
حممد سليمان

    ما زلنا يف حديث عن مدرس��ة الصحبة املباركة، وعن بعض من وفقوا 
هلا، ونالوا حظ��ًا وفريًا من آدابها وقيمها وأحكامها ومثراتها اليانعة يف الدنيا 

واآلخرة، وظلوا متمسكني بها أميا متسك حتى ارحتلوا إىل بارئهم...

شخصيات من احلرمني 
الشريفني )31(

ابن أّم مكتوم



فها ه��و عبداهلل ب��ن أمِّ مكتوم 202
واحد م��ن رموزه��ا، مل مينعه كونه 
ضري��رًا عن التأث��ر بتلك الصحبة 
واالس��تفادة منها، وأداء ما عليه من 

التزامات حنوها.
اختلف يف امسه؛ فكان أهل املدينة 
املنورة يقولون: عبداهلل بن قيس بن 
زائدة بن األصم بن هرم بن رواحة 
ب��ن حجر بن عبد ب��ن معيص بن 
عامر ب��ن لؤي القرش��ي العامري، 
املعروف باب��ن أم مكتوم؛ فيما أهل 
الع��راق، مّسوه عم��رًا، وامسه َعْمرو، 
وهو األكث��ر كما يف أس��د الغابة، 
وهو الذي اعتم��ده يف اإِلصابة، أو 
هو عبداهلل بن ش��ريح بن مالك بن 
ربيعة الفهري من بين عامر بن لؤي   
وهو ابن خال أمِّ املؤمنني خدجية3.
وأمه: هي عاتكة بنت عبداهلل بن 
عنكثة ب��ن عامر بن خمزوم بن يقظة 
املخزومية. ولدته أّمه  ضرير البصر. 
يقول ابن عاشور: وكنّيت أمَّ مكتوم؛ 

ألن ابنها عبداهلل ولد أعمى، واألعمى 
يكن��ى عنه مبكتوم. ونس��ب إىل أمه؛ 
ألنها أش��رف بيتًا من بيت أبيه، ألّن 
ب��ين خمزوم من أه��ل بيوتات قريش 
ف��وق بين عامر بن ل��ؤي. وهذا كما 
نس��ب َعْمرو بن املنذر ملُك احِلرية 
إىل أمه هن��د بنت احلارث بن عمرو 
بن ُحجر آِكل امُلرار زيادة يف تشريفه 
بوراثة امللك من قبل أبيه وأمه. ووقع 
يف »الكش��اف«: أّن أّم مكتوم هي أّم 

أبيه. وقال الطييب: إنه وَهم.
وما ذكره الزخمش��ري هو التالي: 
ابن أّم مكت��وم، وأّم مكتوم أّم أبيه، 
وامسه عبداهلل بن ش��ريح بن مالك 
ابن ربيعة الفهري من بين عامر بن 

لؤي.1

إسالمه وهجرته:
أسلم مبكة قدمياً، هاجر إىل املدينة 
املنورة بع��د مصعب بن عمري، قبل 
إليها وقبل  الرس��ول9  يهاجر  أن 



203 بدر قال ال��راء: أّول من قدم علينا 
ُمصعب  رسول اهلل9  أصحاب  من 
بن عمري واب��ن أّم مكتوم، فجعال 
ُيْقر ِئان الّناس القرآن. وكذا عن أبي 
إس��حاق. وهناك قوٌل إنه هاجر بعد 
وقعة بدر، كما جاء يف حلية األولياء: 
ق��دم املدينة بعد بدر بيس��ري، فنزل 
الصفة مع أهلها، فأنزله النيب9 دار 

الغذاء وهي دار خمرمة بن نوفل.
ويبدو أّن هذا كان اش��تباهاً، فقد 
رس��ول اهلل9  أّن  األخب��ار  وردت 
استخلف ابن أّم مكتوم على املدينة 
يف غ��زوة بدر. وأيض��ًا حديث أبي 
إسحاق عن الراء قال: أول من قدم 
علين��ا مصعب بن عم��ري، ثم أتانا 
بعده عمرو بن أم مكتوم، فقالوا له: 
ما فعل م��ن وراءك؟ قال: هم أوالء 

