي ،ياقـوت بـن عبداهلل الرومي ،معجم البلدان ،بيروت،
دار إحيـاء التـراث العربـي1997 ،م210/3 ،؛ عبدالجـواد الطيـب :هذيل
فـي جاهليتهـا وإسلامها ،ليبيـا ،الـدار العربية للكتاب1982 ،م ،ص.79
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ً
أوال :علوم القرآن الكريم

حظيـت العلـوم الدينيـة بعنايـة المسـلمين ،فقـد أقبـل النـاس علـى
القـرآن الكريـم يفهمـون معانيـه ،ويفسـرون آياتـه ،ويسـتنبطون
منـه األحـكام ،وقـد بـدأت هـذه الحركـة فـي حيـاة الرسـول ،
ثـم أخـذت فـي االتسـاع بعـده ،فقـد تفـرق الصحابـة فـي جميـع
أنحـاء الدولـة اإلسلامية ،وإن شـئت فقـلُ :و ِّزعـوا على األمصار
قصـ ًدا لتعليمهـا ،فبـدؤوا يعلمـون النـاس أصـول دينهـم ،فهـؤالء
الصحابـة العلمـاء الذيـن تفرقـوا فـي األمصـار أنشـؤوا حركـة
علميـة فـي كل مصـر نزلـوا فيـه ،وك َّونـوا مـدارس علميـة ،وكان
لهـم تالميـذ ينقلـون عنهـم العلـم ،فتخـرج عليهـم التابعـون ثـم
تابعوهـم.
كانـت بلاد الشـام والعـراق مـن أكثـر األمصـار اإلسلامية
اسـتقباالً للصحابـة ،فبمجـرد أن انتهـى الفتـح اإلسلامي حتـى
اسـتقر كثيـر منهـم فـي هـذه البلاد ،وطابـت لهـم الحيـاة فيهـا،
وكانـت الكوفـة والبصـرة فـي مقدمـة البلاد التـي اسـتقر بهـا
الصحابـة رضـي اهلل عنهـم.
نـزل الكوفـة ثالثمئـة مـن أصحـاب الشـجرة ،وسـبعون مـن
أهـل بـدر  -رضـي اهلل عنهـم  ،-وقـد اعتنـى عمـر بـن الخطـاب
 بالكوفـة ،فوجـه إليهـم عبـداهلل بـن مسـعود  الذي كان
يجتهـد فـي إيجـاد جيـل يحمـل دعـوة اهلل فه ًمـا وعل ًمـا ،وكان لـه
أثـر بالـغ فـي نفـوس المالزميـن لـه ،ومـن جـاء بعدهـم(.((1
( ((1ابـن سـعد ،محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي ،الطبقـات الكبـرى،
تحقيـق :محمـد عبدالقـادر عطـا ،بيروت ،دار الكتـب العلمية1410 ،هـ/
1990م 90/6 ،ومـا بعدهـا.
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كان ابـن مسـعود مـن أول النـاس إسلا ًما ،حتـى ُروي أنـه
سـادس سـتة أسـلموا ،وهاجـر إلـى الحبشـة مـع مـن هاجـر ،ثـم
وسـمِ ح لـه أن يدخل بيته
إلـى المدينـة ،والزم النبـي  يخدمـهُ ،
وشـغف بالقرآن الكريـم يحفظه ويتفهمه،
حيـن ال يُسـمح لغيـرهُ ،
كل ذلك جعله يفهم من تعاليم اإلسالم ،ومعاني القرآن الكريم،
وأعمـال الرسـول مـا ُعـد مـن أجلـه مـن كبـار علمـاء الصحابـة،
لـذا فقـد بعثـه عمـر بـن الخطـاب  إلى أهـل الكوفة يعلمهم،
فأخـذ عنـه كثيـر مـن الكوفييـن ،ولزمـه تالميـذ لـه يتعلمـون عنه
العلم ويتأدبون بأدبه ،قال فيهم سـعيد بن جبير" :كان أصحاب
عبـداهلل [بـن مسـعود] ُسـ ُرج هـذه القريـة"( ،((1يعنـي :الكوفـة،
فـكان يعلـم القـرآن الكريـم ويفسـره.

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
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أ  -القراء المسعوديون في الكوفة:
كان القـرآن الكريـم أول مـا يُبـدأ بـه فـي طلـب العلـم ،فبعد أن
يحفظـه الطالـب جيـ ًدا يبدأ بعد ذلك في دراسـة العلوم المتعلقة
بالقـرآن الكريـم ،وأولهـا علـم القراءات .وقد أسـهم المسـعوديون
بنصيـب وافـر فـي هـذا العلـم ،ويأتـي فـي مقدمتهـم الصحابـي
الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود الـذي تتلمـذ علـى يـد الرسـول 
فـي مكـة ،وأتـم حفـظ القـرآن الكريـم علـى يديـه .قـال عـروة بـن
الزبيـر « :أول مـن جهـر بالقـرآن بمكـة بعـد رسـول اهلل 
( ((1ابـن سـعد ،الطبقـات الكبـرى90/6 ،؛ ابـن عسـاكر ،علـي بـن الحسـن
بـن هبـة اهلل ،تاريـخ مدينـة دمشـق ،تحقيـق :عمـرو بـن غرامـة العمروي،
بيـروت ،دار الفكـر1415 ،هــ1995/م54/33 ،؛ الشـيرازي ،إبراهيـم بـن
علـي الشـيرازي ،طبقـات الفقهـاء ،هذبـه :ابن منظـور ،محمد بن مكرم،
تحقيـق :إحسـان عبـاس ،بيـروت ،دار الرائـد العربـي1970 ،م ،ص.81

18

د .محمود محمد السيد خلف

18

عبـداهلل بـن مسـعود»( ،((1ثـم صـار  إما ًما فـي تجويد القرآن
وترتيلـه وتحقيقـه ،مـع حسـن الصـوت إلى درجة أن الرسـول 
غضـا
كان يثنـي علـى قراءاتـه ،فقـال« :مـن أحـب أن يقـرأ القـرآن ًّ
كمـا أنـزل فليقـرأ قـراءة ابـن أم عبـد»( ،((2بـل كان الرسـول 
يحـب أن يسـتمع للقـرآن الكريـم بصـوت ابـن مسـعود ،قال :
قـال لـي رسـول اهلل « :اقـرأ علـي ،قلـت :آقـرأ عليـك وعليـك
أنزل؟ قال :فإني أحب أن أسمعه من غيري ،فقرأت عليه سورة
النسـاء حتـى بلغـتَ { :ف َك ْي َـف إ َذا ِج ْئ َنـا ِمـن ُك ّ ِل أُ َّمـ ٍة ِب َش ِـهي ٍد َو ِج ْئ َنـا
يدا}( ((2قـال :أمسـك ،فـإذا عينـاه تذرفان»(.((2
ـك َع َلـى َه ُـؤالِء َش ِـه ً
ِب َ
وكان ابـن مسـعود أحـد القـراء األربعـة الذيـن أوصـى الرسـول
 بأخـذ القـرآن الكريـم عنهـم ،فعـن عبـداهلل بـن عمـرو ،قـال:
سـمعت النبـي  يقـول« :خـذوا القـرآن مـن أربعـة مـن عبـداهلل
بـن مسـعود ،فبـدأ بـه ،وسـالم مولـى أبي حذيفة ،ومعـاذ بن جبل،
( ((1البلاذري ،أنسـاب األشـراف162/1 ،؛ الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد بـن
عثمـان بـن قايمـاز ،سـير أعلام النبلاء ،تحقيـق :شـعيب األرنـاؤوط،
وآخريـن ،ط ،3بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة1405 ،هــ1985/م.461/1 ،
( ((2البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل ،خلـق أفعـال العبـاد ،ط ،3بيـروت،
مؤسسـة الرسـالة1411 ،هــ1990/م ،ص107؛ أحمـد بـن حنبـل ،مسـند
أحمـد ،أشـرف علـى تحقيقـه :شـعيب األرنـاؤوط( ،د .ت) ،بيـروت:
مؤسسـة الرسـالة 287/7 ،حديـث رقـم (.)4255
( ((2سورة النساء ،آية.41 :
( ((2البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل ،الجامـع الصحيـح ،تحقيـق :محمـد
زهيـر بـن ناصـر الناصـر ،بيـروت ،دار طـوق النجـاة1422 ،هــ،45/6 ،
حديـث رقـم ()4583؛ مسـلم بـن الحجـاج ،صحيـح مسـلم ،تحقيـق:
محمـد فـؤاد عبدالباقـي ،بيـروت ،دار إحيـاء التـراث العربـي551/1 ،
حديـث رقـم (.)247
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وأبـي بـن كعـب»( ،((2وممـا تنبغـي اإلشـارة إليـه أن ابـن مسـعود
 كان يقـرأ القـرآن الكريـم فـي غيـر شـهر رمضـان مـرة كل
جمعـة ،وفـي شـهر رمضـان كان يقـرؤه فـي ثلاث(.((2
كان البـن مسـعود منزلـة علميـة رفيعة ،فأقبـل عليه الكوفيون
يأخـذون عنـه العلـم ،وكأنمـا قـد زادهـم تحف ًيـا بـه ،وإقبـاالً عليه
مـا رأوه مـن تقديـر الخالفـة لـه وإعظا ًما لشـأنه ،فقد كتب أمير
المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب " :إنـي بعثـت إليكـم بعبـداهلل
بـن مسـعود معل ًمـا ووزيـ ًرا ،وآثرتكـم بـه علـى نفسـي ،فخـذوا
عنـه"( .((2وعندمـا نـزل مدينـة الكوفـة ابتنـى فيهـا دا ًرا إلى جوار
المسـجد ثـم تولـى بيـت مالهـا(.((2
كان ابـن مسـعود مـن األعلام المشـهورين فـي علـوم القـرآن
الكريـم وقراءاتـه ،وقـد أقبـل عليـه الكوفيـون ،وتلمـذوا لـه فـي
هـذا الفـرع مـن الدراسـات القرآنيـة ،وكان كثيـر منهـم يفضلـون
قراءتـه علـى غيرهـا ،بـل كانـوا يتعصبـون لهـا تعص ًبـا شـدي ًدا،
( ((2البخـاري ،صحيـح البخـاري ،36/5 ،حديـث رقـم ()3808؛ مسـلم،
صحيـح مسـلم ،1913/4 ،حديـث رقـم (.)2464
( ((2البلاذري ،أنسـاب األشـراف215/11 ،؛ محمـود شـلبي ،حيـاة عبـداهلل
بـن مسـعود ،بيـروت ،دار الجيـل1416 ،هــ1995/م ،ص.27
( ((2ابـن الجـوزي ،عبدالرحمـن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي ،المنتظـم
فـي تاريـخ الملـوك واألمـم ،تحقيـق :محمـد عبدالقـادر عطـا ،وآخـر،
بيـروت ،دار الكتـب العلميـة1412 ،هــ1992/م29/5 ،؛ الذهبـي ،محمـد
بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز ،تاريـخ اإلسلام ووفيـات المشـاهير
واألعلام ،تحقيـق :عمـر عبدالسلام تدمـري ،ط ،2بيـروت ،دار الكتـاب
العربـي1413 ،هــ1993/م.389/3 ،
( ((2البالذري ،أنساب األشراف.228/11 ،
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وال غرابـة ،فهـو ينتمـي إلـى قبيلـة هذيـل التـي بلغ مـن فصاحتها
أن بعـض العلمـاء قـد ذكـر أن القـرآن الكريـم نـزل بلغـة مضـر،
لقـول عمـر بـن الخطـاب " :نـزل القـرآن بلغـة ُم َ
ضـر".
وعيـن بعضهـم فيمـا حـكاه ابـن عبدالبـر السـبع مـن ُم َ
ضـر أنهم:
هذيـل ،وكنانـة ،وقيـس ،وضبـة ،وتيـم الرباب ،وأسـد بـن خزيمة،
وقريـش ،فهـذه قبائـل مضر ،تسـتوعب سـبع لغـات( .((2لذا ،فقد
عـد لسـان هذيـل مـن األلسـنة العربيـة الفصيحـة التـي عرفـت
بجـودة لهجتهـا ،وكان لهـا أثـر فـي تدويـن القـرآن الكريـم(.((2
ومـن أهـم األمثلـة التـي أوردهـا العلمـاء ،ولهـا عالقـة باللهجـات
قراءتـه كلمـة (حتـى) (عتـى) فـي اآليـة{ :ثُ َّـم بَ َـدا لَ ُهـم ِ ّم ْـن بَ ْعـ ِد َمـا َر َأ ُوا
اآلي ِ
ـجنُ َّن ُه َح َّتـى ِحي ٍـن}( .((2فقـد ذكـر الطبـري أن هـذه القـراءة
ـات لَ َي ْس ُ
َ
(((3
هـي بلهجـة هذيـل  ،وأن (عتـى) هـي (حتـى) عند هـذه القبيلة؛ ذلك
ً
هذيلا تسـتعمل حـرف العيـن بـدالً مـن الحـاء فـي لهجتهـا(.((3
ألن
( ((2السـيوطي ،جلال الديـن عبدالرحمـن بـن أبـي بكـر ،اإلتقـان فـي علـوم
القـرآن ،تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم ،القاهـرة ،الهيئـة العامـة
للكتـاب1394 ،هــ1974/م ،اإلتقـان.169/1 ،
يمليـن فـي مصاحفنـا إال غلمـان قريـش
( ((2قـال عمـر بـن الخطـاب" :ال
َّ
وثقيـف" .وقـال عثمـان بـن عفـان" :اجعلـوا المملـي مـن هذيـل والكاتـب
مـن ثقيـف" .ينظـر :ابـن فـارس ،أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي،
الصاحبـي فـي فقـه اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كالمهـا،
بيـروت ،دار الكتـب العلميـة1418 ،هــ1997/م ،ص.32
( ((2سورة يوسف ،آية.35 :
( ((3الطبـري ،محمـد بـن جريـر بـن يزيـد اآلملـي ،جامـع البيـان عـن تأويـل
آي القـرآن ،تحقيـق :عبـداهلل بـن عبدالمحسـن التركـي ،القاهـرة ،دار
هجـر1422 ،هــ2001/م.117/13 ،
( ((3السـيوطي ،جلال الديـن عبدالرحمـن بـن أبي بكر ،المزهر في علوم =
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ولـم يشـر العلمـاء إلـى مواضـع أخـرى اسـتعمل ابـن مسـعود
فيهـا كلمـة (عتـى) فـي موضـع (حتـى) الـواردة فـي مواضـع
كثيـرة مـن القـرآن الكريـم ،ولـم نجـد فـي كتـب اللغـة المتقدمـة
إشـارة إلـى اسـتبدال هذيـل حـرف العيـن بحرف الحـاء ،ونظرية
فحفحـة هذيـل رأي متأخـر لـم يقـرن بأدلـة وأمثلـة ،فهـو رأي ال
يمكـن األخـذ بـه(.((3
وأظـن أن هـذه القـراءة المنسـوبة إلـى ابـن مسـعود هـي مـن
القـراءات المتولـدة مـن حـدوث اشـتباه فـي القـراءة مـن جـراء
عـدم حصـول التمييـز بيـن العيـن والحـاء فـي حتـى .ووقـوع
االشـتباه بيـن الحرفيـن فـي ابتـداء الكلمات أمر ليس مسـتبع ًدا،
فلـم انفـرد ابـن مسـعود فـي هـذا الموضـع فقـط باسـتعمال
وإال َ
(عتـى) ،ولـم يسـتعملها فـي المواضـع األخـرى ،وهـي كثيـرة فـي
القـرآن الكريـم؟!
نعـم ،لقـد ورد فـي روايـات أن ابـن مسـعود قـرأ (نحـم) بـدالً
ً
عوضـا عـن
مـن (نعـم) فـي القـرآن الكريـم ،وأنـه قـرأ (بحثـر)
(بعثر)( ((3في قوله تعالىَ { :أ َفال َي ْع َل ُم إ َذا ب ُ ْع ِث َر َما ِفي ا ْل ُق ُبورِ}(.((3
وهـذه الروايـات تناقـض الروايـة السـابقة التـي تزعـم أنـه قـرأ
(عتـى) فـي موضـع (حتـى) في اآلية المذكورة ،إذ نجده في هذه
= اللغـة وأنواعهـا ،تحقيـق :فـؤاد علـي منصـور ،بيـروت ،دار الكتـب العلميـة،
1418هـ1998/م.176/1 ،
( ((3جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،4بيروت ،دار
الساقي1422 ،هـ2001/م.252/16 ،
( ((3صبحـي إبراهيـم الصالـح ،دراسـات فـي فقـه اللغـة ،بيـروت ،دار العلـم
للمالييـن1379 ،هــ1960/م ،ص.256
( ((3سورة العاديات ،اآلية.9 :
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الروايـات يقـرأ العيـن حـاء ،أي :عكـس تلـك القـراءة المنسـوبة
إليه .ثم إن المفسرين وعلماء القراءات لم يشيروا إلى قراءات
أخـرى لـه مـن هـذا النـوع قلـب فيهـا حـرف العيـن حـاء مـع كثـرة
مجـيء حـرف العيـن فـي القـرآن الكريـم.
وعلـى كل حـال فقـد تخـرج علـى يـد ابـن مسـعود كثيـر مـن
التالميـذ مـن مشـاهير علمـاء القـراءات فـي الكوفـة منهـم:
زر بـن حبيـش(( ((3ت  83هــ702/م) تلميـذ ابـن مسـعود نفسـه،
وأبـو بكـر بـن عيـاش (193-95هــ809-714/م) ،وعاصـم بـن
أبـي النجـود (ت 127هــ745/م) أحـد القـراء السـبعة ،وشـيخ
اإلقـراء بالكوفـة فـي عهـده ،ومنهـم سـليمان بن مهـران األعمش
(148-61هـ765-681/م) ،ويحيى بن وثاب (ت 103هـ721/م)،
وأسـتاذه مسـروق بـن األجـدع (ت 63هــ683/م) ،وطلحـة بـن
مصرف (ت 112هـ730/م) ،وعلقمة بن قيس (ت 62هـ681/م)،
واألسـود بـن يزيـد النخعـي (ت 75هــ694/م) ،وعبيدة بن عمرو
السـلماني (ت 72هــ691/م) ،وعبـداهلل بـن حبيـب بـن ربيعـة
المشـهور بأبـي عبدالرحمـن السـلمي (ت 94هــ712/م).
وكذلك الربيع بن خيثم الكوفي التابعي أخذ القراءة عن ابن
مسـعود ،ولسـعد بـن إيـاس المكنـى بأبـي عمـرو الشـيباني عالـم
اللغـة المشـهور بالكوفـة الـذي ظـل يقرئ الناس بمسـجدها مدة
( ((3ابـن الجـزري ،محمـد بـن محمـد بـن يوسـف ،غايـة النهاية فـي طبقات
القـراء ،تحقيـق :برجستراسـر ،القاهـرة ،مكتبـة ابـن تيميـة1351 ،هــ/
1932م294/1 ،؛ خيـر الديـن الزركلـي ،األعلام ،قامـوس تراجـم ألشـهر
الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين والمستشـرقين ،ط،15
بيـروت ،دار العلـم للمالييـن2002 ،م.43/3 ،
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طويلـة مـن الزمـن روايـة عـن ابن مسـعود ،ثم إن حمزة بن حبيب
المعـروف بالزيـات (156-80هــ773-700/م) وهـو أحـد القراء
السـبعة تنتهـي قراءتـه إلـى ابـن مسـعود ،والمفضـل الضبـي
(ت 168هــ784/م) العالـم النحـوي اللغـوي الراويـة كان مـن
القـراء الذيـن أخـذوا عـن عاصـم ،وعـن األعمـش ،وكالهمـا كما
سـبق تنتهـي قراءتـه إلـى ابـن مسـعود.
وهكـذا نجـد أن تالميـذ ابـن مسـعود مـن قراء الكوفـة أكثر من أن
نحصيهـم عـ ًّدا ،قـال الشـعبي« :مـا دخـل الكوفـة أحـد مـن الصحابـة
أنفـع عل ًمـا ،وال أفقـه صاح ًبـا مـن عبـداهلل بـن مسـعود"(.((3
ومن األدلة على مدى اعتناء ابن مسعود بالقرآن الكريم قوله:
«القلـوب أوعيـة فأشـغلوها بالقـرآن ،وال تشـغلوها بغيرهـا»(.((3
وقولـه فـي حامـل القـرآن الكريـم« :ينبغـي لحامـل القــرآن أن
يعــرف بليلــه إذا نــام النــاس ،وبنهــاره إذا أفطـر الناس ،وببكائه
إذا النـاس يضحكـون ،وبخشـوعه إذا النـاس يختالـون»( .((3توفي
 فـي السـنة الثانيـة والثالثيـن مـن الهجـرة (652م) ،ودفـن
بالبقيـع ،وصلـى عليـه الخليفـة عثمـان بـن عفـان .
ومـن قـراء بنـي مسـعود أبـو عبيـدة معـن بـن عبدالرحمـن بـن
عبداهلل بن مسعود( ((3الذي روى القراءة عن األعمش ،ومحمد
( ((3ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.158/33 ،
( ((3محمـد محمـد سـالم محيسـن ،معجـم حفـاظ القـرآن عبـر التاريـخ،
بيـروت ،دار الجيـل1412 ،هــ1992/م.396/1 ،
( ((3ابـن قتيبـة ،عبـداهلل بـن مسـلم الدينـوري ،عيـون األخبـار ،مطبعـة دار
الكتـب المصريـة ،القاهـرة1996 ،م.133/2 ،
( ((3ابن سعد ،الطبقات الكبرى.305/6 ،
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بـن أبـي عبـدة الـذي روى القـراءة عنـه حمـزة الزيـات ،وغيـره
كثيـر( .((4قـال بعـض أهـل العلـم" :لـم يختـم علـى األعمـش إال
ثالثـة نفـر :طلحـة بـن مصـرف اليامـي ،وأبان بن تغلـب النحوي،
وأبـو عبيـدة معـن بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل بـن مسـعود"(.((4
ولألسـف لـم تذكـر لنـا المصـادر التاريخيـة سـنة وفاتـه.
أمـا ابنـه عبدالملـك بـن َمعـن( ((4فقـد حفـظ القـرآن الكريـم
ً
عرضـا عـن
فـي صغـره علـى يـدي أبيـه ،ثـم أخـذ القـراءة
األعمـش( ،((4وقـد حظـي بثقـة بعـض أهـل العلـم( .((4ولكـن كمـا
صمتـت المصـادر التاريخيـة عـن ذكـر تاريـخ وفاة والـده من قبل
فقـد صمتـت عـن ذكـر تاريـخ وفاته هـو اآلخر.
بعـد سـقوط الدولـة األمويـة آلـت الخالفـة لبنـي العبـاس
(132هـ750/م) الذين اعتنوا بالعلم والعلماء ،وفي تلك الحقبة
( ((4ابن الجزري ،غاية النهاية.618/1 ،
( ((4العجلـي ،أحمـد بـن عبـداهلل بـن صالـح الكوفـي ،معرفـة الثقـات،
تحقيـق :عبدالعليـم عبدالعظيـم البسـتوي ،المدينـة المنـورة ،مكتبـة
الـدار1405 ،هــ1985/م ،ص205؛ الخطيـب البغـدادي ،أبـو بكـر أحمـد
بـن ثابـت ،تاريـخ بغـداد ،تحقيق :بشـار عـواد معروف ،بيروت ،دار الغرب
اإلسلامي1422 ،هــ2001/م.5/10 ،
( ((4ابـن حجـر ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني ،تهذيـب التهذيـب،
دمشـق ،دار الفكـر1984 ،م.161/12 ،
( ((4ابن الجزري ،غاية النهاية.618/1 ،
( ((4البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل ،التاريـخ الكبيـر ،تحقيـق :السـيد
هاشـم النـدوي ،بيـروت ،دار الفكـر( ،د .ت)52/9 ،؛ ابـن أبـي حاتـم،
عبدالرحمـن بـن أبـي حاتـم بـن المنـذر التميمـي ،الجـرح والتعديـل،
تحقيـق :عبدالرحمـن بـن يحيـى المعلمـي اليمانـي ،الهنـد ،مجلـس دائرة
المعـارف العثمانيـة1952 ،م.368/5 ،
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عـاش عبدالملـك بـن معـن الـذي رزق بولـد سـماه محمـ ًدا ،فهـو
إذن محمـد بـن عبدالملـك بـن معـن بـن عبدالرحمـن بن عبداهلل
بـن مسـعود( ،((4سـكن الكوفـة( ،((4وعـاش بهـا في عصـر الخليفة
العباسـي عبـداهلل المأمـون (218-198هــ833-813/م) ،وروى
عـن أبيـه ،وأخـذ علـم القـراءات عـن حمـزة الزيـات( ((4أحـد
ً
ملحوظـا
القـراء السـبعة .أظهـر محمـد بـن عبدالملـك اعتنـا ًء
بعلـوم القـرآن الكريـم ،وهـو مـا جعلـه يحظـى بثقـة بعـض أهـل
العلـم( ،((4توفـي سـنة (205هــ820/م) ،ودفـن بالكوفـة(.((4
ب  -المفسرون المسعوديون:
التفسـير فـي اللغـة هـو البيـان والكشـف ،وأسـفر الصبـح إذا
أضاء( .((5وفي لسـان العرب :الفسـر كشـف المغطى ،والتفسـير
كشـف المراد عن اللفظ المشـكل(.((5
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( ((4الذهبي ،تاريخ اإلسالم.360/14 ،
( ((4البخـاري ،محمـد بـن إسـماعيل ،التاريـخ األوسـط ،تحقيـق :محمـود
إبراهيـم زايـد ،بيـروت ،دار المعرفـة1406 ،هــ1986/م.305/2 ،
( ((4ابن الجزري ،غاية النهاية.195/2 ،
( ((4ابـن حبـان ،محمـد بـن حاتـم بـن أحمـد التميمـي البسـتي ،الثقـات،
تحقيق :السيد شرف الدين أحمد ،بيروت ،دار الفكر1395 ،هـ1975/م،
46/9؛ المزي ،جمال الدين أبو الحجاج يوسـف المزي ،تهذيب الكمال
في أسـماء الرجال ،تحقيق :بشـار عواد معروف ،ط ،4بيروت ،مؤسسـة
الرسـالة1406 ،هـ1985/م.75/26 ،
( ((4الخطيـب البغـدادي ،أبـو بكـر أحمـد بـن ثابـت ،المتفـق والمفتـرق،
تحقيـق :محمـد صـادق الحامـدي ،بيـروت ،دار القـادري1417 ،هــ/
1997م.1851/3 ،
( ((5السيوطي ،اإلتقان.192/4 ،
( ((5ابن منظور ،لسان العرب.55/5 ،
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أمـا معنـى التفسـير فـي االصطلاح فقـد اختلـف العلمـاء
فـي تعريفـه ،فقـال بعضهـم :هـو علـم نـزول اآليـات وشـؤونها
وأقاصيصهـا واألسـباب النازلـة فيهـا ،ثـم ترتيـب مكيها ومدنيها
ومحكمها ومتشابههــا وناسخهــا ومنسوخهــا وخاصهــا وعامهــا
ومطلقهــا ومقيدهــا ومجملهــا ومفسرهــا وحاللهــا وحرامهــا
ووعدهــا ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها( .((5ويتضح
مـن تحليـل هـذا التعريـف أنه يعدد علـوم القرآن أكثر من إعطاء
معنًـى واضـح لعلم التفسـير.
اشـتهر بالتفسـير عـدد قليـل مـن الصحابـة ،قالوا فـي القرآن
الكريـم بمـا سـمعوه مـن رسـول اهلل  مباشـرة أو بالواسـطة،
وبمـا شـاهدوه مـن أسـباب النـزول ،وبمـا فتـح اهلل بـه عليهـم من
طريـق الـرأي واالجتهـاد( .((5وقـد عـد بعـض العلمـاء مـن اشـتهر
بالتفسـير مـن الصحابـة وسـماهم ،وهم" :الخلفـاء األربعة ،وابن
مسعود ،وابن عباس ،وأبي بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وأبو موسى
األشـعري ،وعبـداهلل بـن الزبيـر ،رضـي اهلل عنهـم أجمعيـن"(.((5
وهنـاك مـن تكلـم فـي التفسـير مـن الصحابـة غيـر هـؤالء كأنس
بـن مالـك ،وأبـي هريـرة ،وعبـداهلل بن عمر ،وجابـر بن عبداهلل،
وعبـداهلل بـن عمـرو بـن العـاص ،والسـيدة عائشـة  -رضـي اهلل
عنهـم  -أجمعيـن .غيـر أن مـا نقـل عنهـم فـي التفسـير قليـل
جـ ًدا ،ولـم يكـن لهـم مـن الشـهرة بالقـول فـي القـرآن الكريـم مـا
( ((5السيوطي ،اإلتقان.462/2 ،
( ((5محمـد حسـن الذهبـي ،التفسـير والمفسـرون ،القاهـرة ،مكتبـة وهبـة،
2000م.49/1 ،
( ((5السيوطي ،اإلتقان.233/4 ،
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كان للعشـرة المذكورين أوالً ،والعشـرة الذين اشـتهروا بالتفسير
تفاوتـوا قلة وكثـرة(.((5
قيمة التفسير المأثور عن الصحابة:
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ذهـب فريـق إلـى أن الموقـوف علـى الصحابـي مـن التفسـير
ال ينبغـي األخـذ بـه ألنـه لمـا لـم يرفعـه علـم أنـه اجتهـد فيـه،
والمجتهـد يخطـئ ويصيـب ،والصحابـة فـي اجتهادهـم كسـائر
المجتهديـن( .((5وذهـب فريـق آخـر إلـى أنـه ينبغـي األخـذ بـه
والرجـوع إليـه؛ لظـن سـماعهم لـه مـن رسـول اهلل  ،وألنهـم
إن فسـروا برأيهـم فرأيهـم أصـوب؛ ألنهـم أدرى النـاس بكتـاب
اهلل ،إذ هـم أهـل اللسـان ،ولبركـة الصحابـة والتخلـق بأخلاق
النبـوة ،ولمـا شـاهدوه مـن القرائـن واألحـوال التـي اختصوا بها،
ولمـا لهـم مـن الفهـم التـام والعلـم الصحيـح ،وال سـيما علماؤهم
وكبراؤهـم كاألئمـة األربعـة ،وعبـداهلل بـن مسـعود ،وابـن عباس،
وغيرهـم( .((5قـال الحافـظ ابـن كثيـر فـي مقدمـة تفسـيره،..." :
وحينئـذ إذا لـم نجـد التفسـير فـي القـرآن وال فـي السـنة رجعنـا
فـي ذلـك إلـى أقـوال الصحابـة ،فإنهـم أدرى بذلـك لما شـاهدوا
مـن القرائـن واألحـوال التـي اختصـوا بهـا ،ولمـا لهـم مـن الفهـم
( ((5محمد بن صالح العثيمين ،أصول في التفسير ،تحقيق :قسم التحقيق
بالمكتبـة اإلسلامية ،الريـاض ،المكتبـة اإلسلامية1422 ،هــ2001/م،
ص.26
( ((5عبدالمنعـم النمـر ،علـم التفسـير كيـف نشـأ وتطـور حتـى انتهـى إلـى
عصرنـا الحاضـر ،القاهـرة ،دار الكتـب اإلسلامية1405 ،هــ1985/م،
ص.88
( ((5صبحـي الصالـح ،مباحـث فـي علـوم القـرآن ،ط ،10بيـروت ،دار العلـم
للمالييـن1977 ،م ،ص.120
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التـام والعلـم الصحيـح والعمـل الصالـح ،ال سـيما علماءهـم
وكبراءهم كاألئمة األربعــة الخلفــاء الراشديــن ،واألئمــة
المهتديــن المهدييــن ،وعبـداهلل بـن مسـعود  -رضـي اهلل عنهـم
أجمعيـن  -وإذا لـم تجـد التفسـير فـي القـرآن وال في السـنة وال
وجدتـه عـن الصحابـة فقـد رجـع كثيـر مـن األئمـة فـي ذلـك إلـى
أقـوال التابعيـن"( .((5وهـذا الـرأي األخيـر هـو الـذي تميـل إليـه
النفـس ،ويطمئـن إليـه القلـب لمـا ذكـر.
أثـرت عـدة عوامـل فـي تكويـن شـخصية ابـن مسـعود 
وضلوعـه فـي تفسـير كتـاب اهلل ،منهـا انتسـابه إلـى قبيلـة هذيل
العربيـة الفصيحـة ،ومالزمتـه رسـول اهلل  ،فقـد عايـش
أسـباب نـزول اآليـات ،وكان مـن كبـار الصحابـة وأحفظهـم
للقـرآن وأقرأهـم لـه ،ومـن أوائـل المفسـرين ،وقوتـه فـي اللغـة
العربيـة ،وإحاطتـه بمناحيهـا وأسـاليبها ،وعـدم تحرجـه مـن
االجتهـاد وتقريـر مـا وصلـوا إليـه باجتهـاده ،ومخالطتـه النبـي
 مخالطـة مكنتـه مـن معرفـة الحـوادث التـي نزلـت فيها آيات
القـرآن الكريـم( .((5قـال عـن نفسـه" :والـذي ال إلـه غيـره ،لقـد
بضعـا وسـبعين سـورةً ،ولـو أعلـم
قـرأت مـن فـي رسـول اهلل 
ً
أحـ ًدا أعلـم بكتـاب اهلل منـي تُبلغنيـه اإلبـل ألتيتـه( ،((6كمـا قـال:
( ((5ابـن كثيـر ،عمـاد الديـن إسـماعيل بـن عمـر ،تفسـير القـرآن العظيـم،
تحقيـق :سـامي محمـد سلامة ،ط ،2الريـاض ،دار طيبـة1420 ،هــ/
1999م.8/1 ،
( ((5محمـد علـي الحسـن ،المنـار فـي علـوم القـرآن مـع مدخـل فـي أصـول
التفسـير ومصـادره ،بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة1421 ،هــ2000/م،
ص.129
( ((6الذهبي ،سير أعالم النبالء.471/1 ،
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"مـا نزلـت سـورةٌ إال وأنـا أعلـم فيمـا نزلـت ،ولـو أعلـم أن أحـ ًدا
أعلم بكتاب اهلل مني تبلغه اإلبل  -أو قال :المطي  -ألتيته"(.((6
وهـذا األثـر يـدل علـى إحاطـة ابـن مسـعود بمعانـي كتـاب اهلل،
وأسـباب نـزول اآليـات ،وحرصـه علـى تعـرف مـا عنـد غيـره مـن
العلـم بكتـاب اهلل تعالـى ،ولـو لقـي عنتًـا ومشـقة.
ومـن الجديـر بالذكـر أن ابـن مسـعود قـد كتـب بيـده مصح ًفـا
عـرف فيمـا بعـد بمصحـف ابـن مسـعود( ،((6وقـد نقـل تفسـيره
أهـل الكوفـة الذيـن عـاش بيـن ظهرانيهـم ،وأخـذوا عنـه وتعلمـوا
منـه ،ورووا مـا عرفـوه إلـى مـن جـاء بعدهـم ،حتـى أصبـح نـواة
لمدرسـة تفسـيرية أنشـئت بعد ذلك ،وهي مدرسـة التفسـير في
الكوفـة( .((6وقـد وضـح تلميـذه مسـروق بـن األجـدع (ت 63هــ/
683م) طريقتـه فـي التعليـم بقولـه :كان «يقـرأ علينا السـورة ،ثم
يحدثنـا فيهـا ،ويفسـرها عامـة النهـار»(.((6
وقـد وردت أسـانيد كثيـرة تنتهـى إلـى ابـن مسـعود ،نجدهـا
مبثوثـة فـي كتـب التفسـير بالمأثـور ،ومـن هـذه الروايـات مـا
يمكـن االعتمـاد عليـه والثقـة بـه ،ومنهـا مـا يعتريـه الضعـف فـي
رجالـه ،أو االنقطـاع فـي إسـناده ،وقـد تتبـع العلمـاء النقـاد هـذه
( ((6البالذري ،أنساب األشراف.219/11 ،
( ((6أكـرم بـن ضيـاء العمـري ،عصـر الخالفـة الراشـدة محاولـة لنقـد
الروايـة التاريخيـة وفـق منهـج المحدثيـن ،الريـاض ،مكتبـة العبيـكان،
1430هــ2009/م ،ص.306
( ((6عـادل نويهـض ،معجـم المفسـرين مـن صـدر اإلسلام وحتـى العصـر
الحاضـر ،ط ،3بيـروت ،مؤسسـة نويهـض1409 ،هــ1988/م.327/1 ،
( ((6الطبري ،جامع البيان.75/1 ،
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ً
وتعديلا(.((6
تجريحـا
الروايـات كمـا تتبعـوا غيرهـا بالنقـد
ً
قـال بعـض أهـل العلـم" :وأمـا التفسـير فأعلـم النـاس بـه
أهـل مكـة ،ألنهـم أصحـاب ابـن عبـاس كمجاهـد [بـن جبـر-21:
104هــ722-642/م] ،وعطـاء بن أبي ربـاح [114-27هـ-647/
732م] ،وعكرمـة مولـى ابـن عبـاس [105-25هــ723-645/م]،
وغيرهـم مـن أصحـاب ابـن عبـاس [ 3ق هـ68-هــ-619/
687م] ،كطاووس [بن كيسـان106-33 :هـ724-653/م] ،وأبي
الشـعثاء ،وسـعيد بن جبير [95-45هـ714-665/م] ،وأمثالهم.
وكذلـك أهـل الكوفـة مـن أصحـاب ابـن مسـعود ،ومـن ذلـك مـا
تميـزوا بـه عـن غيرهـم ،وعلمـاء أهـل المدينـة فـي التفسـير،
مثـل زيـد بـن أسـلم [ت 136هــ753/م] الـذي أخـذ عنـه مالـك
[بـن أنـس179-93 :هــ795-712/م] التفسـير ،وأخـذ عنـه
ً
أيضـا ابنـه عبدالرحمـن [ت 65هــ685/م] ،وعبـداهلل بـن وهـب
[197-125هــ813-743/م]"(.((6
ويمتـاز أهـل العـراق بأنهـم أهـل الـرأي ،وهذه ظاهـرة نجدها
بكثـرة فـي مسـائل الخلاف ،يقـول أحـد الباحثيـن المعاصريـن
إن ابـن مسـعود هـو الـذي وضـع األسـاس لهـذه الطريقـة فـي
االسـتدالل ،ثـم توارثهـا عنـه علمـاء العـراق ،ومـن الطبيعـي أن
تؤثر هذه الطريقة في مدرسة التفسير ،فيكثر التفسير بالرأي
واالجتهـاد ،ألن اسـتنباط مسـائل الخلاف الشـرعية نتيجـة مـن
( ((6محمد حسين الذهبي ،التفسير والمفسرون.66/1 ،
( ((6ابـن تيميـة ،أحمـد بـن عبدالحليـم بـن تيميـة الحرانـي ،مقدمـة
فـي أصـول التفسـير ،بيـروت ،دار مكتبـة الحيـاة1490 ،هــ1980/م،
ص.24
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نتائـج إعمـال الـرأي فـي فهـم نصـوص القـرآن والسـنة(.((6
منهج ابن مسعود  في التفسير:
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كان  يمعـن النظـر فـي كتـاب اهلل تعالى ،ويسـتعمل العقل
للوصـول إلـى المـراد مـن كالم المولـى  -عـز وجـل  ،-فمـن ذلك
ـاس} فهـو
{يـا َأ ُّي َهـا َّ
قولـه« :إن مـا ورد فيـه النـداء القرآنـي بــ َ
الن ُ
{يـا َأ ُّي َهـا
مكـي [أي نـزل بمكـة] ،ومـا ورد النـداء فـي السـور بــ َ
الَّ ِذي َـن َآمنُـوا} فهـو مدنـي [أي :نـزل بالمدينـة]"( .((6ومنهـا قولـه:
عربي،
«جـودوا القـرآن وزينـوه بأحسـن األصوات وأعربـوه ،فإنه
ٌّ
واهلل يحـب أن يعـرب بـه»( .((6والمقصـود هنا من إعراب القرآن
هو تفسير ألفاظه وتوضيح معانيه وبيان غريبه(.((7
هـذا ،وقـد تميـز منهـج عبـداهلل بـن مسـعود فـي التفسـير
بأنـه يقـدم تفسـير القـرآن بالقـرآن عـن غيـره ،فـإن لـم يجـد
فسـر القـرآن بالسـنة النبويـة ،فـإن لـم يجـد فسـر القـرآن فـي
ضـوء مبـادئ اإلسلام ،ومـن األمثلـة علـى ذلـك :فـي قـول اهلل
ـت ال َّل ُـه الَّ ِذي َـن َآمنُـوا ِبا ْل َق ْـو ِل ال َّثا ِب ِ
الد ْن َيـا
ـح َي ِاة ُّ
تعالـى{ :يُ َث ِّب ُ
ـت ِفـي ا ْلـ َ
َو ِفي اآل ِخ َر ِة}( .((7قال عبداهلل بن مسـعود" :إن المؤمن إذا مات
( ((6منـاع القطـان ،مباحـث فـي علـوم القـرآن ،الريـاض ،مكتبـة المعـارف،
1421هــ2000/م ،ص.7
( ((6محمد علي الحسن ،المنار في علوم القرآن ،ص.98
( ((6ابـن الجـزري ،محمـد بـن محمد بن يوسـف ،النشـر في القراءات العشـر،
تحقيـق :علـي محمـد الضبـاع ،القاهـرة ،المطبعـة التجاريـة الكبـرى،
(د .ت)210/1 ،؛ السيوطي ،اإلتقان.346/1 ،
( ((7محمـد أحمـد معبـد ،نفحـات مـن علـوم القـرآن ،ط ،2القاهـرة ،دار
السلام1426 ،هــ2005/م ،ص.62
( ((7سورة إبراهيم ،آية.27 :
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أجلـس فـي قبـره ،فيقـال لـه :مـن ربـك؟ مـا دينـك؟ مـن نبيـك؟
فيثبتـه اهلل ،فيقـول :ربـي اهلل ،ودينـي اإلسلام ،ونبيـي محمـ ٌد
ك ْـم َآي ٌة ِفـي ِف َئ َت ْي ِن
"( .((7وفـي تفسـير قولـه تعالـى{ :ق َْـد َكا َن لَ ُ
ال َْت َق َتـا}( .((7نقـل عـن ابـن مسـعود قولـه :هـذا يـوم بـدر .وروى
المفسـرون عنـه" :قـال عبـداهلل بـن مسـعود :قـد نظرنـا إلـى
المشـركين ،فرأيناهـم يضعفـون علينـا ،ثـم نظرنـا إليهـم فمـا
رأيناهم يزيدون علينا رج ً
ال واح ًدا ،وذلك قول اهلل  -عز وجل :-
ك ْـم ِفـي
يلا َويُ َق ِّللُ ُ
وه ْـم إ ِذ ال َْت َق ْي ُت ْـم ِفـي َأ ْع ُي ِن ُ
{وإ ْذ يُرِ ي ُ
ك ْـم َق ِل ً
ك ُم ُ
َ
(((7
ور ُهـم بَ ْي َـن
َأ ْع ُي ِن ِه ْـم}  .وفـي تفسـير قولـه تعالـىَ :
{ي ْس َـعى نُ ُ
يه ْـم}( ،((7قـال ابـن مسـعود" :علـى قدر أعمالهـم يمرون على
َأ ْي ِد ِ
الصـراط ،منهـم مـن نـوره مثـل الجبـل ،ومنهـم مـن نـوره مثـل
النخلـة ،وأدناهـم نـو ًرا مـن نـوره فـي إبهامـه يتقـد مـر ًة ويطفـأ
ـيع ٍة َأ ُّي ُه ْـم
أخـرى"( .((7وفــي قولــه تعــالى{ :ثُ َّـم لَ َن ِ
نز َع َّـن ِمـن ُك ّ ِل ِش َ
الر ْح َم ِـن ِع ِت ًّيـا}( ،((7قـال ابـن مسـعود" :يحبـس األول
َأ َش ُّـد َع َلـى َّ
علـى اآلخـر ،حتـى إذا تكاملـت العـدة ،أتاهـم جمي ًعـا ،ثـم بـدأ
باألكابـر ،فاألكابـر جر ًمـا"(.((7
خالصـة القـول أن الصحابـي الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود
( ((7الطبري ،جامع البيان.663/13 ،
( ((7سورة آل عمران ،آية.13 :
( ((7سورة األنفال ،آية .44 :الطبري ،جامع البيان.245/5 ،
( ((7سورة الحديد ،آية.12 :
( ((7الطبـري ،جامـع البيـان398/22 ،؛ ابـن كثيـر ،تفسـير القـرآن العظيم،
.192/1
( ((7سورة مريم ،آية.69 :
( ((7ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.251/5 ،
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ً
حفظـا وقـراء ًة وتعلي ًمـا وتفسـي ًرا،
كان يعيـش مـع القـرآن الكريـم
حتـى كان آخـر عهـده بأهـل الكوفـة أن أوصاهـم بتقـوى اهلل ولـزوم
القـرآن ،فقالـوا لـه :جزيت خي ًرا ،فلقد علمت جاهلنا وثبت عالمنا
وأقرأتنـا القـرآن ،وفقهتنـا في الدين ،فنعم أخو اإلسلام أنت ونعم
الخليل( .((7وكان  هو المؤسس الحقيقي لمدرسة التفسير في
العراق التي أنجبت كثي ًرا من التابعين ،اشتهر من بينهم علقمة بن
قيـس (ت 62هــ681/م) ،ومسـروق بـن األجـدع (ت 63هــ683/م)،
واألسـود بـن يزيـد النخعـي (ت 75هــ694/م) ،ومـرة الهمدانـي
(ت 76هـ695/م) ،وعامر الشـعبي (ت 103هـ721/م) ،والحسن
البصري (110-21هـ728-642 /م) ،وقتادة بن دعامة السدوسي
(118-61هـ737-680/م) ،وغيرهم( ،((8وعنهم أخذ تابعو التابعين
الذيـن مهـدوا الطريـق لظهـور المفسـرين الكبـار الذيـن ظهـروا
فـي عصـر التدويـن ،ويأتـي فـي مقدمتهـم اإلمـام محمـد بـن جريـر
الطبـري (310-224هــ923-839/م).
أمـا ال َعلَـم الثانـي مـن أعلام التفسـير مـن بنـي مسـعود فهـو
عامر بن عبداهلل بن مسـعود الهذلي ،المشـهور بأبي عبيدة(،((8
سـكن الكوفة مع والده ،وحفظ القرآن الكريم على يديه ،ونشـأ
في بيت علم ،فروى عن أبيه وعن أبي موسـى األشـعري ،وكعب
بن عجرة ،وأم المؤمنين السـيدة عائشـة ،وجماعة سـواهم(.((8
( ((7البالذري ،أنساب األشراف.524/5 ،
( ((8محمـد عمـر الحاجـي ،موسـوعة التفسـير قبـل عهـد التدوين ،دمشـق،
دار المكتبـي1427 ،هـ2007/م ،ص.235
( ((8ابن سعد ،الطبقات الكبرى.237/6 ،
( ((8الذهبي ،تاريخ اإلسالم.241/6 ،
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اشـتغل أبـو عبيـدة بعلـوم القـرآن الكريـم حتـى صـار من أشـهر
علمـاء الكوفـة ،فرحـل إليـه طلاب العلـم لألخـذ عنـه ،منهـم
إبراهيم النخعي ،وسـال ٌم األفطس ،وسـعد بن إبراهيم ،وخصيفٌ
الجـزري ،وأبـو إسـحاق السـبيعي ،وآخـرون(.((8
كان أبو عبيدة قواالً للحق ،مفس ًرا لكتاب اهلل تعالى ،ال تأخذه
فـي اهلل لومـة الئـم ،أرسـل إليـه الحجاج بن يوسـف الثقفي يو ًما
فقـال :أخبرنـي عـن أبيـك حيـث يقـول{ :إ َّن َهـذَ ا َأ ِخـي لَ ُـه ِت ْس ٌـع
إناث حتى
َو ِت ْس ُعو َن َن ْع َج ًة َولِ َي َن ْع َج ٌة}( ((8أنحن ال نعلم أن النعاج ٌ
ـام
يقـول لنـا أبـوك؟! فقـال لـه :قـال اهلل تبـارك وتعالـىَ { :ف ِص َي ُ
ـك َع َش َـر ٌة َكا ِم َلـ ٌة}( ((8قال:
ـح ِّج َو َس ْـب َع ٍة إ َذا َر َج ْع ُت ْـم ِت ْل َ
َثال َثـ ِة َأ َّيـا ٍم ِفـي ا ْلـ َ
فقد علمنا أن ثالث ًة وسـبع ًة عشـرةٌ ،قال الحجاج :خليا عنه(.((8
ومـن الجديـر بالذكـر أن الحجـاج كان يقتـل كل مـن قرأ قراءة
عبـداهلل بـن مسـعود فكانـوا يكتتمـون بهـا ،حتـى إن إبراهيـم
النخعـي (96-46هــ815-666/م) مـات مختف ًيـا منـه ألنـه كان
يقـرأ بهـذه القـراءة.
هـذا ،وقـد حفظـت لنـا مصادرنـا التاريخيـة بعـض اآليـات
التـي اجتهـد أبـو عبيـدة فـي تفسـيرها ،ومنهـا :فـي قولـه تعالـى:
( ((8الذهبـي ،محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز ،العبـر فـي خبـر مـن
غبـر ،تحقيـق :محمـد السـعيد بـن بسـيوني زغلـول ،بيـروت ،دار الكتـب
العلميـة( ،د .ت).69/1 ،
( ((8سورة ص ،آية.23 :
( ((8سورة البقرة ،آية.196 :
( ((8أبـو العـرب ،محمـد بـن أحمـد بـن تميـم التميمـي المغربـي ،المحـن،
تحقيق :د .عمر سليمان العقيلي ،الرياض ،دار العلوم1404 ،هـ1984/م،
ص.411
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{ َف َس ْـو َف َي ْل َق ْـو َن َغ ًّيـا}( ((8قـال« :واد فـي جهنـم ،خبيـث الطعـم،
{ولَنُ ِذي َق َّن ُهـم ِ ّم َن ال َْعذَ ِاب األَ ْد َنى ُدو َن
بعيـد القعـر» .وفـي قوله تعالىَ :
ال َْعـذَ ِاب األَ ْك َبـرِ }( ((8قـال« :عـذاب القبـر» .وفـي قولـه تعالـى{ :إ َّن
ْإب َرا ِهي َـم ألَ َّوا ٌه َح ِلي ٌـم}( ((8قـال" :األواه :الرحيـم" .وفـي قولـه تعالـى:
{إ َّن َه ُـؤالِء لَ ِش ْـر ِذ َم ٌة َق ِليلُـو َن}( ((9قـال« :كانـوا سـتمئة ألـف وسـبعين
أل ًفـا»( .((9وظـل أبـو عبيـدة معل ًمـا كتـاب اهلل تعالى ،يبـث علمه بين
طالبـه فـي الكوفـة حتـى توفـي سـنة إحـدى وثمانيـن (700م)(.((9
وختا ًما يمكن القول إن أسرة عبداهلل بن مسعود (ت 32هـ/
652م) بـدأت مـن مكـة المكرمـة ،ومنها إلـى المدينة المنورة ،ثم
انتقلـت إلـى الكوفـة بالعـراق ،ثـم هاجـر بعض أفرادهـا إلى بالد
الشـام .وكانـت الثمـرة الحقيقيـة لهـذه األسـرة تتمثـل فـي علـم
القـراءات ،فمـا زالـت الشـجرة التـي وضـع غراسـها الصحابـي
الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود تؤتـي ثمارهـا حتـى اليـوم ،ومـا زال
القـراء فـي محاريـب الصلاة يؤمـون كثيـ ًرا مـن المسـلمين فـي
أرجـاء العالـم اإلسلامي وف ًقـا لقـراءة هـذا الصحابـي الجليـل.
( ((8سورة مريم ،آية.59 :
( ((8سورة السجدة ،آية.21 :
( ((8سورة التوبة ،آية.114 :
( ((9سورة الشعراء ،آية.54 :
( ((9أبـو نعيـم األصبهانـي ،أحمـد بـن عبـداهلل بـن أحمـد بـن إسـحاق ،حلية
األولياء وطبقات األصفياء ،القاهرة ،مكتبة السـعادة1394 ،هـ1974/م،
.206-204/4
( ((9اليافعي ،عبداهلل بن سـعد بن علي ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في
معرفـة مـا يعتبـر مـن حـوادث الزمـان ،تحقيـق :خليـل منصـور ،بيـروت،
دار الكتـب العلميـة1997 ،م.132/1 ،
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ثانيا :علم الحديث
ً