على أثري.2

شيٌء عن أهل الصفة:
كان اب��ن أمِّ مكت��وم واحدًا من 

أهل الصف��ة، فق��د »كان الراتبون 
بالصف��ة حنو أربعمائ��ة رجل منهم 
أبو هريرة وابن أّم مكتوم وصهيب 
وسلمان وخباب وبالل واملؤمنون به 
)عليه السالم( منهم من قام باجلهاد، 
ومنهم من قام بالزراعة، ومنهم من 
قام بتقييد العلم، ومنهم قام بالقراءة، 
ومنهم من ركن للعبادة«. وقد جعل 
رس��ول اهلل9 مجعًا م��ن الصحابة 
كاتب��ًا للوحي، وكلما نزلت س��ورة 
أو آية أمر الكاتب فيكتبها، وكذلك 
أمر الصحابة بكتابة السنة، ورغبهم 
وش��وقهم إىل ذلك، فكانوا جيلسون 
حول��ه9 ويكتبون األحاديث، حتى 
أّن مجعًا من أصح��اب الصفة قاموا 
بذل��ك ولي��س هلم ش��غل وعمل 

سواه.3

استخالفه:
اتفق��وا يف اس��تخالفه من قبل 
رس��ول اهلل9 على املدينة املنورة يف 



غزواته، واختلفوا يف عددها:204
فابن عاش��ور قال: وقد استخلفه 
على املدينة يف خروجه إىل الغزوات 

ثالث عشرة مرة.4
الش��يخ الطرس��ي: واستخلفه 

على املدينة مرتني يف غزوتني.5
فيما قال ابن عبد الر: روى مجاعة 
من أهل العلم بالنسب والسري أّن 
النيب9 اس��تخلف ابن أّم مكتوم 
ثالث عش��رة مرة يف األبواء وبواط 
وذي العشرية، وغزوته يف طلب كرز 
بن جابر، وغزوة السويق، وغطفان، 
ويف غ��زوة أح��د، ومحراء األس��د، 
وجن��ران، وذات الرقاع، ويف خروجه 
من حجة ال��وداع، ويف خروجه إىل 
بدر، ثم اس��تخلف أب��ا لبابة ملا رده 
من الطريق. وذكر قتادة أّن النيب9 
استخلفه يف املدينة على الصالة يف 

غزوتني من غزواته.
وأم��ا الواق��دي فق��ال: حدثين 
عبي��داهلل ب��ن نوح، ع��ن حممد بن 

سهل بن أبي حثمة، قال: استخلف 
رس��ول اهلل9 اب��ن أّم مكتوم على 
املدينة، فكان جيمع بهم وخيطب إىل 

جنب املنر جيعله على يساره.
ففي معركة ب��در الكرى: خرج 
رس��ول اهلل9 من املدين��ة يف ليال 
مضت من شهر رمضان يف أصحابه، 
قال ابن هش��ام: خرج ي��وم االثنني 
لثمان ليال خلون من شهر رمضان، 
واس��تعمل عم��رو ب��ن أّم مكتوم 
ويق��ال: امسه عبداهلل ب��ن أم مكتوم 
أخ��ا بين عامر بن لؤي على الصالة 
بالناس، ثم ردَّ أبا لبابة من الروحاء 
واس��تعمله على املدينة.6  ويف خر 
أن��ه9 لث��الث خلون من ش��هر 
رمض��ان ووقع القتال ي��وم اجلمعة 
السابع عش��ر منه، واستخلف ابن 
أّم مكت��وم الضرير على املدينة  مدة 
غيابه9 وقد دامت هذه املدة تسعة 

عشر يوماً.
يف غ��زوة قرقرة الك��در، ناحية 



205 معدن بين سليم مما يلي حارة العراق 
إىل مكة و ه��ي على بعد مثانية أيام 
من املدينة: اس��تخلفه، و س��ار9 
للنصف م��ن احملرم يريد س��ليم و 
غطف��ان � قبيلتني من قيس عيالن � 
فاجنفلوا، و غنم من أمواهلم، و رجع 