عـرف العلمـاء علـم الحديـث بأنـه" :كل مـا ورد عـن الرسـول
 مـن قـول أو فعـل أو تقريـر"( .((9وبعـد عصـر الرسـول 
ضـم إلـى الحديـث مـا ورد عـن الصحابـة  -رضـي اهلل عنهـم ،-
فهم الذين التقوا الرسـول  وسـمعوا منه ،وشـاهدوا أعماله،
ثـم حدثـوا بمـا رأوا وبمـا سـمعوا .ثـم جـاء التابعـون فعاشـروا
الصحابـة وسـمعوا منهـم ورأوا مـا فعلـوا ،فـكان مـن اإلخبار عن
رسـول اهلل وأصحابـه مـا عـرف باسـم الحديـث(.((9
ولسـت هنـا بصـدد الـكالم عـن قصـة تدويـن الحديـث( ،((9بـل
يعنينـي هنـا أن أذكـر أن علـم الحديـث كان لـه أثـر كبير في نشـر
الثقافـة فـي العالـم اإلسلامي ،إذ أقبـل الناس عليه يتدارسـونه،
وكادت حركـة األمصـار العلميـة تـدور عليـه ،فقـد رحـل طلاب
العلـم إليـه مـن أقصى الدولة اإلسلامية ،وطوفـوا ببلدان العالم
اإلسلامي ،يأخـذون عـن علمائهـم ومشـايخهم .وال تـكاد تقـرأ
ترجمـة أحـد مـن المحدثيـن إال وتجـد فيهـا جـز ًءا كبيـ ًرا مـن
حياتـه يتضمـن رحلتـه العلميـة .وال غرابـة فـي ذلـك ،فلـم يكـن
الـرواة فـي تاريـخ الثقافـة اإلسلامية بالعـدد القليـل ،فإنهـم
يزيـدون علـى سـتين بالمئـة مـن رجـال العلـم والفكـر(.((9
( ((9الخوارزمـي ،محمـد بـن أحمـد بـن يوسـف ،مفاتيـح العلـوم ،القاهـرة،
الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة2004 ،م ،ص.8
( ((9أحمد أمين ،فجر اإلسالم ،ص.208
( ((9ينظـر علـى سـبيل المثـال :د .فـؤاد سـزكين ،تاريـخ التـراث العربـي،
الريـاض ،جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود1991 ،م 165/1/1 ،ومـا بعدهـا.
( ((9أحمد أمين ،ضحى اإلسالم ،القاهرة ،الهيئة العامة للكتاب2002 ،م،
 107/2وما بعدها.
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ويمثـل القرنـان الثالـث والرابـع الهجريـان /التاسـع والعاشـر
الميالديـان عصـ ًرا ذهب ًّيـا فـي تاريـخ علـم الحديـث ،فقـد ظهـر
فيهمـا كبـار أئمـة الحديـث ،وظهرت فيهما أشـهر كتب الحديث،
كصحيـح اإلمام البخـاري (256-194هـ870-810/م) ،وصحيح
اإلمـام مسـلم بـن الحجاج (261-204هــ875-820/م) ،وغيرها
مـن كتب السـنن.
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المحدثون المسعوديون في الكوفة:
أ-
ِّ
يعـد الصحابـي الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود أول مـن اشـتغل
بعلـم الحديـث مـن بنـي مسـعود ،وال غرابـة فقـد هاجـر إلـى
الحبشـة الهجرتيـن ،ثـم إلـى المدينـة ،وشـهد بـد ًرا والمشـاهد
كلها مع رسـول اهلل ( ،((9وكان صاحب سـره ووسـاده وسـواكه
ونعليـه وطهـوره فـي السـفر( ،((9كان يلبـس رسـول اهلل  نعليه،
ثـم يمشـي أمامـه بالعصـا حتـى إذا أتـى مجلسـه نـزع نعليـه،
فأدخلهمـا فـي ذراعيـه وأعطـاه العصـا ،فـإذا أراد رسـول اهلل
 أن يقـوم ألبسـه نعليـه ثـم مشـى بالعصـا أمامـه( ،((9وكان
يسـتر رسـول اهلل  إذا اغتسـل ،ويوقظـه إذا نـام ،ويمشـي
معـه فـي األرض( ،((10وكان يشـبه برسـول اهلل  فـي هديـه
( ((9ابن قتيبة ،المعارف ،249/1 ،السمعاني ،األنساب.250/12 ،
( ((9الفسـوي ،أبـو يوسـف يعقـوب بـن سـفيان ،المعرفـة والتاريـخ ،تحقيـق:
أكـرم ضيـاء العمـري ،ط ،2بيروت ،مؤسسـة الرسـالة1401 ،هـ1981/م،
31/1؛ ابـن سـعد ،الطبقـات الكبـرى.260/2 ،
( ((9ابن عبدالبر ،االستيعاب987/3 ،؛ ابن األثير ،أسد الغابة.381/3 ،
( ((10ابـن خيـاط ،خليفـة بـن خيـاط ابـن أبـي هبيـرة الليثـي العصفـري،
الطبقـات ،تحقيـق :أكـرم ضيـاء العمـري ،الريـاض ،دار طيبـة1402 ،هـ/
1982م ،ص47؛ ابـن حجـر ،اإلصابـة.198/4 ،
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وسـمته( .((10كل هذه المقومات جعلت ابن مسـعود يسـمع كثي ًرا
مـن أحاديـث الرسـول  ،فقـد اتفـق لـه اإلمامـان البخـاري
ومسـلم فـي صحيحيهمـا علـى أربعـة وسـتين حدي ًثـا ،وانفـرد
اإلمـام البخـاري بإخـراج واحـد وعشـرين حدي ًثـا ،واإلمام مسـلم
بإخـراج خمسـة وثالثيـن حدي ًثـا ،وأحصـى لـه بقي بـن مخلد في
مسـنده بالمكـرر ثمانمئـة وأربعيـن حدي ًثـا ،ولـه ثمانمئـة وثمانيـة
وأربعـون حدي ًثـا بإحصـاء النـووي ،كمـا روى لـه الجماعـة(.((10
وقـد عـد يحيـى بـن معيـن أصـح األسـانيد عـن ابـن مسـعود مـا
رواه األعمـش عـن إبراهيـم عـن علقمـة عـن ابـن مسـعود.
ومـع ذلـك فقـد كان ابـن مسـعود يتحـرز مـن كثـرة الرواية عن
الرسـول  ،فعـن عمـرو بـن ميمون قـال" :اختلفت إلى عبداهلل
بـن مسـعود سـنة فمـا سـمعته يحـدث فيهـا عـن رسـول اهلل 
وال يقول قال رسول اهلل  إال أنه حدث ذات يوم فجرى على
كبـت حتـى رأيـت العـرق يتحـدر
لسـانه قـال رسـول اهلل ،فعلاه ٌ
عـن جبهتـه ،ثـم قـال :إن شـاء اهلل إما فـوق ذاك ،وإما دون ذاك،
وإمـا قري ًبا مـن ذاك"(.((10
رحل إلى الكوفة بأمر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب
ليعلـم النـاس أمـور اإلسلام ،فأقـام فـي مسـجدها حركـة علمية
ضخمـة ،فالتـف النـاس حوله يتعلمون من سـمته وهديه ،فسـمع
( ((10ابن الجوزي ،المنتظم30/5 ،؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم.383/3 ،
( ((10النـووي ،محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف الديـن النـووي ،تهذيـب
األسـماء واللغات ،تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا ،بيروت،
دار الكتب العلمية( ،د .ت).288/1 ،
( ((10البالذري ،أنساب األشراف.222/11 ،
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منـه كثيـر مـن طلاب العلـم ،ولكثرتهـم فسـأكتفي بذكـر بعضهم،
وهـم :ابنـاه عبدالرحمـن وأبـو عبيـدة ،وابـن أخيـه عبـداهلل
بـن عتبـة بـن مسـعود ،وعلقمـة بـن قيـس ،واألسـود بـن يزيـد،
ومسـروق بـن األجـدع ،والربيـع بـن خثيـم ،وزيـد بـن وهـب ،وأبـو
وائـل شـقيق بـن سـلمة ،وشـريح بـن الحـارث القاضـي ،وخالئـق
ال يحصـون مـن كبـار التابعيـن( .((10وكان  ممـن يتحـرى فـي
األداء ويشـدد فـي الروايـة ،ويزجـر أصحابـه عـن التهـاون فـي
ضبـط األلفـاظ(.((10
ولهـذا يمكـن القـول إن عبـداهلل بـن مسـعود قـد وضـع أسـس
المدرسـة الحديثيـة فـي الكوفـة ،وهـي مدرسـة علميـة تتعلـق
ً
حفظـا وفه ًمـا وتعلي ًمـا ،وقـد اسـتمرت
بأحاديـث الرسـول 
هـذه المدرسـة حتـى آتـت ثمارهـا علـى يـدي أبنائـه وتالمذتـه
مـن بعـده.
أمــا عامـر بــن عبــداهلل بــن مسـعود الهــذلي أبـو عبيــدة
الكوفـي( ((10فقـد اعتنـى أبـوه بتربيتـه ونشـأته ،فبعـد أن أتـم
حفـظ القـرآن الكريـم اشـتغل بسـماع الحديـث وحفظـه ،فـروى
عـن أبيـه عبـداهلل بـن مسـعود ،وجماعـة مـن الصحابـة ،منهـم
البراء بن عازب ،وأبو موسـى األشـعري ،وأمه زينب بنت معاوية
( ((10ابـن عسـاكر ،تاريـخ مدينـة دمشـق51/33 ،؛ ابـن منظـور ،محمـد
بـن مكـرم بـن علـي األنصـاري ،مختصـر تاريـخ دمشـق ،تحقيـق :روحيـة
النحـاس وآخريـن ،دمشـق ،دار الفكـر1402 ،هــ1984/م.43/14 ،
( ((10السخاوي ،علي بن أحمد بن عمر بن خلف الحنفي ،التحفة اللطيفة
في تاريخ المدينة الشـريفة ،تحقيق :أسـعد طربزوني الحسـيني ،بيروت،
دار الكتب العلمية1414 ،هـ1993/م.92/2 ،
( ((10البخاري ،التاريخ الكبير51/9 ،؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء.363/4 ،
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الثقفيـة( ،((10والسـيدة عائشـة أم المؤمنيـن ،وعمـرو بـن الحارث
بن المصطلق ،وغيرهم( .((10وسمع جماعة من التابعيــن ،منهــم
كعــب بـن عجــرة ،ومســروق بــن األجــدع ،وآخـرون( .((10انفـرد
بروايـة حديـث سـمعه مـن أمـه عـن أبيـه( ،((11ونصـه :عـن أبـي
عبيـدة عـن أمـه عـن أبيـه أن رسـول اهلل  قال" :إن اهلل ليــغار
للمؤمن فليغر"( .((11رحـل إليـه طـالب العلم من أجل سماع هذا
الحديـث وروايتـه عنـه ،فـروى عنـه إبراهيـم بـن يزيـد النخعـي،
وأبـو إسـحاق عمـرو بـن عبـداهلل السـبيعي ،وعمـرو بـن مـرة،
ومجاهـد بـن حبـر ،والمنهـال بـن عمـرو ،ونافـع بـن جبيـر بـن
مطعـم ،وأبـو مجلـز الحـق بـن حميـد ،وغيرهـم( .((11عـاش عامر
( ((10المزي ،تهذيب الكمال188/35 ،؛ ابن حجر ،اإلصابة.164/8 ،
( ((10النـووي ،تهذيـب األسـماء واللغـات260/2 ،؛ المـزي ،تهذيب الكمال،
.59/34
( ((10يوسف جودة يس الداودي ،المتفق والمفترق فيمن ذكر بكنيته من
الـرواة فـي الكتـب السـتة ،حوليـة كليـة أصـول الديـن والدعـوة بالمنوفية،
مصـر ،دار األندلـس للطباعة( ،د .ت) ،ص.70
( ((11ابـن حجـر ،أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالني ،لسـان الميـزان،
ط ،3بيـروت ،مؤسسـة األعلمـي1406 ،هــ1986/م.622/1 ،
( ((11رجالـه ثقـات إال أن أبـا أحمـد الزبيـري واسـمه محمـد بـن عبـداهلل بـن
الزبيـر يخطـئ فـي حديـث الثـوري .وأخـرج البخـاري ( )280/9فـي النـكاح:
بـاب الغيـرة ،ومسـلم ( )276فـي التوبـة :بـاب غيـرة اهلل تعالى ،من طريق أبي
وائل شـقيق بن سـلمة عن عبداهلل بن مسـعود قال :قال رسـول اهلل " :ما
مـن أحـد أغيـر مـن اهلل ،مـن أجـل ذلـك حـرم الفواحـش".
( ((11الذهبـي ،شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز،
الكاشـف فـي معرفـة مـن لـه روايـة فـي الكتـب السـتة ،تحقيـق :محمـد
عوامـة وآخـر ،جـدة ،دار القبلـة للثقافـة اإلسلامية1413 ،هــ1992/م،
523/1؛ ابـن حجـر ،تهذيـب التهذيـب.75/5 ،
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بالكوفـة معاصـ ًرا الدولـة األمويـة فـي ظـل خالفـة عبدالملـك
بعيـدا عـن السياسـة
بـن مـروان (86-65هــ705-685/م)
ً
ً
متفرغـا لعلـم الحديـث ،فصـار ثقـة فـي روايتـه( ،((11وقـد روى له
الجماعـة( ،((11توفـي عـام (81هــ700/م)(.((11
وممـن اشـتغل بعلـم الحديـث مـن أسـرة عبـداهلل بـن مسـعود
حفيـده معـن بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل بـن مسـعود الهذلـي
الكوفـي( ،((11نشـأ فـي بيـت علـم واعتنـاء بروايـة الحديـث،
فـروى عـن أبيـه ،وأخيـه القاسـم بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل
بـن مسـعود( ،((11وجعفـر بـن عمـرو بـن حريـث ،وأبـي داود نفيـع
األعمـى ،وغيرهـم( .((11كان عفيفًـا صار ًمـا عال ًمـا موثقًـا فـي
الحديـث( ،((11جام ًعـا للعلـم ،ثقـ ًة( .((12كان يحتفـظ بوثيقـة بخـط
أبيـه عـن جـده فـكان يحـدث بهـا ،فعـن مسـعر بـن كـدام عـن
معـن مـن كتـاب أبيـه عـن عبـداهلل بـن مسـعود أنه قـال" :الصالة
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( ((11العجلي ،معرفة الثقات ،ص504؛ ابن حبان ،الثقات.561/5 ،
( ((11الكالباذي ،أحمد بن محمد بن الحسـين البخاري ،الهداية واإلرشـاد
فـي معرفـة أهـل الثقـة والسـداد ،تحقيـق :عبـداهلل الليثـي ،بيـروت ،دار
المعرفـة1407 ،هــ1986/م.831/2 ،
( ((11العينـي ،محمـود بـن أحمـد بـن موسـى ،مغانـي األخيـار فـي شـرح
أسـامي رجـال معانـي اآلثـار ،تحقيـق :محمـد حسـن إسـماعيل ،بيـروت،
دار الكتـب العلميـة1427 ،هــ2006/م.40/2 ،
( ((11الفسوي ،المعرفة والتاريخ.103/3 ،
( ((11البخـاري ،التاريـخ األوسـط236/1 ،؛ الذهبـي ،تاريـخ اإلسلام،
.271/8
( ((11ابن حجر ،تهذيب التهذيب.252/10 ،
( ((11العجلي ،معرفة الثقات ،ص436؛ ابن حبان ،الثقات.491/7 ،
( ((12ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.277/8 ،
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مسـعر :وحلـف لـي مع ٌن بأنه خط أبيـه"( .((12لذا فقد
نـو ٌر" .قـال
ٌ
رحـل إليـه طلاب العلـم لألخـذ عنه ،فكان من أشـهرهم سـفيان
الثـوري ،وعبدالرحمـن بـن عبـداهلل المسـعودي ،وأبـو هاشـم
عبدالملـك بـن مهـران الرقاعـي الموصلـي ،وقثم بـن كعب ،وليث
بـن أبـي سـليم ،ومحمـد بـن طلحـة بـن مصـرف ،ومسـعر بـن
كـدام ،وغيرهـم( .((12روى لـه أصحـاب السـنن( ،((12ولـم تذكـر لنا
المصـادر تاريـخ وفاتـه.
أمـا آخـر مـن اشـتغل بعلـم الحديـث فـي مـدة البحـث بالكوفـة
مـن بيـن أبنـاء هـذه األسـرة فهـو يحيـى بـن إبراهيـم بـن محمـد
بـن عامـر (أبـي عبيـدة) بـن معـن بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل
بـن مسـعود ،أبـو زكريـا الهذلـي المسـعودي الكوفـي( .((12نشـأ
فـي بيـت علـم وورع ،فـروى عـن أبيـه إبراهيـم بـن محمـد بن أبي
عبيـدة بـن معـن( ،((12وجـده محمـد بـن أبي عبيدة بـن معن ،وأبي
نعيـم ،وغيرهـم( .((12سـمع منـه كثيـر مـن طلاب العلـم ،منهـم
النسـائي ،والقاسـم بـن جعفـر بـن أحمـد بن عمـران ،ومحمد بن
جريـر الطبـري( ،((12ومحمـد بـن عبـداهلل الحضرمـي ،وموسـى
( ((12الفسوي ،المعرفة والتاريخ.688/2 ،
( ((12المزي ،تهذيب الكمال333/28 ،؛ الذهبي ،الكاشف.284/2 ،
( ((12الكالباذي ،الهداية واإلرشاد.711/2 ،
( ((12الذهبي ،تاريخ اإلسالم.367/19 ،
( ((12المزي ،تهذيب الكمال.187/31 ،
( ((12ابن حجر ،تهذيب التهذيب.174/11 ،
( ((12أكـرم بـن محمـد زيـادة الفالوجـي ،معجـم شـيوخ الطبـري الذيـن روى
عنهـم فـي كتبـه المسـندة المطبوعـة ،األردن ،الـدار األثريـة1426 ،هــ/
2005م ،ص.656
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بـن إسـحاق بـن موسـى األنصـاري ،وغيرهـم( .((12قـال النسـائي:
صـدوق( .((12وذكـره ابـن حبـان فـي كتـاب الثقـات( .((13ولـم تذكـر
لنـا المصـادر تاريـخ وفاته.
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المحدثون المسعوديون في نيسابور:
ب-
ِّ
قسـم الجغرافيـون العـرب( ((13خراسـان( ((13إلى أربعة أقسـام
رئيسـة عـرف كل قسـم منهـا باسـم عاصمتـه ،وهـذه األقسـام
هي :مرو ،ونيسـابور ،وبلخ ،وهراة( .((13كانت مرو هي العاصمة
الرئيسـة لإلقليـم حتـى نقلهـا الطاهريـون (259-205هــ-821/
873م) إلـى نيسـابور ،وهـذه المنطقـة تقـع حال ًيـا ضمـن دول
إيـران ،وأفغانسـتان ،واالتحـاد السـوفيتي السـابق.
وفتحـت خراسـان فـي عهـد الخليفـة الراشـد عمـر بـن
الخطـاب (23-13هــ ،)644-634/حيـن أمـر جند المسـلمين
باالنسـياح فـي اإلمبراطوريـة الفارسـية ،فدفـع لـواء خراسـان
إلـى األحنـف بـن قيـس ،ثـم أمـده بعـدد مـن القـادة ،وهـم:
علقمـة بـن النضـر ،وعبـداهلل بـن أبـي عقيـل ،وربعـي بن عامر
( ((12الخزرجـي ،أحمـد بـن عبـداهلل بـن عبدالعليـم األنصـاري ،خالصـة
تذهيـب تهذيـب الكمـال فـي أسـماء الرجـال ،تحقيـق :عبدالفتاح أبو غدة،
ط ،5حلـب ،دار البشـائر1416 ،هــ1995/م ،ص.420
( ((12ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل.127/9 ،
( ((13ابن حبان ،الثقات.265/9 ،
( ((13ياقـوت ،معجـم البلـدان219-218/1 ،؛ لسـترنج ،بلـدان الخالفـة
الشرقية ،ترجمة :بشير فرنسيس وآخر ،ط ،2بيروت ،مؤسسة الرسالة،
1405هـ1985/م ،ص 423وما بعدها.
( ((13ياقوت ،معجم البلدان.350/2 ،
( ((13ياقوت ،معجم البلدان.396/5 ،253/4 ،479/1 ،
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التميمـي( .((13ثـم كتـب إلـى عمـر بـن الخطـاب  بفتـح
خراسـان( ،((13فاستبشـر الخليفـة خيـ ًرا بهـذا الفتـح ،وقـال:
"لـوددت أنـي لـم أكـن بعثت إلى خراسـان جنـ ًدا ،ولوددت أنه كان
بيننـا وبينهـا بحـر مـن نـار" .وخشـي الخليفـة أن يتقـدم األحنـف
في بالد فارس والترك ،فكتب إليه يقول" :أما بعد ،فال تجوزن
النهـر (جيحـون) واقتصـر علـى مـا دونـه ،وقـد عرفتم بأي شـيء
دخلتـم علـى خراسـان ،فداومـوا علـى الـذي دخلتـم بـه يـدم لكـم
النصـر ،وإياكـم أن تعبـروا فتنقضـوا!"( ،((13ثـم جمـع عمـر 
النـاس وخطبهـم وقـرأ عليهـم كتـاب الفتـح.
ومـن الجديـر بالذكـر أن بنـي مسـعود لـم تقتصـر إقامتهم في
مدينـة الكوفـة فقـط ،بـل انسـاحوا فـي المشـرق اإلسلامي فـي
أعقـاب حركـة الفتوحات اإلسلامية ،يعلمـون أهل تلك األمصار
القـرآن الكريـم والعلـوم الدينيـة ،ثـم بمـرور الوقـت صاهـروا
أهـل تلـك البلاد وخالطوهـم ،فظهـر جيـل جديـد مـن أبنـاء
تلـك البلاد يحمـل الـدم العربـي والنسـب العربـي ،وكان إقليـم
نيسـابور في مقدمة أقاليم خراسـان التي نزل بها المسـعوديون
واستوطنوها.
ً
حفظـا
اشـتغلت أسـرة عبـداهلل بـن مسـعود بعلـم الحديـث
ودراسـ ًة وتعلي ًمـا وتعل ًمـا مـدة طويلـة ،وكان مـن أشـهرهم اإلمـام
عبـداهلل بـن محمـد بـن محمـد بـن سـعيد بـن مسـعود ،أبـو بكـر
( ((13ابـن الجـوزي ،المنتظـم322/4 ،؛ ابـن األثيـر ،الكامـل فـي التاريـخ،
.434/4
( ((13الطبري ،تاريخ الرسل.550-546/2 ،
( ((13ابن األثير ،الكامل في التاريخ.437/2 ،
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بـن أبـي طاهـر( ،((13عـاش بنيسـابور وسـمع بهـا مـن أبـي حامـد
الحسـنوي المقـرئ ،وأبـي بكـر المؤمـل ،ويحيـى بـن منصـور
القاضـي وطبقتهـم ،رحـل فـي طلـب العلـم فسـمع بهمـذان مـن
أحمـد بـن محمـد بـن هـارون ،وببغـداد مـن أبـي علـي الصـواف،
وابـن جلاد النصيبـي ،وأبـي بكـر القطيعـي وطبقتهـم ،وبالكوفـة
مـن أبـي بكـر الطلحـي ،وأقرانهـم( .((13ثـم عنـت لـه الرحلـة إلـى
مكـة لحـج بيـت اهلل الحـرام ،فسـمع مـن أبـي إسـحاق الديبلـي،
وغيـره .بعـد هـذه الرحلـة الطويلـة عـاد إلـى وطنـه نيسـابور،
فعـرف بالعلـم وروايـة الحديـث ،فـروى عنـه كثيـر مـن طلاب
العلـم ،منهـم أبـو بكـر السـختوي ،والقاضـي أبـو القاسـم منصور
ً
جليلا
بـن إسـماعيل بـن صاعـد ،وغيرهمـا( .((13كان عبـداهلل
ثقـ ًة ،مشـهو ًرا ،حـدث سـنين كثيـرة ،وخرجـت لـه الفوائـد .توفـي
فـي شـوال سـنة خمـس عشـرة وأربعمئـة (1024م).
مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
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المحدثون المسعوديون في جرجان:
ج-
ِّ
فـي خالفـة أميـر المؤمنين عمر بن الخطاب  وبالتحديد
عـام (21هــ641/م) وقعـت معركـة نهاونـد التـي سـميت بفتـح
الفتـوح؛ ألنهـا كانـت خاتمـة فتوحـات المسـلمين في بلاد العراق
وفارس ،فقد قضت على الدولة الساسانية الفارسية التي دامت
( ((13الذهبي ،تاريخ اإلسالم.375/28 ،
( ((13الصريفينـي ،أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن محمـد ،المنتخـب مـن كتـاب
السـياق لتاريـخ نيسـابور ،تحقيـق :خالـد حيـدر ،دار الفكـر ،بيـروت،
1993م ،ص.297
( ((13محمـود بـن عبدالفتـاح النحـال ،إتحـاف المرتقـي بتراجـم شـيوخ
البيهقـي ،الريـاض ،دار الميمـان1429 ،هــ2008/م ،ص.261
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مـا يقـرب مـن أربعمئـة سـنة ،وألنهـا كانت معركة شـديدة وصفت
بأنها األشـد من بين المعارك التي سـبقتها مثل القادسـية ،وقد
استشـهد فـي هـذه المعركـة القائـد النعمـان بـن مقـرن المزنـي،
فـرأى أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطـاب أن يولي أخاه سـويد بن
مقـرن( ((14الـذي توجـه علـى الفـور بجيشـه إلـى الـري ،ففتحهـا
ثـم عسـكر فـي قومـس ،ولـم يصـادف مقاومـة تذكـر مـن حماتها،
ففتحهـا سـل ًما ،ثـم تحـرك سـويد إلـى بسـطام وعسـكر بهـا ،ومن
هنـاك كاتـب ملـك جرجـان( ((14يدعـوه إلـى الصلـح أو يسـير إليـه
بجنـوده ،فبـادر الملـك الفارسـي بالصلـح علـى أن يـؤدي الجزيـة
للمسـلمين ،ولهـم الذمـة والمنعـة واألمـان على أنفسـهم وأموالهم
وشـرائعهم ،فكتـب لـه سـويد كتا ًبا بذلـك(.((14
وبهـذا فتحـت جرجـان وصـارت ضمـن أراضـي الخالفـة
اإلسلامية ،ثـم أعقـب حركـة الفتـح اإلسلامي حركـة أخـرى
ال تقـل خطـورة وأهميـة عـن الحركـة األولـى ،وهـي اسـتقرار
المسـلمين فـي البلاد التـي فتحوهـا مـن أجل تعليـم الناس أمور
دينهـم ،وكان مـن بيـن القبائـل العربيـة التـي اسـتقرت فـي هـذا
اإلقليـم قبيلـة هذيـل العربيـة( ((14التـي كان مـن بيـن أبنائهـا بنـو
( ((14الطبري ،تاريخ الرسل والملوك.152/4 ،
( ((14ياقوت ،معجم البلدان.119/2 ،
( ((14البالذري ،أحمد بن يحيى بن جابر ،فتوح البلدان ،تحقيق :عبداألمير
مهنـا ،بيـروت ،دار إقـرأ1412 ،هــ1992/م ،ص326؛ ابـن األثير ،الكامل
في التاريخ.87/4 ،
( ((14السـهمي ،أبـو القاسـم حمـزة بـن يوسـف السـهمي ،تاريـخ جرجـان،
تحقيـق :محمـد عبدالمعيـد خـان ،ط ،3بيـروت ،عالـم الكتـب1401 ،هـ/
1981م ،ص.416