و مل يلق كيدًا.7
يف غزوة بفران معدن بين س��ليم 
بناحي��ة الفرع من اجملاز، اس��تخلفه 
وقت غيابه9 عن املدينة عشرة أيام 
من مج��ادى اآلخرة، فتفرقوا و مل يلق 

كيدًا.8
استخلف ابن أّم مكتوم يف غزوة 

أحد، و قاتل املشركني يف سفح.
استخلفه يف غزوة اخلندق، و هو 
يقات��ل األح��زاب دون اخلندق من 
داخل املدينة يف ش��هر شوال أو ذي 

القعدة.
يف غ��زوة مح��راء األس��د، وهي 
على بعد عش��رة أمي��ال من املدينة، 
اس��تخلفه على املدينة ملا سار9 يف 

طلب أبي سفيان، حني بلغه أنه يريد 
الكر على املدينة، ففاته أبوسفيان و 
من معه فأقام فيها ثالثة أيام، ثم عاد 

إىل املدينة.
اس��تخلفه على املدينة يف غزوة 
الغرس، وكانت  بناحية  النضري  بين 
منازل بين النضري م��ن اليهود ببئر 
غرس بقبا و ما وااله��ا، و قبا قرية 
على ميلني من املدينة، و أصله اسم 
بئر هناك عرفت القرية به، حصرهم 

مخسة عشر يوماً، ثم أجالهم عنها.9
اجلندل،  دومة  استخلفه يف غزوة 
حني س��ار إىل أكيدر ب��ن عبدامللك 
النصران��ي � وكان يعرتض س��فر 
املدين��ة و جتارته��م � فهرب وتفرق 
أهلها، فل��م جيد بها أحدًا، فأقام أيام 
وعاد إىل املدينة وهي أول غزواته إىل 
الروم. كانت دومة اجلندل حصنًا مبنيًا 
باجلندل يف متس��ع من األرض مخسة 
فراسخ، و هي على سبع مراحل من 
دمشق، بينها وبني مدينة الرسول9 



مخس عشرة ليلة.20610
استخلفه مخس ليال على املدينة 
يف غزوة ذي ق��رد وهي على ليلتني 
م��ن املدين��ة، وموق��ع  ذي قرد من 
طريق خي��ر، وكان عيينة بن حصن 
الف��زاري أغ��ار عل��ى لقاحه وهو 
بالغابة وهي على بريد من املدينة أو 
أكثر. فخرج9 يوم األربعاء لثالث 
أو ألربع خلون من شهر ربيع األول، 

فاستنقذ بعضها وعاد إىل املدينة.
اس��تخلفه على املدينة يف غزوة 
احلديبية، حني خرج الرسول9 يوم 
االثن��ني هالل ذي احلج��ة للعمرة، 
فصده املش��ركون ع��ن دخول مكة، 
فأقام باحلديبية على تسعة أميال من 
مكة، ثم وقع الصلح بني الرس��ول 
وقري��ش على أن يعتمر يف الس��نة 

القادمة.11

مؤذن النيب9 :
عرف كل من الصحابيني اجلليلني 

بالل بن رباح وابن أّم مكتوم بأنهما 
مؤذن��ا رس��ول اهلل9 لصدقهم��ا 
القوية...  وجلمال صوتهما ونرتهما 
فإن أذن بالل للصالة، أقام هلا ابن أّم 
مكتوم، وإن أذن ابن أّم مكتوم، أقام 
بالل للص��الة، وهكذا كانا يتبادالن 
ه��ذه الوظيفة املبارك��ة، وهي منزلة 
عظيمة وّفق��ا هلا أميا توفيق، وما زال 

املسلمون يذكرونهما بذلك.
ونسب إىل رسول اهلل9 أنه قال: 
إّن بالاًل ينادي بليل فكلوا واشربوا 
حتى ينادي اب��ن أّم مكتوم... وألنه 
كان أعمى ف��ال ينادي حتى يقال له: 

أصبحت، أصبحت.
وقد ذكر يف الفقه أّن مما يستحب 
يف املؤذن أن يكون مبصرًا؛ ليتمكن 
من معرفة األوقات، لكنهم مع هذا 
أج��ازوا أذان األعمى، وأنه يعتُد به؛ 
مل��ا ورد يف أذان ابن أّم مكتوم وكان 