47

أسرة عبداهلل بن مسعود  وأثرهم في الحياة العلمية

47

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد الرابع ،صفر ١٤٤١هـ/أكتوبر 2019م ،السنة اخلامسة واألربعون

مسـعود الذيـن اسـتوطنوا هـذا اإلقليـم حتـى ظهـر جيـل جديـد
نسـب إليهـا ،كان مـن أشـهرهم محمـد بـن العبـاس بـن أحمـد بن
مسـعود بـن عمـرو( ،((14أبـو بكـر المسـعودي األسـتراباذي الـذي
ينتهـي نسـبه إلـى جـده األعلـى الصحابـي الجليـل عبـداهلل بـن
مسـعود ،عـاش أبـو بكـر المسـعودي فـي ظـل الدولـة البويهيـة
(447-334هــ1055-946/م) ،وبالتحديـد تحـت حكـم عضـد
الدولـة أبـي شـجاع خسـرو (372-338هــ982-949/م) الـذي
شـجع األدب العربـي ،والعلـوم العربيـة ،وكانـت لـه مجالس أدبية
يحتفـي فيهـا بالعلمـاء واألدبـاء.
سـمع محمـد المسـعودي مـن علمـاء بلـده ،وبعـد أن قضـى
نهمتـه عـن لـه السـفر إلـى خـارج جرجـان لالسـتزادة فـي طلـب
علـم الحديـث فدخـل العراق والشـام ومصـر( ،((14وروى عن كثير
مـن علمـاء تلـك البلاد ،منهـم الفضـل بـن الحبـاب الجمحـي،
وأحمـد بـن علـي بـن المثنـى ،وعلـي بـن أحمـد بـن علـي المقـرئ
المعـروف بعلان ،وأبو بشـر الدوالبي ،وغيرهـم( .((14كان محمد
مـن المحدثيـن المغموريـن ،ولـم أعثـر علـى روايـة لـه فيمـا تحت
يـدي مـن مصـادر ،توفـي فـي أسـتراباذ( ((14إحـدى مـدن جرجان
بعـد سـنة خمسـين وثالثمئة للهجـرة (961م).
وهكـذا ،يتضـح لنـا أن أسـرة بنـي مسـعود قـد اشـتغلوا بعلـم
ً
حفظا ورواي ًة وتعلي ًما وتعل ًما لمدة تزيد على أربعة قرون،
الحديث
( ((14السمعاني ،األنساب253/12 ،؛ ابن األثير ،اللباب.210/3 ،
( ((14الذهبي ،تاريخ اإلسالم.512/26 ،
( ((14السهمي ،تاريخ جرجان ،ص.438
( ((14ياقوت ،معجم البلدان.175/1 ،
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تبـدأ بالصحابـي الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود (ت 32هــ652/م)
وتنتهـي علـى قـدر علمـي ،وعلـى حسـب مـدة البحـث بالمحـدث
محمـد بـن العبـاس بـن أحمـد بـن مسـعود (ت 350هــ961/م).
وبالنظـر فـي قائمـة هـؤالء المحدثيـن مـن منظـور تحليلـي
فإننـا نجـد اآلتـي:
أو ًال :أن عـدد المحدثيـن مـن أسـرة عبـداهلل بـن مسـعود قـد
وصـل إلـى (سـتة) فقـط وهـو عدد قليل بال شـك مقارنـة بتاريخ
هـذه األسـرة العريقـة ،ولـم أعثر على روايـة لهم فيما تحت يدي
مـن مصـادر تاريخيـة أو كتـب حديثية.
ثانيـا :إذا نظرنـا إلـى المحدثيـن المسـعوديين علـى حسـب
ً
التوزيـع الجغرافـي للعالـم اإلسلامي حينـذاك فإننـا نجدهـم قد
تركزوا في العراق ،وسكنوا في جرجان ،ونيسابور ،ومرو ،وكانت
الرحلة العلمية لكثير منهم قد امتدت إلى معظم أنحاء المشرق
اإلسلامي ،فطوفوا  -كما يقول الصفدي  -الدائرة اإلسلامية،
فدخل بعضهم مدن إسـفراين ،ونسـا ،وهراة ،وهمدان ،وبوشـنج،
والـ َّري ،واألهـواز ،وبلاد مـا وراء النهـر (الشـاش) ،وبلاد العـراق
والشـام بغـداد ،والبصـرة ،ودمشـق ،وعسـقالن ،والجزيـرة ،وبالد
الحجـاز ،مكة المكرمـة ،والمدينة ،ومصر.
ً
ثالثـا :أن مصـر كانـت آخـر نقطـة وصـل إليهـا المحدثـون
المسـعوديون فـي رحلتهـم العلميـة ،فلـم يتجاوزوهـا ليواصلـوا
طريقهـم إلـى بلاد المغـرب العربـي ،ولعـل لهـم الحـق فـي ذلـك،
ألن مصـر كانـت حينـذاك بهـا حركـة علميـة عظيمـة جـ ًدا ،حتـى
صـارت مقـ ًرا لهجـرة كثير من العلماء وبخاصة المحدثون منهم،
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سـواء كانوا من مشـرق العالم اإلسلامي أم من مغربه .أما آخر
نقطـة وصـل إليهـا المحدثـون المسـعوديون فـي أقصى المشـرق
اإلسلامي فكانـت مدينـة الشـاش إحـدى بلاد مـا وراء النهـر،
ولعـل لهـم الحـق ً
أيضـا فـي ذلـك؛ ألن وراء هـذه البلاد سـهول
سـيبيريا الشـمالية التي لم تكن عامرة بالسـكان حينذاك ،ومن
ثـم فلـم تقـم بهـا حركـة علميـة.
رابعـا :أن معظـم المحدثيـن المسـعوديين قـد حظـي بتوثـق
ً
العلمـاء ،وبخاصـة علمـاء الجـرح والتعديـل ،فكثيـر مـا نقـرأ فـي
ترجمة بعضهم أنه ثقة ،مكثر في الرواية ،روى له الجماعة ،روى
لـه أصحـاب السـنن ،صـدوق ،مـن أفاضـل علمـاء الكوفـة ،وخيـار
مشـايخهم ،فقيـه كبيـر ،ورئيـس نبيـل ،وأحـد الثقـات المشـهورين،
والكبـار مـن المحدثيـن ،صـدوق فـي روايته ،كان أعلـم أهل زمانه،
ً
جليلا ثقـ ًة .وغيرهـا مـن األلفـاظ التـي تظهر لنـا بجالء مدى
كان
ثقـة العلمـاء فـي هـؤالء المحدثيـن ،ولكـن المحدثيـن المسـعوديين
كانـوا مقليـن فـي الروايـة والتصنيـف ،فممـا يؤسـف لـه أنـه مـع
هـذا التـراث الضخـم لهـؤالء األعلام فإنـي  -علـى قلـة علمـي،
وطـول بحثـي  -لـم أعثـر علـى مصنـف واحـد ألحـد منهـم في علم
الحديـث ،أقـف فيـه علـى طريقتـه فـي التأليـف.
خامسـا :أن المصـادر التاريخيـة لـم تـول اعتنـا ًء كبيـ ًرا بذكـر
ً
تاريـخ وفـاة بعـض المحدثيـن المسـعوديين ،فقـد غفلـت عـن
ذكـر تاريـخ وفـاة كثيـر منهـم ،وهـو مـا جعـل الباحـث يضطـر إلى
سـد هـذا الفـراغ باالجتهـاد الشـخصي فـي ذكـر ترتيـب هـؤالء
المحدثيـن علـى حسـب مـا يقتضيـه منهـج البحـث العلمـي ،وكـم
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كنـت أود العثـور علـى تاريـخ وفـاة هـؤالء األعلام حتـى يتسـنى
لـي الوقـوف علـى زمانهم الذي عاشـوا فيـه ،والعصور التاريخية
التـي ظهـروا فيهـا ،والخلفـاء الذيـن عاصروهـم.
ً
ثالثا :علم الفقه

يعـد الفقـه مـن أبـرز فـروع العلـوم الدينيـة التـي اشـتغل بهـا
المسـلمون ،فقـد احتيـج إليـه لتسـيير شـؤون المسـلمين ،ووضـع
الضوابط الحكيمة بين الرعايا في أحوالهم الشـخصية ومعامالتهم
الدينية.
ويعـرف الفقـه لغـة بأنـه :الفهـم مطل ًقـا ،سـواء أكان المفهـوم
ً
غرضـا لمتكلـم أم غيـره ،وفي
دقي ًقـا أم غيـر دقيـق ،وسـواء أكان
االصطالح هو :العلم باألحكام الشـرعية العملية المكتسـبة من
أدلتهـا التفصيلية(.((14
ويعرفـه ابـن خلـدون بقولـه" :هـو معرفـة أحـكام اهلل تعالـى
فـي أفعـال المكلفيـن ،بالوجـوب والحظـر والنـدب والكراهـة
واإلباحـة ،وهـي متلقـاة مـن الكتـاب والسـنة ،ومـا نصبـه الشـارع
لمعرفتهـا مـن األدلـة ،فـإذا اسـتخرجت األحـكام مـن تلـك األدلة
قيـل لهـا فقـه"(.((14
يعد العصر الذي عاش فيه الرسول  هو عصر التشريع،
ففـي هـذا العصـر كان ينـزل القرآن الكريم باألحكام الشـرعية،
( ((14محمـد الخضـر حسـين ،تاريـخ التشـريع اإلسلامي ،بيـروت ،دار
الكتـب العلميـة1988 ،م ،ص ،96ومـا بعدهـا.
( ((14ابـن خلـدون ،عبدالرحمـن بـن محمـد بـن خلـدون ،المقدمـة ،تحقيـق:
علـي عبدالواحـد وافـي ،القاهـرة ،الهيئـة العامـة للكتـاب2006 ،م.947/3 ،
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وتصـدر عـن النبـي  األحاديـث المبينـة لمـا يعـرض مـن
الحوادث( ،((15وفي عصر الخلفاء الراشدين اتسعت الفتوحات
اإلسلامية ،واسـتجدت كثيـ ٌر مـن الحـوادث التـي لـم تكـن
معروفـة مـن قبـل ،ومـن ثـم ازدادت الحاجـة إلـى الفقـه ،وكان
مـن أعظـم المشـتغلين بذلـك الخليفة عمر بـن الخطاب( ،((15ثم
ازدهـر علـم الفقـه فـي ظـل الدولـة األمويـة (132-41هـ-661/
750م) ،وظهـر كثيـر مـن الفقهـاء الكبـار الذيـن مهـدوا لظهـور
المذاهـب الفقهيـة فـي عصـر الدولـة العباسـية ،وكانـت مصادر
التشـريع تتمثـل فـي القـرآن الكريم ،والسـنة النبويـة ،واإلجماع،
والقيـاس(.((15
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أ  -الفقهاء المسعوديون في الكوفة:
كان عبـداهلل بـن مسـعود يـروي أحاديـث سـمعها مـن رسـول اهلل
ً
اسـتنباطا مـن الكتـاب
 ،ويسـأل عـن حـوادث فيفتـي فيهـا
والسـنة أو برأيـه إذا لـم يـرد فيهـا كتـاب وال سـنة ،وال غرابـة،
فقد كان ابن مسـعود أحد السـتة الذين عليهم مدار الفتوى من
أصحـاب رسـول اهلل  ،وهـم :علـي بـن أبـي طالـب ،وعمـر بـن
الخطـاب ،وعبـداهلل بـن مسـعود ،وزيـد بـن ثابت ،وأبـي بن كعب،
وأبـو موسـى األشـعري( .((15قـال الشـعبي" :مـا كان مـن أصحـاب
( ((15محمـد أبـو زهـرة ،تاريـخ المذاهـب اإلسلامية ،القاهـرة ،دار الفكـر
العربـي1996 ،م ،ص ،243ومـا بعدهـا.
( ((15أحمد أمين ،فجر اإلسالم ،ص.227
( ((15عبدالفتـاح حسـيني الشـيخ ،تاريـخ التشـريع اإلسلامي ،القاهـرة،
مجمـع البحـوث اإلسلامية2004 ،م ،ص.11-10
( ((15البالذري ،أنساب األشراف.214/11 ،
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النبي  أفقه من عبداهلل بن مسعود"(.((15
هـذا ،وقـد كان لعبـداهلل بـن مسـعود آراؤه الفقهيـة فـي
المسـائل التـي تقبـل الخلاف ،فـكان يجتهـد فيهـا برأيـه ،ومـن
ذلـك أنـه كان يُك ِّبـر فـي صلاة عيـد الفطـر وصلاة عيـد النحـر
سـبع تكبيـرات ،يُك ِّبـر تكبيـر ًة يفتتـح بهـا الصلاة ،ثم يكبـر ثال ًثا،
ثـم يقـرأ ثـم يكبـر ،فيركـع بالخامسـة ثـم يقـوم فيكبـر أرب ًعا يركع
بالرابعـة(.((15
ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الرسـول  كانوا يقدمونه
فـي الفتيـا ،ويثقـون فـي فقهـه وعلمـه ،ومثـال ذلـك عندمـا سـئل
أبـو موسـى األشـعري عـن رجـل ترك بنتًا وبنـت ابن وأختًا ،فقال
للسـائل :ايـت ابـن مسـعود فجـاء إليـه ،فقـال :للبنـت النصـف،
ولبنـت االبـن السـدس تكملـة الثلثيـن ،ومـا بقـي لألخـت ،فقـال
أبو موسـى :ال تسـألوني عن شـيء ما دام هذا الحبر فيكم(.((15
ويطـول بـي القـول لـو تتبعـت جميـع آراء عبـداهلل بـن مسـعود
الفقهيـة ،وقـد كفانـا أحـد الباحثيـن المعاصريـن ذلـك ،فجمـع
فقهـه  فـي مجلـدة كبيـرة تقـع فـي ( )591صفحـة(.((15
وعلـى كل حـال ،فقـد نجـح عبـداهلل بـن مسـعود فـي تأسـيس
المدرسـة الفقهيـة بالكوفـة ،وكان مـن أبـرز تالمذتـه الذيـن
يعلمون الفقه ويفتون الناس :علقمة بن قيس (ت 62هـ681/م)،
( ((15الشيرازي ،طبقات الفقهاء ،ص.43
( ((15البالذري ،أنساب األشراف.220/11 ،
( ((15الشيرازي ،طبقات الفقهاء ،ص.43
( ((15محمد رواس قلعه جي ،موسـوعة فقه عبداهلل بن مسـعود ،القاهرة،
مكتبة الخانجي1404 ،هـ1984/م.
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واألسـود بـن يزيـد النخعـي (ت 75هــ694/م) ،ومسـروق بـن
األجـدع (ت 63هــ683/م) ،وعبيــدة بــن عمــرو السلمــاني
(ت 72هــ691/م) ،وعمـرو بـن شـرحبيل (ت 37هــ657/م)،
فهـؤالء خلفـوا عبـداهلل بن مسـعود في التعليـم بالكوفة ،فتكونت
فـي الكوفـة حركـة علمية كبيرة( ،((15واشـتهر من علمائها شـريح
القاضي (ت 78هـ697/م) ،وعامر الشعبي (ت 103هـ721/م)،
وإبراهيـم النخعـي (96-46هــ815-666/م) ،وسـعيد بـن جبيـر
(95-45هــ714-665/م) ،ولـم تـزل هـذه الحركـة تنمـو وتنضـج
حتـى توجـت بأبـي حنيفـة النعمـان الكوفـي (150-80هــ-699/
767م)(.((15
ومـن أشـهر فقهـاء الكوفـة القاسـم بـن عبدالرحمـن بـن
عبـداهلل بـن مسـعود الهذلـي( ،((16حفيـد الصحابـي عبـداهلل بـن
مسـعود ،روى عـن أبيـه عـن جـده ،وجابـر بـن سـمرة ،وعبـداهلل
بــن عمــر ،ومـسـروق بن األجـدع ،وغـيـرهم( .((16عــاش فــي ظل
الدولـة األمويـة واتصـل بالخليفـة يزيـد بـن عبدالملـك (-101
105هــ724-720/م) ،وأميـر العراقيـن خالـد بـن عبـداهلل
القسـري (126-66هــ743-686/م)( ،((16وثقـه يحيـى بـن معين،
وغيـره( ،((16أخـذ عنـه علـم الفقـه جماعـة مـن أهـل العلـم ،منهـم
( ((15أكرم العمري ،عصر الخالفة الراشدة ،ص.312
( ((15أحمد أمين ،فجر اإلسالم ،ص.215
( ((16ابن خياط ،الطبقات ،ص.270
( ((16البخاري ،التاريخ الكبير.158/7 ،
( ((16البالذري ،أنساب األشراف.229/11 ،
( ((16العجلـي ،معرفـة الثقـات ،ص386؛ ابـن أبـي حاتم ،الجرح والتعديل،
.112/7
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األعمـش ،ومحمـد بـن عبدالرحمـن بـن أبي ليلـى ،وعبدالرحمن
بـن عبـداهلل المسـعودي ،ومسـعر بـن كـدام ،وآخـرون(.((16
كانـت لـه رحلـة علميـة إلـى بيـت المقـدس( ،((16وقـد أهلـه علمـه
بالفقـه لتولـي منصـب القضـاء بالكوفـة فـي خالفـة عمـر بـن
عبدالعزيـز (101-99هــ720-717/م)( ،((16توفـي بالكوفـة عـام
(120هــ737/م)(.((16
كان ظهـور هـؤالء الفقهـاء مـن بنـي مسـعود تمهيـ ًدا لظهـور
الفقهـاء الكبـار الذيـن جـاؤوا مـن بعدهـم ،ففـي القرنيـن
الثانـي والثالـث الهجريين/الثامـن والتاسـع الميالدييـن ظهـرت
المذاهـب الفقهيـة األربعـة ،وهـي :مذهـب اإلمـام أبـي حنيفـة
النعمـان المتوفـى سـنة (150هــ767/م) ،ومذهـب اإلمـام مالـك
بـن أنـس المتوفى سـنة (179هــ795/م) ،ومذهب اإلمام محمد
بـن إدريـس الشـافعي المتوفـى سـنة (204هــ819/م) ،ومذهـب
اإلمـام أحمـد بـن حنبـل المتوفـى سـنة (241هــ855/م) ،ثـم
أخذت هذه المذاهب في االنتشار في أرجاء العالم اإلسالمي،
وبمـرور الوقـت ظهـر لـكل مذهـب مـن هـذه المذاهـب أتبـاع
ومجتهـدون.
( ((16المـزي ،تهذيـب الكمـال379/23 ،؛ ابـن حجـر ،تهذيـب التهذيـب،
.321/8
( ((16ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.90/49 ،
( ((16الذهبي ،تاريخ اإلسالم.298/3 ،
( ((16الصفـدي ،صلاح الديـن خليـل بن أيبـك الصفدي ،الوافي بالوفيات،
تحقيـق :أحمـد األرنـاؤوط وآخريـن ،بيـروت ،دار إحيـاء التراث2000 ،م،
.95/24
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هـذا ،وقـد اتسـع فقـه األحنـاف وتضخـم بمـرور الوقـت ،وقد
سـاعد علـى ذلـك عـدم تقييـده بالواقـع ،بـل أفتـى فـي مسـائل
فرضهـا وقـدر وقوعهـا ،وقـد انتشـر هـذا المذهـب بالعـراق،
والهنـد ،والصيـن ،ومـا وراء النهـر ،وبلاد العجـم كلهـا كمـا يقـول
ابـن خلـدون( .((16ثـم صـار مذه ًبـا شـعب ًّيا عنـد النـاس كمـا يقـول
الشـيخ محمـد أبـو زهـرة(.((16
أمـا عـن مذهـب اإلمـام مالـك فقـد انتشـر مذهبـه بيـن أهـل
المغـرب واألندلـس( ،((17أمـا فـي بلاد المشـرق فلـم يظهـر بهـا
أحـد ممـن ينشـر مذهبـه ويتفقـه بـه ،وذلـك إلقامـة كثيـر مـن
تالميـذه بمصـر وتونـس ،وسـرى هـذا المذهـب منهمـا إلـى كل
البقـاع فـي غـرب إفريقيـا(.((17
على حين انتشـر المذهب الشـافعي في العراق ومصر؛ وذلك
ألن الشافعي أقام بها في آخر حياته (199هـ 814/م) ،وخراسان،
ومـا وراء النهـر وقاسـموا الحنفيـة الفتـوى والتدريـس ،ومـع أن
المذهـب الحنفـي كان لـه سـلطان ،ألنـه مذهـب الدولـة العباسـية
فـإن المذهـب الشـافعي كان ينازعـه السـلطان فـي الشـعبية ،وقد
حمـل المذهـب الشـافعي إلـى َمـرو وخراسـان( ،((17وكان العلمـاء
الذيـن نقلـوه حريصيـن علـى نقـل كتـب المذهـب األصيلـة إلـى
( ((16ابن خلدون ،المقدمة.949/3 ،
( ((16محمد أبو زهرة ،تاريخ المذاهب اإلسالمية ،ص.167
( ((17ابن خلدون ،المقدمة.954/3 ،
( ((17محمد الخضر حسين ،تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص.167
( ((17ابن خلدون ،المقدمة950/3 ،؛ علي جمعة محمد ،المدخل إلى دراسة
المذاهب الفقهية ،ط ،4القاهرة ،دار السالم1433 ،هـ2012/م ،ص.123

56

د .محمود محمد السيد خلف

56

تلـك البلاد ،ونشـرها بيـن المثقفيـن ،وكانوا حريصيـن على إقناع
الحـكام والسلاطين بـه ،ليجعلـوه مذهـب والياتهـم(.((17
وعلـى الرغـم مـن قـوة رجـال الفقـه الحنبلـي فـإن انتشـاره
لـم يكـن متناسـ ًبا مـع هـذه القـوة ،فقـد كان أتبـاع المذهـب مـن
العامـة قليليـن إال فـي نجـد ،والجزيـرة العربيـة ،وكان بعضهـم
بالشـام والعـراق(.((17
ولنبـدأ بـأول فقيـه حنفـي مـن بنـي مسـعود ،وهـو القاسـم بـن
معـن بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل بـن مسـعود ،أبـو عبـداهلل
الهذلـي( ،((17حفيـد الصحابـي الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود ،كان
مـن بيـت علـم وفقـه ،فقـد اعتنـى والـده بتربيتـه وتعليمـه ،وال
غرابـة ،فقـد كان أبـوه كمـا سـبقت اإلشـارة أحد كبـار المحدثين
فـي الكوفـة ،فأخـذ عنـه علـم الحديث ،كمـا روى عن :عبدالملك
بـن عميـر ،ومنصـور بـن المعتمـر ،وحسـين بـن عبدالرحمـن،
وهشـام بـن عـروة ،واألعمـش ،وطبقتهـم( .((17وقـد أثنـى عليـه
علمــاء الجــرح والتعـديــل ،بقـولهــم" :ثقـ ٌة ،كان أروى النـاس
للحديـث"( ،((17وروى لـه بعـض أصحـاب السـنن.
بعـد أن قضـى القاسـم نهمتـه فـي علـم الحديـث تاقت نفسـه
( ((17محمد أبو زهرة ،تاريخ المذاهب اإلسالمية ،ص.466
( ((17ابـن خلـدون ،المقدمـة951/3 ،؛ أحمـد شـلبي ،تاريـخ التشـريع
اإلسلامي وتاريـخ النظـم القضائيـة فـي اإلسلام ،ط ،11القاهـرة ،دار
النهضـة المصريـة1996 ،م ،ص.196
( ((17البالذري ،أنساب األشراف.229/11 ،
( ((17البخاري ،التاريخ الكبير.170/7 ،
( ((17ابـن أبـي حاتـم ،الجـرح والتعديـل120/7 ،؛ ابـن حبـان ،الثقـات،
.339/7
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إلـى دراسـة علـم الفقـه ،ولمـا كان اإلمـام أبـو حنيفـة النعمـان
النجـم الثاقـب فـي هـذا العلـم ،وقـد سـطع نجمـه فـي سـماء
الكوفـة ،وكان طلاب العلـم يلتفـون حولـه ،يتعلمـون مـن سـمته
وورعـه قبـل علمـه وفقهـه ،كان مـن الطبيعـي أن يكـون القاسـم
ً
طويلا،
بـن معـن مـن أخـص تالمذتـه( ،((17فجلـس إليـه ،والزمـه
حتـى حببــه اإلمــام فــي دراســة علــم الفـقــه( .((17وال غـرابــة،
فقـد كان اإلمـام أبـو حنيفـة قـوي الحجـة ،مـن أحسـن النـاس
ً
رجلا
منط ًقـا ،قـال اإلمـام مالـك بـن أنـس فـي وصفـه" :رأيـت
لـو كلمتـه فـي هـذه السـارية أن يجعلهـا ذه ًبـا لقام بحجتـه"(،((18
وكان كري ًمـا فـي أخالقـه ،جـوا ًدا ،حسـن المنطـق والصـورة،
َج ْهـوري الصـوت ،إذا حـدث انطلـق فـي القـول ،وكان لكالمـه
دوي ،وروي عـن اإلمـام الشـافعي" :النـاس عيـال فـي الفقه على
أبـي حنيفـة"( .((18قيـل للقاسـم بـن معـن :أترضـى أن تكـون مـن
غلمـان أبـي حنيفـة؟! قـال :مـا جلـس النـاس إلـى أحـد أنفـع مـن
مجالسـة أبـي حنيفـة"( .((18وكان اإلمـام يبادلـه ح ًّبـا بحب ويثني
( ((17الصيمـري ،الحسـين بـن علـي بـن محمـد بـن جعفـر الحنفـي ،أخبـار
أبـي حنيفـة وأصحابـه ،ط ،2بيـروت ،عالـم الكتـب1405 ،هــ1985/م،
ص.156
( ((17ابن حبان ،مشاهير علماء األمصار ،ص.268
( ((18أبـو الفـدا ،عمـاد الديـن إسـماعيل بـن علـي بن شاهنشـاه ،المختصر
فـي أخبـار البشـر ،تحقيـق :محمـود ديـوب ،بيـروت ،دار الكتـب العلميـة،
1997م.5/2 ،
( ((18الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.82/22 ،
( ((18ابـن أبـي خيثمـة ،أبوبكـر أحمـد بـن أبـي خيثمـة ،التاريـخ الكبيـر،
المعـروف بتاريـخ ابـن أبـي خيثمـة ،تحقيـق :صلاح بـن فتحـي هلال،
القاهـرة ،دار الفـاروق الحديثـة2006 ،م.156/3 ،
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عليـه ،ويطيـل الـكالم معـه؛ لمـا رأى مـن نجابتـه ،وفصاحتـه،
وهـو أحـد مـن قـال لهـم أبـو حنيفـة" :أنتـم مسـا ُّر قلبـي وجلاء
حزنـي"(.((18
انتفـع القاسـم بمـا سـمع مـن اإلمام أبـي حنيفة ،فـكان يمتلك
مـن السـمات الشـخصية ،والقـدرات العقليـة مـا تؤهلـه إلـى أن
يصيـر أحـد أعلام الكوفـة ،فقـد كان كما يقول أحـد المؤرخين:
"عال ًمـا بالعربيـة واللغـة والفقـه والحديث والشـعر واألخبار ،من
الزهـاد والثقـات وكان عفي ًفـا صار ًمـا مهي ًبا"(.((18
كل هـذه الصفـات جعلـت طلاب العلم يلتفـون حوله ،يتعلمون
مـن سـمته وعلمـه ،فـكان مـن أبـرز تالمذتـه عبدالرحمـن بـن
مهـدي ،وأبـو نعيـم الفضـل بـن دكيـن ،ومعلـى بـن منصـور ،وأبـو
غسـان النهـدي ،والمعافـى بـن سـليمان ،وعبـداهلل بـن الوليـد
العدنـي ،ومنجـاب بـن الحـارث ،بـل إن اإلمـام محمد بن الحسـن
الشـيباني (189-131هــ804-748/م) أحـد أكبر تالمذة اإلمام
أبـي حنيفـة ،وأحـد أشـهر فقهـاء المذهـب الحنفـي روى عنـه،
وأخـذ منـه( ،((18وآخـرون يطـول الحديـث بذكرهـم(.((18
على كل حال ،صار القاسم بن معن من أشهر فقهاء األحناف
فـي الكوفـة ،بـل هـو كما يقول الذهبي" :اإلمام الفقيه ،المجتهد،
( ((18الذهبي ،تاريخ اإلسالم.297/11 ،
( ((18المـزي ،تهذيـب الكمـال فـي أسـماء الرجـال ،تحقيـق :عبدالفتـاح أبـو
غـدة ،ط ،5حلـب ،دار البشـائر1995 ،م.449/23 ،
( ((18الخزرجـي ،أحمـد بـن عبـداهلل بـن عبدالعليـم األنصـاري ،خالصـة
تذهيـب تهذيـب الكمـال ،ص.314
( ((18ابن حجر ،تهذيب التهذيب.338/8 ،
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قاضي الكوفة ،ومفتيها في زمانه"( .((18كل هذه الصفات جعلت
القاسم يجتهد في المذهب الحنفي ،ويخرج بكثير من المسائل
واالجتهـادات التـي أثـرت المذهـب الحنفـي( .((18وال غرابـة ،فقد
كان فـي الفقـه إما ًمـا وهـو مـن جلـة أصحـاب أبي حنيفـة( ،((18بل
لـم يكـن لـه بالكوفـة فـي عصـره نظير ،وال أحد يخالفه في شـيء
يقوله(.((19
عـاش القاسـم فـي زمـن الدولـة العباسـية ،وعاصـر الخليفـة
المهدي العباسي (169-158هـ785-775/م) ،واتصل بالخليفة
هـارون الرشـيد (193-170هــ809-786/م) وخـرج معـه فـي
بعـض أسـفاره إلـى الرقـة ،فمـات بها سـنة (175هــ791/م)(.((19
خالصـة القـول أن المسـعوديين كان لهـم إسـهام كبيـر فـي
تأسـيس علـم الفقـه بالكوفـة ،فقـد بذر الحـب الصحابي الجليل
عبـداهلل بـن مسـعود ،واعتنـى بـه ورعـاه أحـد أبنـاء هـذه األسـرة
القاسـم بـن عبدالرحمـن ،واجتنـى ثمـره حفيـده الفقيـه الحنفـي
القاسـم بـن معـن.
( ((18الذهبي ،سير أعالم النبالء.190/8 ،
( ((18القرشـي ،عبدالقـادر بـن محمـد بـن محمـد ،الجواهـر المضيـة فـي
طبقـات الحنفيـة ،تحقيـق :عبدالفتـاح محمـد الحلـو ،ط ،2القاهرة ،دار
هجـر1413 ،هــ1993/م.544-412/1 ،
( ((18الذهبي ،تذكرة الحفاظ.175/1 ،
( ((19ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.97/49 ،
( ((19الذهبـي ،العبـر207/1 ،؛ ابـن العمـاد ،عبدالحي بن أحمد بن محمد،
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق :عبدالقادر األرناؤوط وآخر،
دار ابن كثير1985 ،م.342/2 ،
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ب  -الفقهاء المسعوديون في مرو:
سـبقت اإلشـارة إلـى انتشـار المذهـب الشـافعي فـي إقليـم
خراسـان ومـرو ،وقـد اعتنـق كثيـر من الفقهاء المسـعوديين هذا
المذهب ،وكانوا من المدافعين عنه ،ويأتي في مقدمتهم اإلمام
محمـد بـن عبـداهلل بـن مسـعود بـن أحمـد بن محمد بن مسـعود
المسـعودي ،المعـروف بأبـي عبـداهلل المـروزي( ((19الـذي ينتهـي
نسبه إلى الصحابي الجليل عبداهلل بن مسعود( .((19تتلمذ على
يـد اإلمـام القفـال المـروزي (417-327هــ1026-938/م)(،((19
أحـد أشـهر علمـاء المذهـب فـي خراسـان الـذي كانـت إليـه
الرحلـة فـي زمانـه ،وقـد اسـتفاد اإلمـام محمـد المسـعودي مـن
طـول مالزمتـه لشـيخه القفـال( ،((19قـال ابـن الصلاح" :وحكايـة
مـن صحـب القفـال مـن األئمـة عـن المسـعودي يشـعر بجاللـة
قـدره"( .((19كان المسـعودي يعيـش فـي عهـد الدولـة الغزنويـة
(582-351هــ1186-962/م) التـي تعتنـي بالعلـم والعلمـاء حتى
ورعـا ،حسـن السـيرة(.((19
صـار إما ًمـا ،مبـرزًا ،عال ًمـا ،زاهـ ًداً ،
( ((19الذهبي ،تاريخ اإلسالم.312/29 ،
( ((19السمعاني ،األنساب.251/12 ،
( ((19ابـن خلـكان ،أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم ،وفيـات األعيـان وأنبـاء
أبنـاء الزمـان ،تحقيـق :مريـم قاسـم طويـل وآخريـن ،بيـروت ،دار الكتـب
العلميـة1998 ،م.252/1 ،
( ((19النووي ،تهذيب األسماء واللغات.286/2 ،
( ((19ابـن الصلاح ،أبـو عمـرو عثمـان بـن عبدالرحمـن طبقـات الفقهـاء
الشـافعية ،تحقيق :محيي الدين علي نجيب ،ط ،2بيروت ،دار البشـائر
اإلسلامية1992 ،م.207/1 ،
( ((19ابن خلكان ،وفيات األعيان.213/4 ،
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شـرح مختصـر المزنـي فـي الفقـه الشـافعي فأحسـن فيـه(.((19
وكانـت لـه اجتهـادات كثيـرة فـي فـروع المذهـب( ،((19توفـي بمرو
سـنة (420هــ1029/م)(.((20
خالصة القول أن الفقهاء المسـعوديين كان لهم أثر بارز في
إثـراء الفقـه الشـافعي فـي مـرو ،ولـم يتـرك لنـا فقيههـم مصن ًفـا
فـي فروع الفقه الشـافعي.
وهكـذا يتضـح لنـا فـي النهايـة أن أسـرة بنـي مسـعود قـد
أسـهمت فـي إثـراء علـم الفقـه فـي الكوفـة ومـرو ،فبـرز فـي
الكوفـة ثالثـة فقهـاء كبـار ،فـي حيـن بـرز فـي مدينـة مـرو فقيـه
شـافعي.
وإذا نظرنـا إلـى الفقهـاء المسـعوديين علـى حسـب المذاهـب
الفقهيـة السـائدة فـي العالـم اإلسلامي فـي مـدة البحـث فإننـا
نجـد ثالثـة مـن بيـن هـؤالء الفقهـاء قـد ظهـروا فـي الكوفـة قبـل
ظهور المذاهب الفقهية ،وكان لهم أثر كبير في التمهيد لظهور
( ((19حاجـي خليفـة ،سـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول ،تحقيق :محمود
عبدالقادر األرناؤوط ،إسـتانبول ،مكتبة إرسـيكا2010،م163/3 ،؛ عمر
رضـا كحالـة ،معجـم المؤلفيـن ،تراجـم مصنفـي كتـب العربيـة ،بيـروت،
دار إحيـاء التـراث العربـي( ،د .ت)259/10 ،؛ إسـماعيل البغـدادي،
هديـة العارفيـن أسـماء المؤلفيـن وآثـار المصنفيـن ،إسـتانبول ،وكالـة
المعـارف1955 ،م.65/2 ،
( ((19لمزيـد مـن التفاصيـل عـن هـذه اآلراء الفقهيـة ينظـر :السـبكي ،تـاج
الديـن بـن علـي بـن عبدالكافـي ،طبقـات الشـافعية الكبـرى ،تحقيـق:
عبدالفتـاح محمـد الحلـو وآخـر ،ط ،2القاهـرة ،دار هجـر1992 ،م،
.174-172/4
( ((20الصفدي ،الوافي بالوفيات.260/3 ،
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هـذه المذاهـب ،وذلـك من طريـق تالمذتهم الذين حملوا علمهم
وآراءهـم الفقهيـة إلـى األجيـال الالحقـة .ولكـن الغريـب حقًّـا أن
يحتـل المذهـب الشـافعي المركـز األول بيـن أبنـاء هـذه األسـرة،
وذلـك علـى عكـس المتوقـع ،فقـد كان مـن المفتـرض أن يحتـل
المذهـب الحنفـي المركـز األول بحكـم ظهـوره فـي الكوفـة مقـر
النشأة األولى للفقهاء المسعوديين ،ولكن لم ينتصر له إال فقيه
واحـد فقـط ،فـي حيـن لـم يتمذهـب لبقيـة المذاهـب الفقهيـة
األخـرى أي فقيـه مسـعودي ،ولعـل سـيادة المذهـب الشـافعي
ونشـاط أتباعـه فـي إقليـم خراسـان هـو الدافـع الرئيـس وراء
اعتنائهـم به.
يضـاف إلـى ذلـك أن السـمة البـارزة لهـؤالء الفقهـاء جمي ًعـا
هـي قلـة التأليـف ،فلـم أعثـر  -علـى قلـة علمـي ،وطـول بحثي -
إال علـى مصنـف واحـد فـي الفقـه الشـافعي ،وإن كان هنـاك
عـذر للفقهـاء الذيـن ظهـروا فـي الكوفـة لعـدم انتشـار التدويـن
فـي تلـك المـدة ،فمـا عـذر بقيـة الفقهـاء الذيـن ظهـروا بعـد أن
دون هـذا العلـم ،وصـار لـكل مذهـب فقهـاؤه وعلمـاؤه ومجتهدوه
الذيـن ظلـوا يصنفـون ويدونون ويشـرحون ما غمض من مسـائل
ً
فضلا عـن تالمذتهـم.
المذهـب لجمهـور القـراء
وأخيـ ًرا ،والحـق يقـال ،فـإن الفقهـاء المسـعوديين على الرغم
مـن طـول المـدة الزمنيـة ،وتعـدد األماكن الجغرافية فإن السـمة
الظاهـرة لديهـم جمي ًعـا هـي العلـم والفهـم الدقيـق فـي األمـور
الشـرعية ،والـورع والخـوف مـن اهلل تعالـى مـن كثـرة الفتـوى،
والحسـبة فـي تعلـم هـذا العلـم ،فمـع قـرب بعضهـم مـن السـلطة
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الحاكمـة فـي زمانهـم فإنـي لم أعثـر ألحدهم على زلة أو مهادنة
علـى حسـاب الديـن ،بـل علـى العكـس اسـتطاع أحدهـم أن يربي
أحـد تالمذتـه علـى حـب العلم الشـرعي ،وأن يقوم سـلوكه ،حتى
اسـتحق أن يطلـق عليـه خامـس الخلفـاء الراشـدين.
رابعا :األدب وعلوم اللغة
ً