أعمى.
وكان  الفقي��ه:  يف  ورد  فق��د 
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واآلخر ابن أّم مكتوم، وكان ابن أّم 
مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح. 
ويف رواي��ة ثانية عنه9: »إّن ابن أّم 
مكتوم يؤذن بالليل، فإذا مسعتم أذانه، 
فكلوا واش��ربوا حتى تسمعوا أذان 
ت العامة هذا احلديث  بالل«. فغ��ريّ
عن جهته، وقالوا: إنه عليه الس��الم 
قال: »إّن بالاًل يؤذن بليل، فإذا مسعتم 
أذانه، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 

أذان ابن أمِّ مكتوم«.12

ما أعظمها من منازل!  
وقد ورد العديد يف منزلة املؤذنني 
وفضيلته��م وأجورهم وما ينتظرهم 

من ثواب جزيل، منها:
ما رواه ب��الل يف كالم طويل له 
ينقل فيه ما مسعه من رس��ول اهلل9 
من فضائ��ل يف املؤذنني، وما يرتتب 
هلم م��ن أج��ور عظيم��ة، وغفران 
مسع��ت  ج��اء:  ومم��ا  للذن��وب... 
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املؤمنني عل��ى صلواتهم وصومهم 
وحلومهم ودمائهم، ال يس��ألون اهلل 
عّزوجّل إال أعطاهم، وال يش��فعون 

يف شيء إال شفعوا...«.
وعن الصادق7: »أنهم األمناء«.13
ذلك هو أداؤهم، وتلك إذن هي 
منزلته��م، فما أجلَّه من عمل صاحل، 
وما أعظمه��ا من منزلة  رفيعة! وقد 
حظ��ي بها ابن أّم مكت��وم وإخوانه 
املؤذنون م��ن: )الذين آمن��وا وعملوا 

الصالحات طوبي لهم وحسن مآب(.14

مما رواه:
ق��ال: خرج علينا رس��ول اهلل9 
بعد ما ارتفعت الشمس، وناس عند 
احلجرات، فق��ال: »يا أهل احلجرات 
س��عرت النار، وجاءت الفنت كقطع 
الليل، لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم 

قلياًل ولبكيتم كثريًا«.15

آيات قرآنية:
مقط��ع قرآني مؤلف من عش��ر 
آيات، من اآلية: 1 حتى اآلية 10 من 

سورة عبس:
)َعَب��َس َوَتَولَّ��ٰي   ٭   أن َجآَءُه ٱأَلْعَمٰي   
ُر 

َّ
ك ��ٰي   ٭   أْو َيذَّ

َّ
٭   َوَم��ا ُيْدِري��َك َلَعلَُّه َيزَّك

ا َمِن ٱْس��َتْغَنٰي   ٭    ْك��َرٰي   ٭   أمَّ َفَتنَفَع��ُه ٱلذِّ

ٰي   
َّ
ٰي   ٭  َوَم��ا َعَلْيَك أالَّ َيزَّك َفأن��َت َلُه َتَصدَّ

ا َمن َجآَءَك َيْس��َعٰي   ٭   َوُهَو َيْخَش��ٰي    ٭   َوأمَّ

٭   َفأنَت َعْنُه َتَلهَّٰي(.

يف اللغة:
َعَبَس: لغًة من َعَبَس فالٌن يعبس 
َعبس��ًا وُعُبوس��اً: مجع، جلَد ما بني 
عينيه وجلد جبهت��ه وجتهَّم. وعبس 
اليوُم: اش��تدَّ فهو عاب��ٌس وعبَّاٌس 
وَعُبوٌس.16 وقد جاءت ثالث مرات 

يف اآليات:
املدث��ر: )ثمَّ عبس وبس��ر ٭ ث��م أدبر 
املغرية،  الوليد بن  واس��تكبر(.17 يف 

عبس: قّطب وجهه.
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اإلنس��ان: )إنا نخاف من ربنا يومًا 
عبوس��ًا قمطريرًا(.18 تكلح فيه الوجوه 