أسـهم بنـو مسـعود بنصيـب وافـر فـي مجـال األدب العربـي،
فكان منهم الشـعراء ،والخطباء ،وعلماء اللغة ،وأسـتطيع القول
إنهـم أثـروا الحيـاة األدبيـة فـي البلاد التـي اسـتوطنوها ،وتركوا
بصمـات واضحـة علـى صفحـة األدب العربـي فـي عصـوره
اإلسالمية.
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أ  -الخطابة:
الخطابـة مصـدر الفعـل خطـب يخطـب أي صـار خطي ًبـا(،((20
وهـي علـى هـذا صفـة راسـخة فـي نفـس المتكلـم ،يقتـدر بهـا
علـى التصـرف فـي فنـون القـول؛ لمحاولـة التأثيـر فـي نفـوس
السـامعين ،وحملهـم علـى مـا يـراد منهـم بترغيبهـم ،وإقناعهـم،
فالخطابة مرماها التأثير في نفس السامع ،ومخاطبة وجدانه،
وإثـارة إحساسـه لألمـر الـذي يـراد منـه؛ ليذعـن للحكـم ،ويسـلم
بـه( .((20وقـد تعـددت فنـون الخطابـة علـى مـر العصـور ،فـكان
منهـا الخطـب الدينيـة والسياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة
وغيرهـا.
( ((20ابن منظور ،لسان العرب.361/1 ،
( ((20محمـد أبـو زهـرة ،الخطابـة ،أصولهـا ،تاريخهـا فـي أزهـر عصورهـا
عنـد العـرب ،القاهـرة ،دار الفكـر العربـي1934 ،م ،ص.15
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وقـد شـارك المسـعوديون فـي بعـض مجـاالت الخطابـة
بأنواعهـا المختلفـة ،فـكان مـن أشـهر خطبائهـم فـي المجـال
الدينـي الصحابـي الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود ،فإضافـة إلـى
حبـه تعليـم القـرآن الكريـم ،وروايـة الحديـث الشـريف ،ونبوغـه
فـي الفقـه واسـتنباط األحـكام الشـرعية ،فقـد حفظت لنا بعض
المصـادر التاريخيـة مجموعـة مـن خطبـه  ،تـدور معظمهـا
حـول دعـوة النـاس إلـى اإلسلام ،واإليمان برسـالة النبي محمد
( ،((20واالعتنـاء بقـراءة القـرآن الكريـم وتدبـر معانيـه(،((20
وتحـث علـى مجالـس الذكـر وأنهـا محيـاة للعلـم ،وتحـدث للقلـب
خشـوعا وسـكينة( ،((20وحفظـت هـذه المصـادر بعـض خطبـه
ً
السياسـية فـي أثنـاء واليتـه علـى الكوفـة(.((20
ب  -علم اللغة:
لـم يقتصـر أثـر المسـعوديين علـى الخطابـة ،بـل كانـت لهـم
إسـهامات متعـددة فـي مجـال علـم اللغـة ،ويأتـي فـي مقدمتهـم
الصحابـي الجليـل عبـداهلل بـن مسـعود الـذي ينتمـي إلـى قبيلـة
هذيـل التـي تعـد مـن أفصح قبائل العرب علـى اإلطالق ،يضاف
إلـى ذلـك أنـه نـال شـرف الصحبـة مـع الرسـول  ،فتعلـم مـن
فصاحتـه وبالغتـه .هـذا ،وقـد اسـتوطن ابـن مسـعود الكوفـة،
( ((20ابن منظور ،مختصر تاريخ دمشق.53/14 ،
( ((20ابن منظور ،مختصر تاريخ دمشق.57/14 ،
( ((20ابـن منظـور ،مختصـر تاريـخ دمشـق69/14 ،؛ ابـن عبدربـه ،أبـو عمـر
أحمـد بـن محمـد ،العقـد الفريـد ،تحقيق :أحمد أميـن وآخرين ،القاهرة،
الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة2044 ،م.216/4 ،
( ((20البالذري ،أنساب األشراف.524/5 ،
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ونشـر علمـه بيـن أبنائهـا ،فالتـف طلاب العلـم حولـه ينهلـون
مـن علمـه ،فـكان فـي مجلسـه القـراء والمح ِّدثـون والفقهـاء
واللغويـون .فكثيـ ًرا مـا نجـد أن علمـاء اللغـة والنحـو فـي الكوفـة
من القراء ،وربما كان كثير منهم من مدرسـة ابن مسـعود نفسـه
كالمفضـل الضبـي (ت 784/168م) ،وأبـي عمـرو الشـيباني،
والفـراء النحـوي (207-144هــ822-761/م) الذي روى القراءة
عـن أبـي بكـر بـن عيـاش ،وعلـي بـن حمـزة الكسـائي ،ومحمـد
بـن الحسـن بـن يونـس ،وأبـي العبـاس الهذلـي المعـدود في نحاة
الكوفة ،بل إن رأس مدرسـة الكوفة النحوية الكسـائي هو نفسـه
مـن القـراء السـبعة المعروفيـن(.((20
ولهـذا كانـت القـراءات بعامـة ،وقـراءة ابـن مسـعود بخاصـة
ذات أثـر عميـق فـي المدرسـة الكوفيـة ،حتـى إنهـم علـى خلاف
البصرييـن يعتـدون بهـا مصـد ًرا مه ًّمـا مـن مصـادر النحـو
الكوفـي ،فهـم مـن أكثـر الناس إدرا ًكا لفضل القراءات واالعتداد
بهـا فـي النحـو واللغـة؛ لمـا يحوطهـا مـن سـياج ينـأى بهـا عـن
الوضـع واالنتحـال اللذيـن قـد يصيبـان الشـعر ،ويبعـد بهـا عـن
الخطـأ الـذي قـد يظهـر أحيا ًنـا عنـد الروايـة عـن األعـراب
الذيـن قـد ال تحسـن نيتهـم فـي كل مـا يرويـه عنهـم علمـاء اللغـة
ورواتها(.((20
واضحـا فـي قـراء
هكـذا نـرى أثـر ابـن مسـعود وتالميـذه
ً
الكوفـة ،وفـي غيرهـم مـن علمـاء اللغة ،وقد يلمـس الباحث ذلك
( ((20شـوقي ضيـف ،المـدارس النحويـة ،دار المعـارف ،القاهـرة ،ط،7
1968م ،ص.176
( ((20عبدالجواد الطيب ،هذيل في جاهليتها وإسالمها ،ص.77
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بجلاء فـي منهـج النحـو والنحـاة فـي مدرسـة الكوفـة(.((20
ومـن أشـهر علمـاء علـم اللغـة بالكوفـة القاسـم بـن معـن
بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل بـن مسـعود ،أبـو عبـداهلل
ً
تلميذا
الهذلـي( ،((21أحـد فقهـاء األحنـاف بالكوفة الـذي كان
لإلمـام أبـي حنيفـة النعمـان .فإضافـة إلى كونـه فقي ًها حنفيًّا
فقد كان عالــ ًما لغويًّا ،بل من أشـهر علماء العربية بالكوفة،
قـال بعـض المؤرخيـن" :كان يقـال لـه شـعبي زمانـه لسـعة
علمـه"( .((21ذاعـت شـهرته بالكوفـة فالتف طلاب علم اللغة
حولـه يسـمعون منـه ،فـكان من أشـهرهم محمد بـن زياد ،أبو
عبـداهلل بن األعرابي (231-150هــ845-767/م)( ((21الذي
صار أحد أعالم المدرسـة الكوفية في علم اللغة( ،((21يقول
أبـو العبـاس ثعلـب (291-200هــ914-816/م)" :شـاهدت
ابـن األعرابـي ،وكان يحضـر مجلسـه زهـاء مئـة إنسـان،
كل يسـأله أو يقـرأ عليـه ويجيـب مـن غيـر كتـاب .ولزمتـه
بضـع عشـرة سـنة ،مـا رأيـت بيـده كتا ًبـا قــط ،ومـا أشـك
فـي أنـه أملـى علـى النـاس مـا يحمـل علـى أجمـال ،ولـم يـر
أحـ ٌد فـي علـم الشـعر واللغـة كان أغـزر منـه ،وأدرك النـاس،
( ((20شوقي ضيف ،المدارس النحوية ،ص.170
( ((21البالذري ،أنساب األشراف.229/11 ،
( ((21الذهبي ،تاريخ اإلسالم.297/11 ،
( ((21القفطي ،أبو الحسن علي بن يوسف ،إنباه الرواة على أنباه النحاة،
تحقيـق :محمـد أبـو الفضـل إبراهيم ،ط ،3القاهـرة ،دار الكتب والوثائق
القومية1428 ،هـ2007/م.128/3 ،
( ((21الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.201/3 ،
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وقـرأ علـى القاسـم بـن معـن ،واتسـع فـي العلـم جـ ًّدا"(.((21
وإن كان القاسـم بـن معـن لـم يتـرك لنـا مصنفًـا فـي علـم
الفقـه الحنفـي فإنـه تـرك لنـا عـدة مصنفـات في علـم اللغة،
منهـا كتـاب( :غريب المصنـف)( ،((21و(كتاب النحو)(،((21
وكتـاب( :نـوادر اللغـة)( ،((21وغيرهـا .قـال أحـد المؤرخيـن:
"كان أروى النـاس للحديـث والشـعر ،وأعلمهـم بالعربيـة
والفقـه"( .((21مـات بالرقـة فـي خالفـة هـارون الرشـيد،
وذلـك عـام (175هــ791/م)(.((21
وصفـوة القـول أن بنـي مسـعود قـد أسـهموا فـي مجـاالت
األدب اإلسلامي مـن :نثـر ،وخطابـة ،وعلـم لغـة ،ونحـو ،وكان
لهـم أثـر بـار ٌز فـي هـذا المجـال .غيـر أننـي لـم أعثـر علـى ديوان
شـعر ،أو نمـوذج نثـري ألحدهـم ،حتـى نقـف بـه علـى طريقتهـم
فـي التعبيـر ،وفـي اختيارهم األلفـاظ ،ونعقد موازنة بينهم وبين
شـعراء عصرهـم وخطبائـه .ولعـل الزمـان يجـود علينـا أو علـى
أحـد الباحثيـن المجديـن فـي علـوم اللغـة العربيـة ،فيجمـع لنـا
شـتات مـا تفـرق مـن شـعرهم ونثرهـم فـي بطـون كتـب اللغـة
( ((21ابن النديم ،أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم ،الفهرست ،تحقيق:
الشـيخ إبراهيـم رمضـان ،ط ،2بيـروت ،دار المعرفـة1417 ،هــ1997/م،
ص.94
( ((21عمر كحالة ،معجم المؤلفين.126/8 ،
( ((21حاجي خليفة ،سلم الوصول.25/3 ،
( ((21إسماعيل البغدادي ،هدية العارفين.825/1 ،
( ((21الذهبي ،سير أعالم النبالء.191/8 ،
( ((21ياقـوت الحمـوي ،ياقـوت بـن عبـداهلل الرومـي ،إرشـاد األريـب إلـى
معرفـة األديـب ،دار الكتـب العلميـة1991 ،م.2230/5 ،
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العربيـة ،ويعيـد ترتيبهـا وتنسـيقها ،وحينئـذ فقـط نقـف علـى ما
أضافـوه حقًّـا إلـى األدب العربـي.
خامسا :علم التاريخ
ً