هلوله.
ومرة يف س��ورة عب��س. وقرىء 

عبس بالتشديد للمبالغة.
توىّل: توىّل الشُئ: أدبر، ويقال توىّل 
عنه: أعرض وتركه... أعرض بوجهه.
َتَص��دَّى: تتص��ّدى وتتعّرض له 

وتقبل عليه.
تتلّهى وتتش��اغل عنه،  تلّه��ى: 

باحلديث مع غريه.
وقد مسيت السورة بسورة السفرة 
)اآلية:15( وسورة األعمى لذكرهما 
فيها، لكنها اش��تهرت بهذا الفعل 
)عبس( ولعل ذلك - واهلل أعلم -  
ملا حيمله من شيء ذي أهمية خصوصًا 
وقد عطف عليه الفعل توىّل وأحلقه 
بعد آي��ات بفع��ل )َتَلهَّٰي(،)َعَبَس 

َوَتَولَّٰي... َفأنَت َعْنُه َتَلهَّٰي(.

وع��ن بداي��ة الس��ورة بهذين 
الفعلني: )َعَب��َس َوَتَولَّٰي( يقول ابن 

عاش��ور: افتتاح هذه السورة بفعلني 
متحمل��ني لضمري ال مع��اد له، يف 
الكالم تشويق ملا س��يورد بعدهما، 
والفعالن يشعران بأن احملكي حادث 
عظيم، فأم��ا الضمائر فيبني إبهامها 
قوُله: )فأنت له تصدي(. وأما احلادث 
فيتبني من ذكر األعمى وَمن استغنى. 
وهذا احلادث سبب نزول هذه اآليات 

من أوهلا إىل قوله: )َبَرَرة(.19
يتوىل هذا املقطع من هذه السورة 
معاجل��ة حادث مع��ني، وقع يف مكة 
املكرم��ة، راح التنزي��ل العزيز يبني 
واآلخر  )ٱألْعَم��ٰي(  أحدهما  طرفيه: 
)َم��ن ِ ٱْس��َتْغَنٰي( والط��رف الرئيس 
يف هذا احلادث ه��و من بينت دوره 
ٰي...  هذه األفعال: )َعَبَس َوَتَولَّٰي... َتَصدَّ

َتَلهَّٰي( دون ذكر صريح يبنّي هويته.

َتـغحْـَنى( )َمن ِ اسحْ
 وهم كب��ار قري��ش ووجوهها: 
عتَب��ة ب��ن ربيع��ة، وأبوجهل بن 
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وأبّي وأمية ابنا خلف، وش��يبة بن 
ربيعة، والوليد بن املغرية. كلهم أو 
بعضهم، أو غريهم على اختالف يف 

األخبار، ويأتينا بعضها.

َمى( )اأَلعحْ
فإن اختلفوا فيمن )َعَبَس( ويف 
)َمن ِ ٱْسَتْغَنٰي( فقد أمجع أهل التفسري 
عل��ى أّن األعمى هو ابن أمِّ مكتوم 
ليس غريه، وبالتالي فهو سبب نزول 

هذا املقطع.
فالقرآن الكري��م مل يذكره بامسه 
عبداهلل ب��ن أّم مكت��وم، وإمنا ذكره 
بصفته الظاهرة في��ه، وهي العمى، 
وال��يت صارت لقبًا ل��ه عرف به يف 
أوس��اط س��احته، )أْن َجاَءُه األْعَمي( 
فلع��ل هذا � واهلل أعل��م � ترقيقًا 
للقل��وب واس��تعطافها عليه؛ وأنه 
أج��در أن يرأف به وأن ُيرحم، يقول 
ابن عاشور: عر عن ابن أّم مكتوم 

ب��� : )األعم��ي(... ليك��ون العتاب 
ملحوظ��ًا في��ه أنه مل��ا كان صاحب 
َض��رارة فهو أج��در بالعناية به، ألّن 
مثله يكون سريعًا إىل انكسار خاطره.

 

أو أن��ه ذكره به��ذا اللقب � لقب 
العم��ى � ؛ ليبني عذر عبداهلل بن أّم 
مكت��وم ملا قدم عل��ى النيب9 وهو 
يتحدث مع رؤس��اء قري��ش، فكأنه 
يق��ول: إّن عب��داهلل ب��ن أّم مكتوم 
قطع ه��ذا احلديث؛ لكونه أعمى ال 
ي��رى. أو ألّن الكفار الذين كان9 
يدعوهم لإلس��الم كانوا مبصرين؛ 
ليبني تع��اىل أّن العم��ى هو عمى 
القلوب، فهذا رجل أعمى يف بصره، 
ولكن��ه مبصر ببصريت��ه، وأولئك 
ولكنه��م  بأبصاره��م،  مبص��رون 
أعم��ون بقلوبه��م، فيكون يف ذلك 
عرة للناس إىل يوم القيامة؛ كما قال 
اهلل س��بحانه: )َفِإنََّها اَل َتْعَم��ي األْبَصاُر 
ُدور ِ(. َوَلِكْن َتْعَمي اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

ويق��ول الس��يد العالم��ة: ويف 
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توبيخ ملا أّن احملتاج الساعي يف حاجته 
إذا كان أعم��ى فاقدًا للبصر وكانت 
حاجته يف دينه دعته إىل السعي فيها 
خش��ية اهلل كان من احلري أن يرحم 
وخيص مبزي��د اإِلقبال والتعطف، ال 

أن ينقبض ويعرض عنه.20
وبالتالي فليس يف ذلك ذمٌّ له أو 
إنقاص من��ه، أو يدخل حتت عنوان 
التنابز باأللق��اب... وقد جاءت هذه 
الصفة يف اآلية: 61 من سورة النور: 
)لي��س عل��ي األعم��ي ح��رج وال عل��ي 
األع��رج حرج وال عل��ي المريض حرج وال 

عل��ي أنفس��كم أن تأكلوا م��ن بيوتكم...( 

لرفع اإلثم عنهم.
ويف اآلية األخرى: 17 من س��ورة 
الفتح: )ليس علي األعمي حرج وال علي 
األعرج ح��رج وال علي المري��ض حرج...( 

ح��رج: إثم مؤاخذة يف التخلف عن 
اجلهاد.

اآليت��ان صنفني  ذك��رت  فق��د 

ومستهما بصفتيهما الظاهرتني فيهما 
وهما: )األعمي.. واألعرج(.

الش��نقيطي يف  الش��يخ  ويقول 
قوله تعاىل: )أْن َج��اَءُه األْعَمي(: عر 
اهلل تعاىل عن هذا الصحابي اجلليل 
ال��ذي هو عب��داهلل ب��ن أّم مكتوم 
بلق��ب يكرهه الناس م��ع أنه قال: 
)َوال َتَناَب��ُزوا ِباألْلَقاب(. واجلواب هو 
ما نبه عليه بع��ض العلماء من أّن 
الس��ر يف التعبري عنه بلفظ األعمى 
لإلشعار بعذره يف اإلقدام على قطع 
كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛ 
ألنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع 

صناديد الكفار ملا قطع كالمه.21

َمن العابس؟
ونظرًا ملا ح��كاه هذا املقطع من 
حادث كبري وقع ملؤمن ضرير صاحل، 
وملا محلته اآليات  من أمور كالعبوس 
والتوّلي والتلّهي، فقد ترك س��جااًل 
بني علماء ومفسري العامة واخلاصة، 
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أن األعم��ى هو ابن أمِّ مكتوم ليس 
غريه، وبالتالي فهو سبب نزول هذا 
املقطع، لكنهم اختلفوا فيمن )عبس 

وتوّلي... وتلّهي(. 

 ولئ��ن اتفق مفس��رو العامة يف 
أمهات كتبه��م ويف غريها على أنَّ 
من عبس وتوىل... هو رسول اهلل9 
ومل أجد فيما تيس��ر لي منهم خمالفاً. 