كمـا نشـط العلمـاء فـي نشـر الديـن اإلسلامي وعملـوا للتفقـه
فيـه فقـد نشـطت كذلـك حركـة تدويـن األخبـار التـي سـلكت فـي
منهجها مسـلك المحدثين ،فقد كان علم التاريخ عند المسـلمين
يرمي في البدء إلى دراسـة سـيرة النبي  وأعمال الصحابة -
رضي اهلل عنهم  -والجماعة اإلسالمية الناشئة وأخبار الغزوات
والجهـاد .وهكـذا نـرى أن طبيعـة علـم التاريخ لم تكن تختلف أوالً
عـن طبيعـة علـم الحديـث إال فـي هدف كل منهمـا ،ونوع الروايات
التـي يعنـى بهـا ،فالمحدثـون يعنـون بالروايـات التـي تقـرر مبـادئ
فقهيـة ،فـي حيـن يعنـى المؤرخون بالروايات التي تتجه إلى سـرد
ً
دليلا علـى اشـتراك العلميـن فـي المصـادر
الحـوادث ،وحسـبنا
والمنهج أن كل جيل كان يأخذ الروايات عن الجيل الذي سـبقه،
وأن المتن في كل رواية كان مسـبو ًقا بالسـند أو اإلسـناد.
وعلـى ذلـك فإننـا نسـتطيع أن نميـز بيـن ثالثـة أنـواع مـن
الروايـات التاريخيـة التـي ظهـرت إبـان تلـك المرحلـة ،وهـي:
روايـة اإلخبارييـن ،وعلـم األنسـاب ،وفـن السـير .وال يعنـي ذلـك
انفصـال المـادة العلميـة بيـن األقسـام الثالثـة انفصـاالً تا ًّما كما
هـو معـروف حال ًّيـا ،ولكنـه يعـد ابتـداء لهـذا النـوع مـن الكتابـات
التاريخيـة التـي ظهـرت فيمـا بعـد ،وقـد اشـتغل المسـعوديون
بهـذه األلـوان مـن الكتابـة التاريخيـة ،وكان من أقدم هذه األلوان
النسـابون.
فـي الظهـور َّ
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النسابون:
أ َّ -
إضافـة إلـى اعتنـاء الـرواة بذكـر الروايـات المتعلقـة بالسـيرة
النبوية ،وأحداث الفتوحات اإلسالمية ،وأخبار الدولة اإلسالمية،
كان هناك نوع ثالث عني به الرواة المسـعوديون وهو األنسـاب؛
وذلك أن العرب كانت بحكم طبيعتها تعيش قبائل ،وتعد القبيلة
وحـدة كوحـدة األسـرة ،فلمـا جـاء اإلسلام جعـل األخـوة الدينية
محـل الرابطـة القبليـة ،واسـتمر الوضـع هكـذا حتـى جاءت
الدولـة األمويـة (132-41هــ750-661/م) ،فعـاش األمويـون
سلاحا
عيشـة عربيـة يقاتلـون بالعصبيـة القبليـة ،ويتخذونهـا
ً
لهـم ،وهـذا كلـه يدعـو إلـى العنايـة بحفـظ األنسـاب( .((22وقـد
اشـتهر جماعـة بحفـظ األنسـاب ،منهـم :أبـو بكـر الصديق 
( 51ق هـ13-هــ634-573/م) ،فقـد كان نسـابة ،ولـه أخبـار
ومناظـرات تـدل علـى معرفتـه الواسـعة بقبائـل العـرب(،((22
ودغفـل بـن حنظلـة الشـيباني (ت 65هــ695/م) ،وسـعيد بـن
المسيب (94-13هـ713-634/م) ،وقتادة بن دعامة السدوسي
(118-61هــ737-680/م) ،والشـعبي (103-19هــ721-640/م)،
ومـن المسـعوديين القاسـم بـن معـن بن عبدالرحمـن بن عبداهلل
بـن مسـعود ،أبـو عبـداهلل الهذلـي( ،((22كان مـن أشـهر علمـاء
الكوفـة باألخبـار ،والنسـب(.((22
( ((22أحمد أمين ،ضحى اإلسالم.346/2 ،
( ((22ابن عبدربه ،العقد الفريد.280/3 ،
( ((22البالذري ،أنساب األشراف.229/11 ،
( ((22الذهبي ،سير أعالم النبالء.190/8 ،
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ب  -المؤرخون:
إذا جـاء الحديـث عـن المسـعودي أبـي الحسـن علـي بـن
الحسـين بـن علـي الـذي ينتهـي نسـبه إلـى الصحابـي عبـداهلل
بـن مسـعود( ((22فإنـه حديـث عـن مـؤرخ ذائـع الصيـت ،فقـد كان
غـرة فـي جبيـن المؤرخيـن المسـعوديين ،والنجـم الثاقـب فـي
سـماء بغـداد ،والنجـم السـاطع فـي سـماء علـم التاريـخ علـى مـر
الزمـان واختلاف الدهـور واألعـوام.
فأمـا منشـؤه فـإن الثقـات مـن المؤرخيـن يـرون أنـه نشـأ فـي
بغـداد( ،((22علـى حيـن يـرى ابن النديم أنه مـن أهل المغرب(،((22
وهـو غلـط واضـح ،ألن المسـعودي ذكـر مولـده فـي كتابـه (مروج
الذهـب) حيـن عـدد فضائـل األقاليم ووصف هواءهـا واعتدالها
وانحرافهـا ،ثـم قـال" :وأوسـط األقاليـم إقليم بابل الـذي مولدنا
به"(.((22
وممـا يؤسـف لـه أن ذلك العالـم الكبير والمؤرخ العظيم الذي
عاش معن ًّيا بالعلم والعلماء ،وبالتاريخ والمؤرخين أهمله التاريخ،
فلـم يذكـر المؤرخـون شـي ًئا مـن نعوتـه ،وال مـن تاريـخ طفولته أو
حياتـه ،وكل الـذي وصـل إلينـا مـن شـيوخه أنـه سـمع ابـن عرفـة
نفطويـه (323-244هــ935-858/م) ،وابن زبر الربعي القاضي
( ((22الذهبي ،تاريخ اإلسالم.340/25 ،
( ((22ياقوت ،إرشاد األريب1705/4 ،؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء569/15 ،؛
ابن العماد ،شذرات الذهب.33/1 ،
( ((22ابن النديم ،الفهرست ،ص.188
( ((22المسـعودي ،أبـو الحسـن علـى بـن الحسـين بـن علـي ،مـروج الذهـب
ومعـادن الجوهـر ،تحقيـق :محمـد محيـي الديـن عبدالحميـد ،ط ،5بيـروت،
دار الفكـر1393 ،هــ1973/م.51/2 ،
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(329-255هــ941-869/م)( ،((22وكانـت لـه رحلـة إلـى البصـرة
لقـي فيهـا أبا خليفة الجمحـي (305-206هـ917-821/م)(.((22
وعلى أي حال فقد قضى زهرة شبابه في بغداد ،ولكنه غادر
إقليـم العـراق إرضـاء لميولـه وأذواقـه ،ورغبـة منـه فـي التجـول،
فخـرج مـن بغـداد سـنة (301هــ913/م) ليقـوم برحلـة قيـل :إنهـا
اسـتمرت أعوا ًما ثالثة( ،((23وقد قضاها متنق ً
ال بين ربوع فارس
وكرمـان( .((23ثـم بعـد ذلـك جـاب بلاد الهنـد ،وقطـن أخيـ ًرا فـي
مدينـة بومبـاي حتـى سـنة (304هــ916/م)( ،((23ومـن المحتمـل
أن يكـون قـد قـام برحلـة حينـذاك إلـى جزيـرة سـيالن ،ومـن ثـم
وصـل إلـى عمـان ،ويمكـن أن نسـتنتج أنـه ذهـب إلـى مشـارف
الصيـن( .((23ومـع أنـه خاطـر بتلـك الرحلـة ،وخصـص لهـا نفسـه
ووقتـه فإنـه تعمـق في دراسـة الحدود اإلسلامية ،واسـتعان على
ذلـك باآليـات العلميـة التـي كانـت معروفـة فـي حياتـه( .((23وهـو
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( ((22الصفدي ،الوافي بالوفيات.5/21 ،
( ((22السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى.456/3 ،
( ((23كراتشكوفسكي ،تاريخ األدب الجغرافي العربي ،ترجمة :صالح الدين
عثمان هاشم ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي1408 ،هـ1987/م.179/1،
( ((23شاكر مصطفى ،التاريخ العربي والمؤرخون ،ط ،3بيروت ،دار العلم
للماليين1983 ،م.46/2 ،
( ((23أحمـد رمضـان أحمـد ،تطـور علـم التاريـخ اإلسلامي حتـى نهايـة
العصـور الوسـطى ،القاهـرة ،الهيئـة العامـة للكتـاب1989 ،م ،ص.169
( ((23آدم متـز ،الحضـارة اإلسلامية فـي القـرن الرابـع الهجـري ،ترجمـة:
محمـد عبدالهـادي أبـو ريـدة ،ط ،3القاهـرة ،الهيئـة العامـة للكتـاب،
2003م.3/2 ،
( ((23أحمد رمضان أحمد ،الرحلة والرحالة المسلمون ،جدة ،دار البيان
العربي( ،د .ت) ،ص.102
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يحدثنـا أنـه كان فـي سـنة (314هــ926/م) فـي فلسـطين وفـي
ً
متنقلا بيـن العـراق وسـوريا ومصـر
أنطاكيـة ،وظـل بعـد ذلـك
التـي دخلهـا فـي عصر الدولـة اإلخشـيدية (358-323هـ-935/
969م) ،والتـي كانـت بهـا حركـة علميـة زاهرة( ،((23فطابت نفسـه
للحيـاة فـي ظلهـا ،فهـو يحدثنـا أنه كان في سـنة (336هـ947/م)
قـد أتـم تأليـف كتابـه (مـروج الذهـب) في فسـطاط مصـر ،وكان
قـد بـدأ تأليفـه سـنة (332هــ943/م) ،ويذكـر كذلـك أنـه فـي
سـنة (344هــ955/م) كان يشـتغل بوضـع النسـخة األولـى مـن
كتـاب( :التنبيـه واإلشـراف) فـي الفسـطاط نفسـه ،ثـم فـي سـنة
(345هــ956/م) زاد فيهـا وأصلحهـا(.((23
ويظهـر ممـا ذكـره مـن الكتـب التاريخيـة فـي صـدر كتابيـه:
(مـروج الذهـب) ،و(التنبيـه واإلشـراف) أن المكتبـة العربيـة
التاريخيـة فـي عصـره كانـت غنيـة ج ًّدا ،عامـرة بالمؤلفات ،فقد
أورد فيهمـا عـد ًدا وفيـ ًرا مـن أسـماء الكتـب ،وأسـماء المؤلفيـن
التـي اعتمـد عليهـا فـي تأليـف كتابيـه(.((23
وأمـا عـن عقيدتـه فقـد صـرح بعـض المؤرخيـن( ((23أنـه كان
شـيع ًّيا معتزل ًّيـا ،فقـد ذكـر أن الوصيـة جاريـة مـن عهـد آدم 
( ((23سـيدة إسـماعيل كاشـف ،مصـر فـي عصـر اإلخشـيديين ،القاهـرة،
الهيئـة العامـة للكتـاب1989 ،م ،ص ،304ومـا بعدهـا.
( ((23أحمد أمين ،ظهر اإلسالم.207/2 ،
( ((23المسعودي ،مروج الذهب12/1 ،؛ وكتابه :التنبيه واإلشراف ،ليدن،
مطبعة بريل1893 ،م ،ص.5
( ((23ابـن تغـري بـردي ،أبـو المحاسـن يوسـف األتابكـي ،النجـوم الزاهـرة
فـي ملـوك مصـر والقاهـرة ،القاهـرة ،الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة،
2007م.316-315/3 ،
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تنقل من قرن إلى قرن حتى رسـولنا  ،ثم أشـار إلى اختالف
النـاس بعـد ذلـك فـي النـص واالختيـار( ،((23وقـد أولـى األحداث
المتعلقـة بعلـي بـن أبـي طالـب  فـي كتابـه( :مـروج الذهـب)
اعتنـا ًء كبيـ ًرا أكثـر مـن اعتنائـه بحيـاة رسـول اهلل  ،وركـز
واضحا .يضاف
عنايتـه فـي البيـت العلوي ،وتتبع أخبارهم تتب ًعا
ً
إلـى ذلـك أن المسـعودي لـم يذكـر أسـانيد الروايـات وال أسـماء
المصنفـات التـي ينقـل عنهـا كل خبـر ،مكتف ًيـا بقائمـة الكتـب
التاريخيـة التـي سـاقها فـي مقدمـة كتابـه ،ويبـرز بينهـا  -فيمـا
يعـرض لتاريـخ عصـر الراشـدين  -كتـب أبـي مخنـف لـوط بـن
يحيى (ت 157هـ773/م) ،والهيثم بن عدي (ت 207هـ822/م)،
ومحمـد بـن عمـر الواقـدي (ت 207هــ822/م) ،وأبـي الحسـن
علـي بـن محمـد المدائني (ت 225هــ839/م) ،وأحمد بن يحيى
البلاذري (ت 279هــ893/م) ،وغيرهـا(.((24
وقـد قـدم المسـعودي للمكتبـة العربيـة كثيـ ًرا مـن المصنفـات
المهمـة فـي مجـاالت المعرفـة جمي ًعـا ،مـن أهمهـا :كتـاب
(مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر) ،و(أخبـار الزمـان ومـن أبـاده
الحدثـان) ،و(التنبيـه واإلشـراف) و(أخبـار الخـوارج) و(ذخائـر
العلـوم ومـا كان فـي سـالف الدهـور) و(الرسـائل) و(االسـتذكار
لمـا مـر فـي سـالف األعصـار) و(أخبـار األمـم مـن العـرب
والعجم) و(خزائن الملك وسر العالمين) و(المقاالت في أصول
الديانـات) و(البيـان فـي أسـماء األئمـة) ،و(المسـائل والعلـل فـي
( ((23ابن حجر ،لسان الميزان.531/5 ،
( ((24أكرم العمري ،عصر الخالفة الراشدة ،ص.22
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المذاهـب والملـل) و(اإلبانـة عـن أصـول الديانـة) و(سـر الحياة)
و(االسـتبصار) فـي اإلمامـة ،و(السـياحة المدنية) في السياسـة
واالجتمـاع .و(رسـالة البيـان عـن أصـول األحـكام) فـي أصـول
الفقـه الشـافعي ،و(تحـف األشـراف والملـوك)( ،((24وغيرهـا.
ويطـول بـي الحديـث لـو تتبعـت حيـاة المسـعودي بالتفصيـل،
ومنهجـه فـي كتبـه( ،((24فهـذا الموضـوع يسـتحق بح ًثـا مفـر ًدا،
وعلـى أي حـال فقـد ذكـر المؤرخـون أنـه عـاش آخـر عمـره فـي
مصـر ،وتوفـي بهـا فـي سـنة (345هــ956/م)( ،((24وقيـل :سـنة
(346هــ957/م) ،ودفـن بجبـل المقطـم بالفسـطاط(.((24
خالصـة القـول أن المسـعودي يعـد مـن المؤلفيـن ذوي
الثقافـة المتنوعـة الذيـن عاشـوا فـي القـرن الرابـع الهجـري/
العاشـر الميلادي ،ولـم يعتـن بالجغرافيا والتاريخ فحسـب ،بل
اعتنـى كذلـك بعلـوم الديـن واألخلاق والسياسـة ،ولكـن معظـم
جهـده كان فـي الجغرافيـا والتاريـخ .ومـع أن الدقـة والعمـق لـم
تتوافـرا لديـه دائ ًمـا( ((24فإننـا نديـن لـه بمجموعـة مـن األخبـار
( ((24ينظـر كتابـه :مـروج الذهـب11/1 ،؛ ابـن النديم ،الفهرسـت ،ص188؛
1658/2؛ عمر كحالة ،معجم المؤلفين80/7 ،؛ يوسف إليان سركيس،
معجـم المطبوعـات العربيـة والمعربـة ،النجـف ،مكتبـة آية اهلل العظمى
المرعشـي1928 ،م1744-1743/2 ،؛ فـؤاد سـزكين ،تاريـخ التـراث العربـي،
.184-177/2/1
( ((24ينظر على سبيل المثال :عبدالفتاح محمد وهيبة ،جغرافية المسعودي
بيـن النظريـة والواقـع ،اإلسـكندرية ،منشـأة المعـارف1415 ،هــ1995/م،
ص 24ومـا بعدهـا.
( ((24الذهبي ،العبر.71/2 ،
( ((24ابن العماد ،شذرات الذهب.33/1 ،
( ((24ابن خلدون ،المقدمة.330/1 ،
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القيمـة عـن البلاد اإلسلامية ،وبمعلومـات مهمـة مـن مصـادر
مفقـودة ال نجدهـا إال عنـده ،فرحالتـه العلميـة شـملت ميدا ًنـا
واسـ ًعا مـن بقـاع األرض فـي زمانـه ،وقد وجدت أثـ ًرا كبي ًرا في
ً
مؤرخا وليس
مؤلفاتـه ،ومـع هـذا فقـد دخل اسـمه فـي التاريـخ
رحالة.
وختا ًمـا ،فـإن الـرواة والمؤرخيـن المسـعوديين قـد أسـهموا
ً
ملحوظا في إثراء الحركة التاريخية في العالم اإلسالمي،
إسها ًما
سـواء مـن حيـث تنـوع المـادة التاريخيـة أو مـن حيـث العـدد ،فقد
أسهموا بمؤرخ واحد .يضاف إلى ذلك أن المؤرخين المسعوديين
قـد تركـوا بصماتهـم الواضحـة على صفحات التاريخ اإلسلامي
عامـة ،ويكفيهـم فخـ ًرا حفظهـم الروايات التاريخيـة من الضياع،
ومـع النقـد الـذي قـد يوجـه إلـى بعضهـم فإنه نقد ال يسـتقيم مع
ً
فضلا عـن المنهـج العلمـي الصحيـح ،فمـا زال المجال
المنطـق،
 مـع كثـرة البحـوث التـي كتبـت عـن أبـي الحسـن المسـعودي -خص ًبـا لتقديـم الجديـد عـن هذا المـؤرخ العظيم.
سادسا :القضاء
ً

القضـاء وسـيلة لألمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر ،ونصرة
المظلـوم وردع الظالـم عـن ظلمـه ،وإيصـال الحـق إلـى أهلـه،
واإلصلاح بيـن النـاس ،والحكـم بالحـق ،واهلل  -جـل جاللـه -
اح ُكـم
ـاءو َك َف ْ
يحـب مـن يقضـي بالحـق ،قـال تعالـىَ { :فـإن َج ُ
ض ُّـرو َك َش ْـي ًئا َوإ ْن
بَ ْي َن ُه ْـم َأ ْو َأ ْعـرِ ْض َع ْن ُه ْـم َوإن تُ ْعـرِ ْض َع ْن ُه ْـم َف َلـن َي ُ
ِ
ِ
ين}(.((24
َح َك ْم َ
ـت َف ْ
ـب ا ْلـ ُـم ْق ِس ِط َ
اح ُكـم بَ ْي َن ُهـم ِبا ْل ِق ْسـط إ َّن ال َّل َـه يُح ُّ
( ((24سورة المائدة ،آية.42 :
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وفضـل القضـاء عظيـم ،يـدل علـى ذلك أن المخطـئ فيه مأجور
كالمصيـب فيـه ،وإن تفاضلا فـي مقدار األجـر ما دام المخطئ
يقصـد الحـق فـي قضائـه ،ويجتهـد فـي الوصـول إليـه ،جـاء فـي
الحديـث الصحيـح أن رسـول اهلل  قـال« :إذا حكـم الحاكـم
فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه أجـران ،وإذا حكـم فاجتهـد ثـم أخطـأ
فلـه أجـ ٌر»(.((24
ويطلـق القضـاء فـي اللغـة علـى معـان شـتى ،منهـا :اإلحـكام،
وااللتـزام ،واألمـر( .((24وفـي االصطلاح هو" :الفصل بين الناس
في الخصومات حس ًما للتداعي ،وقط ًعا للنزاع باألحكام الشرعية
المتلقاة من الكتاب والسنة"(.((24
والقضـاء ضـروري للمجتمعـات ،فـأي مجتمـع بلا اسـتثناء
يحتـاج إليـه سـواء أكان مجتم ًعـا إسلام ًّيا أم غيـر إسلامي.
كـم بَ ْي َن ُهـم
اح ُ
{و َأ ِن ْ
ولهـذا أمـر اإلسلام بالقضـاء ،قـال تعالـىَ :
ِب َمـا َأن َـز َل ال َّل ُـه}( .((25وأجمـع العلمـاء علـى مشـروعية القضـاء،
وقالـوا :إن القيـام بـه مـن فـروض الكفايـة ،معلليـن ذلـك بـأن
أمـر النـاس ال يسـتقيم بدونـه فيكـون واج ًبـا كفائ ًيـا كالجهـاد
واإلمامـة(.((25
( ((24البخـاري ،صحيـح البخـاري 108/9 ،حديـث رقـم ()7352؛ مسـلم،
صحيـح مسـلم 1342/3 ،حديـث رقـم .1716
( ((24ابن منظور ،لسان العرب.186/15 ،
( ((24ابن خلدون ،المقدمة.603/2 ،
( ((25سورة المائدة ،آية.49 :
( ((25عبدالكريـم زيـدان ،نظـام القضـاء فـي الشـريعة اإلسلامية ،ط،2
بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة1409 ،هــ1989/م ،ص.13
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وهـو مـن أهـم الوظائـف التابعـة للخالفـة( .((25ولخطـورة
منصـب القضـاء وأثـره فـي المجتمع فقد تشـدد الفقهاء وعلماء
السياسـية الشـرعية فـي شـروط مـن يتولـى هـذا المنصـب،
ً
شـروطا كثيـرة تجمـع بيـن سـعته فـي العلـم الشـرعي
فوضعـوا
وحسـن اسـتنباطه وفقهـه وإحكامـه القيـاس ،وكذلـك تجمـع بين
حسـن ورعـه وسلامة معتقـده ومروءتـه(.((25
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القضاة المسعوديون:
لمـا جـاء اإلسلام تولى الرسـول  الفصـل في الخصومات
بيـن النـاس ،وعندمـا اسـتقر بـه المقـام فـي المدينـة عقـد عه ًدا
بيـن المهاجريـن وبيـن أهـل المدينـة مـن المسـلمين واليهـود
وغيرهـم مـن المشـركين ،وكان ممـا جـاء فيـه" :وإنـه مـا كان بين
أهـل هـذه الصحيفـة مـن حـدث أو اشـتجار يخـاف فسـاده فـإن
مـرده إلـى اهلل  -عـز وجـل  -وإلـى محمـد رسـول اهلل "(.((25
ومـن ثـم أصبـح الرسـول  هـو القاضـي الـذي يفصل بين أهل
المدينـة المسـلمين منهـم واليهـود ،ويقضـي فيمـا يكـون بينهـم
من حدث أو اشتجار( .((25ولذلك كان النبي  يحذر أصحابه
مـن أن يأتـي أحدهـم فيتكلـم كال ًمـا جميلاً ليأخـذ حـق أخيـه،
( ((25ابن خلدون ،المقدمة.604/2 ،
( ((25المـاوردي ،علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري ،األحـكام
السـلطانية ،القاهـرة ،دار الحديـث( ،د .ت) ،ص.112-110
( ((25ابن هشـام ،عبدالملك بن هشـام المعافري ،السـيرة النبوية ،تحقيق:
مصطفـى السـقا وآخريـن ،القاهـرة ،الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة،
2012م.150-149/2 ،
( ((25أبـو زيـد شـلبي ،تاريـخ الحضـارة اإلسلامية والفكـر اإلسلامي ،ط،7
القاهـرة ،مكتبـة وهبة1416 ،هــ1996/م ،ص.115
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فقـال" :إنكـم تختصمـون إلـي ،ولعـل بعضكـم ألحـن بحجتـه مـن
بعـض ،فمـن قضيـت لـه بحـق أخيـه شـي ًئا بقولـه فإنمـا أقطـع لـه
قطعـ ًة مـن النـار فلا يأخذهـا"( .((25هـذا ،ولـم يؤثر عن الرسـول
 أنـه عيـن فـي بلـد مـن البلـدان رجل ً
ا اختـص بالقضـاء بيـن
المسـلمين ،بـل كان يعهـد بالقضـاء إلـى بعـض الـوالة ضمـن
توليتهـم أمـور الواليـة ،وأحيا ًنـا كان يعهـد إلـى بعـض أصحابـه
بفـض الخصومـات(.((25
وبعـد وفـاة الرسـول  تقلـد القضـاء الخلفـاء األربعـة،
فكانـوا يباشـرون القضـاء بأنفسـهم( ،((25وهـم سـادات اإلسلام،
ودخولهـم فيـه أقـوى دليـل علـى "علـو قـدره ،ووفـور أجـره"(،((25
فكانـوا يقضـون بيـن النـاس بالحـق والعـدل.
وفـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطاب  كثـرت الفتوحات
اإلسلامية ،واتسـع نطـاق العمـران ،وكثـرت مهمـات الخليفـة،
فرأى الخليفة أن يفصل القضاء عن السـلطة التنفيذية ،فأوفد
قضاته إلى األقاليم ،وضمن لهم استقالالً كام ً
ال عن الوالة(،((26
( ((25متفق عليه .البخاري ،صحيح البخاري ،180/3 ،حديث رقم ()2680؛
مسلم ،صحيح مسلم ،1337/3 ،حديث رقم .1713
( ((25حسـن إبراهيـم حسـن وآخـر ،النظـم اإلسلامية ،ط ،3القاهـرة ،دار
النهضـة المصريـة( ،د .ت) ،ص.275
( ((25ابن خلدون ،المقدمة.604/2 ،
( ((25ابـن أبـي الـدم ،القاضـي شـهاب الديـن أبـو إسـحاق إبراهيـم ،أدب
القضـاء ،تحقيـق :محيـي هلال السـرحان ،بغـداد ،مطبعـة اإلرشـاد،
1404هــ1984/م.261/1 ،
( ((26فتحية النبراوي ،تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية ،ط ،7القاهرة،
دار الفكر العربي1414 ،هـ1994/م ،ص.125
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فولـى أبـا الـدرداء (ت 32هــ652/م) معـه قضـاء المدينـة،
وولـى عثمـان بـن قيـس بـن أبـي العـاص قضـاء مصـر ،وولـى أبـا
موسـى األشـعري (ت 44هــ665/م) قضـاء البصـرة( ،((26وولـى
عبـداهلل بـن مسـعود قضـاء الكوفـة( .((26وكان مـن وصيتـه إليـه:
"إنـي وجهتـك معل ًمـا ليـس لـك سـوط وال عصـا ،فاقتصـر علـى
كتـاب اهلل فإنـه كفـاك وإياهـم ،وال تقبـل الهديـة وليسـت بحرام،
ولكنـي أخـاف عليـك القالـة"( .((26وكتـب إليهـم" :إنـي واهلل الذي
ال إلـه إال هـو آثرتكـم بـه على نفسـي فخـذوا منه"( .((26فكان أول
قـاض بالكوفـة علـى رأي بعـض المؤرخيـن( .((26وكان منهجه في
الحكـم يقـوم علـى اسـتنباط األحـكام مـن القـرآن الكريـم ،فـإن
لـم يجـد فمـن السـنة النبويـة ،فـإن لـم يجـد فـكان يجتهـد برأيه،
وعـادة مـا كان يتوسـع فـي اسـتعمال القيـاس ،ويتحـرى فـي أداء
الشـهادة ،ويشـدد فـي الروايـة ويزجـر الشـهود عـن التهـاون فـي
ضبـط األلفـاظ( .((26وكان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب يوافقـه
فيمـا يصـدر مـن أحـكام( ((26لمـا يـرى مـن نباهـة عقلـه وفـرط
ذكائـه ،لـذا فقـد اسـتمر فـي منصبـه هـذا طـوال خالفـة عمـر
( ((26ابن خلدون ،المقدمة.604/2 ،
( ((26ابن قتيبة ،المعارف.249/1 ،
( ((26وكيـع بـن الجـراح ،محمـد بـن خلف بن حيان البغدادي ،أخبار القضاة،
تحقيـق :عبدالعزيـز مصطفـى المراغـي ،القاهـرة ،المكتبـة التجاريـة الكبـرى،
1366هـ1947/م.188/2 ،
( ((26ابن عبدالبر ،االستيعاب992/3 ،؛ ابن الجوزي ،المنتظم.29/5 ،
( ((26وكيع ،أخبار القضاة.184/2 ،
( ((26السخاوي ،التحفة اللطيفة.92/2 ،
( ((26وكيع ،أخبار القضاة188/2 ،؛ البالذري ،أنساب األشراف.187/8 ،
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بـن الخطـاب ،وصـد ًرا مـن خالفـة عثمان بن عفـان  -رضي اهلل
عنهمـا  ،-ثـم تـرك الكوفـة وانتقـل إلـى المدينـة ،فمات بها سـنة
(32هــ652/م) ،ودفـن بالبقيـع(.((26
وإذا انتقلنـا إلـى عصـر الدولـة األمويـة (132-41هــ-661/
750م) فإننـا نلحـظ أن القضـاء فـي تلـك الحقبـة كان يسـير فـي
األغلـب علـى النهـج الـذي سـار عليـه الخلفـاء الراشـدون ،وقـد
حظـي القضـاة باعتنـاء الخلفـاء ،وأهم مـا يميز القضاء في هذا
العهـد أمـران مهمـان ،وهما:
األول :أن القضـاة كانـوا يحكمـون باجتهادهـم فيمـا ليس فيه
نـص مـن الكتـاب أو السـنة ،إذ لـم تكـن المذاهـب الفقهيـة قـد
ظهـرت حينئـذ.
الثانـي :أن القضـاء لـم يكـن متأثـ ًرا بالسياسـة ،فقـد كان
القضـاة مسـتقلين فـي أحكامهـم ،ال تأخذهـم فـي الحـق لومـة
الئـم ،وال يتأثـرون بميـول الدولـة الحاكمـة ،بـل كانـوا مطلقـي
التصرف ،وأحكامهم نافذة حتى على الوالة وعمال الخراج(.((26
وكان مـن أبـرز قضـاة الكوفـة فـي تلـك الحقبـة القاسـم بـن
عبدالرحمـن بـن عبـداهلل بـن مسـعود الهذلـي( ((27الـذي ولـي
منصب قضاء الكوفة لثالثة من خلفاء الدولة األموية ،وهم على
التوالـي :عمـر بـن عبدالعزيـز (101-99هــ720-717/م)(،((27
( ((26البالذري ،أنساب األشراف525/5 ،؛ ابن األثير ،أسد الغابة.888/3 ،
( ((26حسـن إبراهيـم ،النظـم اإلسلامية ،ص279؛ أبـو زيـد شـلبي ،تاريـخ
الحضـارة اإلسلامية ،ص.296
( ((27ابن خياط ،الطبقات ،ص270؛ ابن سعد ،الطبقات الكبرى.304/6 ،
( ((27الذهبي ،تاريخ اإلسالم298/3 ،؛ وكتابه :سير أعالم النبالء.195/5 ،

81

أسرة عبداهلل بن مسعود  وأثرهم في الحياة العلمية

81

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد الرابع ،صفر ١٤٤١هـ/أكتوبر 2019م ،السنة اخلامسة واألربعون

ويزيـد بـن عبدالملـك (105-101هــ724-720/م)( ،((27وهشـام
بـن عبدالملـك (125-105هــ743-724/م)( ،((27وهـذا يبـرز لنـا
مـدى ثقـة هـؤالء الخلفـاء بالقاسـم بـن عبدالرحمـن ،وال غرابـة،
فقـد كان مـن الثقـات األتقيـاء ،يحكـم حسـب ًة هلل تعالـى ،فلا
يتقاضـى أجـ ًرا مقابـل تولـي منصـب القضـاء( ،((27ومـن ثـم كانت
أحكامـه تصـدر عـن علـم وخشـية هلل تعالـى ،فلا يهـادن أحـ ًدا
فيمـا يصـدر مـن أحـكام ،يتحـرى الصـدق في شـهادات الشـهود،
ويتفقـد أحوالهـم ،ويسـأل عنهـم وعـن مـدى مـا يتمتعـون بـه مـن
ثقـة بيـن النـاس ،وكان يجتهـد فيمـا يصـدر مـن أحـكام ،حاضـر
الجـواب إذا سـئل عـن مسـألة مـن المسـائل التـي أفتـى بهـا(.((27
توفـي بالكوفـة عـام (120هــ737/م)(.((27
وأما آخر القضاة المسعوديين الذين عاشوا في تلك الحقبة
فهـو معـن بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل بـن مسـعود الهذلـي(،((27
ولألسـف لـم أعثـر إال علـى إشـارة لطيفـة مـن إحـدى المصـادر
التاريخيـة تؤكـد أنـه قـد ولـي منصـب القضـاء بالكوفـة( .((27ثـم
صمتـت هـذه المصـادر ،فلـم تمدنـا بمعلومـات وافيـة عنـه ،وال
حتى عن سـنة وفاته ،ولكن يبدو من قائمة شـيوخه الذين سـبق
( ((27ابـن خيـاط ،تاريـخ خليفـة بـن خيـاط ،تحقيـق :مصطفـى نجيب فواز
وآخـر ،بيـروت ،دار الكتـب العلمية1995 ،م ،ص.324
( ((27الطبري ،تاريخ الرسل والملوك620/6 ،؛ ابن الجوزي ،المنتظم.83/7 ،
( ((27ابن سعد ،الطبقات الكبرى.304/6 ،
( ((27وكيع ،أخبار القضاة.9-7/3 ،
( ((27الصفدي ،الوافي بالوفيات.95/24 ،
( ((27الفسوي ،المعرفة والتاريخ.103/3 ،
( ((27الذهبي ،تاريخ اإلسالم271/8 ،؛ المزي ،تهذيب الكمال.333/28 ،
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الحديـث عنهـم أنـه عـاش فـي عهـد الدولـة األمويـة.
الخالصـة أن بنـي مسـعود قـد قدمـوا لألمـة اإلسلامية فـي
عهـد الدولـة األمويـة قاضييـن كانـا مـن أشـهر قضـاة الدولـة
األمويـة ،بـل مـن أشـهر قضـاة اإلسلام ،حظيـا بثقـة الخلفـاء
األموييـن ،واسـتمرا فـي مناصبهمـا مـد ًدا طويلة ،فلـم أعثر على
نـص يفيـد أن أحدهمـا قـد عـزل لفسـاد أو رشـوة أو محابـاة
ألحد.
اسـتمر وضـع القضـاء هكـذا حتـى سـقطت الدولـة األمويـة،
وقامت الدولة العبـاسية (132هـ750/م) ،وهنا نلحظ أن العصر
العباسـي كان عصـر انفتـاح العالـم اإلسلامي علـى دولتـي الروم
والفـرس وغيرهمـا ،فقـد نقلـت الكتـب الفارسـية والروميـة إلـى
اللسان العربي ،وظهر الجدل والخالف واتسع المجال للعقول،
فخاف الفقهاء على تشـتيت أحكام الشـريعة اإلسلامية ودخول
الفوضـى فـي األحـكام فدعـت الضـرورة إلـى تدويـن الشـريعة،
وإنشـاء المذاهـب الفقهية.
ونلحـظ ً
أيضـا تطـور نظام القضاء في العهد العباسـي تطو ًرا
كبيـ ًرا ،ومـن أهـم مظاهر هذا التطور:
أ  -ضعـف روح االجتهـاد فـي األحـكام؛ لظهور المذاهب األربعة
التي سـادت العالم اإلسلامي ،وأصبح القاضي يحكم وف ًقا
لمذهـب من هـذه المذاهب األربعة(.((27
ب -تأثـر القضـاء بالسياسـة؛ ألن الخلفـاء العباسـيين كانـوا
يريدون أن يكسبوا أعمالهم صبغة شرعية ،فعملوا الستمالة
( ((27محمد الخضر حسين ،تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص.152
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القضـاة للسـير وفـق سياسـتهم فـي الحكـم( ،((28وهـو مـا أدى
إلـى امتنـاع بعـض الفقهـاء عـن تولـي القضـاء خشـية الميـل
فـي قضائهـم(.((28
ج -استحداث سلطة القاضي في االختصاص ،فأصبح ينظر في
األوقـاف ليحفـظ أصولهـا ،وتـزداد فروعهـا ،وتفيـض غالتها،
وتصـرف وجوههـا ،وتنفيـذ الوصايـا ،وتنصيـب األوصيـاء،
وإقامة الحدود .وأضيفت إليه الشرطة ،والمظالم ،والحسبة،
ودار الضـرب (سـك النقـود) ،ونظام بيت المال(.((28
د -اسـتحداث سـلطة قاضـي القضـاة ،وهـو مـا يشـبه وزيـر العـدل
حاليًـا ،كان يقيـم فـي حاضرة الدولة العباسـية (بغداد) ،ويولي
مـن قبلـه قضـاة ينوبـون عنـه فـي األمصار واألقاليـم .قال أحد
المؤرخين" :لما قام هارون الرشيد [193-170هـ-786/
809م] بالخالفـة [العباسـية] ،ولـى أبـا يوسـف [يعقوب
بـن إبراهيـم182-113 :هــ798-731/م] القضـاء بعـد سـنة
(170هــ786/م) ،فلـم يقلـد فـي بالد العراق وخراسـان ومصر
والشـام إال مـن أشـار بـه القاضـي أبـو يوسـف ،وكان غال ًبـا
ال يولـي إال مـن كان علـى مذهبـه ،وسـار علـى طريقتـه فـي
( ((28أحمد أمين ،ضحى اإلسالم.33- 32/2 ،
( ((28ومن أمثلة ذلك امتناع اإلمام أبي حنيفة النعمان (150-80هـ-699/
767م) عـن توليـة القضـاء للخليفـة العباسـي أبـي جعفـر المنصـور.
ينظـر :الخطيـب البغـدادي ،تاريـخ بغـداد .450/15 ،وامتنع ً
أيضا اإلمام
الشـافعي (204-150هــ820-767/م) عـن توليـة القضـاء للخليفـة المأمـون،
يقـول ابـن أبـي الـدم" :والصحيـح أن أبـا حنيفـة والشـافعي رضـي اهلل
عنهمـا لـم يليـا القضـاء البتـة" .ينظـر :أدب القضـاء.266/1 ،
( ((28أبو زيد شلبي ،تاريخ الحضارة اإلسالمية ،ص.120
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االجتهـاد واالسـتنباط والقضـاء ،ومنـذ هـذا الوقـت وبعـد
تأسـيس المذاهـب أصبـح الـذي يتولـى القضـاء واحـ ًدا مـن
تالميـذ األئمـة األربعـة"(.((28
ولنبـدأ بـأول قـاض حنفـي مـن بنـي مسـعود ،وهـو القاسـم
بـن معـن بـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل بـن مسـعود ،أبـو عبـداهلل
الهذلـي( ((28الـذي عـاش فـي عهـد الدولـة العباسـية ،وقد
ولـي قضـاء الكوفـة بعـد عـزل القاضـي شـريك بـن عبـداهلل،
أبـي عبـداهلل النخعـي(177-95( ((28هــ794-713/م) الـذي ظـل
قاض ًيـا عليهـا منـذ واله الخليفـة العباسـي أبـو جعفـر المنصـور
(158-136هـ775-754/م) في سـنة (153هـ770/م) ،واسـتمر
حتـى كانـت خالفة المهدي (169-158هــ785-775/م) ،فعزله
بسبب اتهامه باالنضمام إلى الروافض( .((28كان القاسم بن معن
ال يقل كفاءة وذكاء عن شريك النخعي ،فقد كان فقيه الكوفة في
زمانـه( ،((28كبيـر القـدر بيـن الناس ،عفي ًفـا عن المحارم ،صار ًما
ً
عاقلا فـي أحكامـه ،إما ًمـا فـي السـخاء والمـروءة،
فـي قضائـه،
وكان ال يأخـذ علـى القضـاء أجـ ًرا( ،((28حتـى عندمـا أجبره والي
الكوفـة عيسـى بـن موسـى (167-102هــ783-721/م) علـى
( ((28المقريـزي ،تقـي الديـن أحمـد بـن علـي بـن عبدالقـادر بـن محمـد،
المواعـظ واالعتبـار بذكـر الخطـط واآلثـار ،القاهـرة ،مكتبـة اآلداب،
1996م.149/4 ،
( ((28البالذري ،أنساب األشراف.229/11 ،
( ((28ابن خلكان ،وفيات األعيان.464/2 ،
( ((28وكيع ،أخبار القضاة.160/3 ،
( ((28الذهبي ،تاريخ اإلسالم297/11 ،؛ وكتابه :تذكرة الحفاظ.175/1 ،
( ((28ابن العماد ،شذرات الذهب.342/2 ،
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ذلـك ،فإنـه كان يقسـم راتبـه بيـن النـاس( .((28هـذا ،وقد سـاعده
اجتهـاده فـي الفقـه الحنفـي ،وما يتمتع به من ذكاء وملكة فقهية
ثاقبـة علـى إصـدار كثيـر من األحكام التي تخدم مصالح الناس،
ومـن ذلـك قولـه :إذا اختلـف الزوجـان فـي متـاع البيـت فجميـع
مـا فـي البيـت بينهمـا نصفـان( .((29اسـتمر القاسـم فـي القضـاء
طـوال خالفـة المهـدي ،وموسـى الهـادي (170-169هــ-785/
786م) ،وهـارون الرشـيد (193-170هــ809-786/م) ،حتـى
توفي سـنة (175هـ791/م)(.((29
وهكذا ،يتضح لنا أن بني مسـعود كان لهم أثر مهم في تولي
منصـب القضـاء فـي الدولـة اإلسلامية ،إذ ولـي هـذا المنصـب
منهـم أربعـة قضـاة ،شـغلوا هـذا المنصـب عقـو ًدا طويلـة منـذ
عصـر الخالفـة الراشـدة ،مـرو ًرا بعصـر الدولة األمويـة ،وانتهاء
بعصـر الدولـة العباسـية ،وكان أغلبهـم فـي الكوفـة المقر الدائم
للمسـعوديين ،وأقلهـم فـي بغـداد ،وجميعهـم ثقـات فـي علمهـم،
وفـي أحكامهـم فلـم يطعـن أحـد منهـم في علم أو فقـه ،ولم يعثر
علـى مجاملـة ألحدهـم فـي حكـم مـن األحـكام ،فجميعهـم كانـوا
يحكمـون بمـا أنـزل اهلل ،فلـم أعثـر علـى نـص يفيـد أن أحدهـم
قـد تقاضـى أجـ ًرا علـى عملـه ،اللهـم مـا ورد فـي حـق القاضـي
القاسـم بـن معـن الـذي أجبـره والـي الكوفـة عيسـى بـن موسـى
علـى ذلـك ،فـكان يـوزع راتبـه بيـن النـاس ،وفـي هـذا داللـة علـى
ورعهـم جمي ًعـا ،وخوفهـم مـن اهلل تعالـى ،وال غرابـة ،فقـد كانـوا
( ((28ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق.97/49 ،
( ((29وكيع ،أخبار القضاة.178-177/3 ،
( ((29الذهبي ،العبر207/1 ،؛ ابن العماد ،شذرات الذهب.342/2 ،
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ً
وفضلا أنهـم مـن سلالة
مـن بيـت فقـه وعلـم ،ويكفيهـم شـر ًفا
الصحابـي عبـداهلل بـن مسـعود .
الخاتمة:

فـي نهايـة هـذا البحـث أجمـل أهم ما توصلـت إليه من نتائج،
وهي:
أو ًال :أن أسـرة عبداهلل بن مسـعود كانت في طليعة الجيوش
العربيـة التـي خرجـت مـن شـبه الجزيـرة العربيـة مشـاركة فـي
حركـة الفتوحـات اإلسلامية فـي المشـرق .فنـزل بعضهـم بلاد
العـراق ،واتخـذوا مـن الكوفـة مقـ ًّرا لهـم ،وبعضهم اآلخـر واصل
سـيره مشـار ًكا فـي فتـح خراسـان ،وبمـرور الوقـت طابـت لهـم
الحيـاة فـي هـذه البلاد ،فأقامـوا فيهـا وتزوجـوا منهـا ،وأنجبـوا
ً
جيلا جديـ ًدا ينسـب إلـى تلـك البلاد.
ثان ًيا :أثبت البحث أن أسـرة عبداهلل بن مسـعود قد اشـتغلوا
ً
وحفظا وتجوي ًدا وتفسـي ًرا مدة تزيد على
بالقرآن الكريم قراء ًة
أربعـة قـرون .وقـد بـدأت هـذه األسـرة مـن مكة المكرمـة ،ومنها
إلـى المدينـة ،ثـم انتقلـت إلـى الكوفـة بالعـراق ،ثـم هاجـر بعـض
أفرادهـا إلـى بلاد الشـام ،وبعضهـم اسـتقر فـي إقليـم خراسـان
وخصوصـا مدينتـي نيسـابور ومـرو .وبعـض أفـراد هـذه األسـرة
ً
اشـتغلوا بعلـم القـراءات ،وبعضهـم اآلخـر بعلـم التفسـير ،وإن
كانـت الثمـرة الحقيقيـة لهـذه األسـرة فـي علم القـراءات.
ً
ثالثا :أثبت البحث أن أسـرة عبداهلل بن مسـعود قد اشـتغلوا
ً
حفظـا وروايـ ًة وتعلي ًمـا وتعل ًمـا مـدة تزيـد علـى
بعلـم الحديـث
أربعـة قـرون .وقـد سـكنوا الكوفـة ،وجرجـان ،ونيسـابور ،ومـرو،
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وقـد حظـي معظـم هـؤالء بتوثيـق العلمـاء ،وفـي مقدمتهـم علماء
الجـرح والتعديل.
رابعـا :أثبـت البحـث أن المسـعوديين أسـهموا فـي جميـع
ً
مجـاالت األدب اإلسلامي مـن نثـر ،وخطابـة ،وعلـم لغـة ،ونحو،
وكان لهـم أثـر بـار ٌز فـي هـذا المجـال.
خامسـا :أثبـت البحـث أن الـرواة والمؤرخيـن المسـعوديين
ً
ً
ملحوظـا فـي إثـراء الحركـة التاريخيـة
قـد أسـهموا إسـها ًما
فـي العالـم اإلسلامي ،وأنهـم تركـوا بصماتهـم الواضحـة علـى
صفحـات التاريـخ اإلسلامي عامـة.
سادسا :أثبت البحث اإلسهام الذي قدمه القضاة المسعوديون
ً
فـي مجـال القضـاء فـي الدولـة اإلسلامية ،إذ ولـي هـذا المنصب
منهـم أربعـة قضـاة ،وقـد شـغلوا هـذا المنصـب عقـو ًدا طويلـة
منـذ عصـر الخالفـة الراشـدة ،مـرو ًرا بعصـر الدولـة األمويـة،
وانتهـاء بعصـر الدولـة العباسـية ،وجميعهـم ثقات فـي علمهم وفي
أحكامهـم ،فلـم يطعـن أحـد منهـم فـي علـم أو فقـه أو مجاملـة فـي
حكـم ،وجميعهـم كانـوا يحكمـون بيـن النـاس حسـبة هلل تعالـى.
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المالحق

ملحق رقم ()1
قائمة تفصيلية بأسماء األعالم المسعوديين مرتبة حسب ذكرهم في البحث
التصنيف

م

االسم

اإلقامة

1

عبداهلل بن مسعود

الكوفة

(32هـ652/م)

2

معن بن عبدالرحمن بن
عبداهلل بن مسعود

الكوفة

لم أعثر عليه

3

عبدالملك بن معن بن
عبدالرحمن بن عبداهلل

الكوفة

علوم القرآن
الكريم

سنة الوفاة

لم أعثر عليه

محمد بن عبدالملك بن معن
4
بن عبدالرحمن بن عبداهلل

الكوفة

(205هـ820/م)

عامر بن عبداهلل بن مسعود
5
الهذلي

الكوفة

(81هـ700/م)

الكوفة

(32هـ652/م)

الكوفة

(81هـ700/م)

الكوفة

لم أعثر عليه

1

عبداهلل بن مسعود

عامر بن عبداهلل بن مسعود
2
الهذلي
3

معن بن عبدالرحمن بن
عبداهلل بن مسعود

يحيى بن إبراهيم بن محمد
4
بن معن بن عبدالرحمن

الكوفة

عبداهلل بن محمد بن محمد
5
بن سعيد بن مسعود

نيسابور

(415هـ1024/م)

محمد بن العباس بن أحمد
6
بن مسعود بن عمرو

جرجان

(350هـ961/م)

المحدثون

لم أعثر عليه

89

أسرة عبداهلل بن مسعود  وأثرهم في الحياة العلمية

89

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد الرابع ،صفر ١٤٤١هـ/أكتوبر 2019م ،السنة اخلامسة واألربعون

1

عبداهلل بن مسعود

الكوفة

(32هـ652/م)

2

القاسم بن عبدالرحمن بن
عبداهلل بن مسعود

الكوفة

(120هـ737/م)

3

القاسم بن معن بن
عبدالرحمن بن عبداهلل بن
مسعود

الكوفة

4

محمد بن عبداهلل بن
مسعود بن أحمد بن محمد

مرو

1

القاسم بن معن بن
عبدالرحمن بن عبداهلل بن
مسعود

1

القاسم بن معن بن
عبدالرحمن بن عبداهلل بن
مسعود

الكوفة

2

علي بن الحسين بن علي،
أبو الحسن المسعودي

بغداد

(345هـ956/م)

1

عبداهلل بن مسعود

الكوفة

(32هـ652/م)

2

القاسم بن عبدالرحمن بن
عبداهلل بن مسعود

الكوفة

(120هـ737/م)

3

معن بن عبدالرحمن بن
عبداهلل بن مسعود

الكوفة

4

القاسم بن معن بن
عبدالرحمن بن عبداهلل بن
مسعود

الكوفة

الفقهاء

(175هـ791/م)
(420هـ1029/م)

األدباء
واللغويون

المؤرخون

القضاة

(175هـ791/م)

لم أعثر عليه
(175هـ791/م)
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ملحق رقم ()2
جدول يوضح نسب بني مسعود
هذيل
سعد

حليان
دابغة

طابخة

جريب

خناعة

احلارث

معاوية
بنو مالك مازن بنو حنيف بنو سهم بنو قرد

كاهل
بنو صبح بنو كعب بنو عمرو
بنو زليفة

متيم

رهم

بنو عامر

خثيم

صاهلة
بنو قرمي بنو مسعود
(املسعوديني)

بنو مرمض بنو مرة