وهلم رواياتهم واليت منها:
عن اب��ن عباس قول��ه: )َعَبَس 
ل��ي أْن ج��اَءُه األْعَم��ي( ق��ال: بينا  َوَتوَّ

رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
يناج��ي ُعتبة بن ربيع��ة وأبا جهل 
بن هشام والعباس بن عبداملطلب، 
وكان يتصّدى هلم كث��ريًا، وَيعرِ ض 
عليهم أن يؤمن��وا، فأقبل إليه رجل 
أعمى، يقال له عبداهلل بن أّم مكتوم، 
ميش��ي وهو يناجيهم، فجعل عبداهلل 
يستقرئ النيّب صلى اهلل عليه وسلم 
آية من القرآن، وقال: يا رس��ول اهلل، 

َعلِّمين مم��ا علَّمك اهلل، فأعرض عنه 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، 
وَعَبس يف وجهه وتّوىل، وكر ِه كالمه، 
وأقب��ل على اآلخري��ن فلما قضى 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم، 
وأخذ ينقلب إىل أهله، أمس��ك اهلل 
بع��ض بصره، ثم َخَفق برأس��ه، ثم 
أن��زل اهلل: )َعَب��َس َوَتولَّ��ي أْن ج��اَءُه 
ُر 

َّ
ك ي أْو َيذَّ

َّ
األْعَم��ي َوما ُيْدر ِيَك َلَعلَّ��ُه َيزَّك

َفَتْنَفَعُه الّذْكَري(، فلما نزل فيه أكرمه 

رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
وكلَّم��ه، وقال له: »م��ا حاَجُتك، َهْل 
ُتر ِيُد ِمْن َشْيٍء؟« وإذا ذهب من عنده 
ق��ال له: »َهْل َلَك حاَجٌة يِف َش��ْيٍء؟« 
ْغَني  ا َمن ِ اْس��تَ وذل��ك ملا أنزل اهلل: )أمَّ

ي(.
َّ
ي َوما َعَلْيَك أالَّ َيزَّك فأْنَت َلُه َتَصدَّ

وأنَّ ابن أّم مكتوم أقبل والنيّب9 
مشتغل مبن حضره من وجوه قريش 
يدعوهم إىل اهلل تعاىل، وقد قوي طمعه 
يف إسالمهم وكان يف إسالمهم إسالم 
من وراءهم من قومهم، فجاء ابن أّم 
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علمين مم��ا علمك اهلل، وجعل يناديه 
ويكثر النداء، واليدري أنه مش��تغل 
بغريه، حتى ظهرت الكراهة يف وجه 
رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم 
لقطعه كالمه، وقال يف نفس��ه :  يقول 
هؤالء :  إمنا أتباعه العميان والس��فلة 
والعبي��د؛ فعب��س وأع��رض عنه، 
فنزلت اآلية .  قال الثوري :  فكان النيب 
صلى اهلل عليه وس��لم بعد ذلك إذا 
رأى ابن أّم مكتوم يبس��ط له رداءه 
ويقول :   ) مرحبًا مبن عاتبين فيه ربي (  .  
فيكرمه  ويقول :   ) هل من حاج��ة (  ؟  
حتى يس��تحي ابن مكتوم من كثرة 

إكرامه له.22
ولئ��ن اتفقوا كم��ا ذكرنا، فقد 
اخلاصة  وعلم��اء  مفس��رو  اختلف 
وهم اإلمامية بني َم��ن قال  بنزوهلا 
فيه9 وبني من قد ُيفهم من كالمه 
ترج��ح لذلك، مع تأكيدهم على أّن 
هذا ال خي��دش أو يق��دح يف خلقه 

وعصمت��ه9 وأنه لي��س إال عتابًا 
من قبل الس��ماء، وم��ن قبله9 ال 
يعدو كونه إال ت��ركًا لألوىل؛ وبعد 
أن يذكر الش��يخ الطرس��ي أّن اهلل 
عاتب رس��وله9 على ذلك، يذكر 
أنه روي عن الص��ادق7 أنه قال: 
»كان رس��ول اهلل9 إذا رأى عبداهلل 
ب��ن أّم مكتوم، قال: مرحباً، مرحبًا ال 
واهلل ال يعاتب��ين اهلل فيك أبدًا، وكان 
يصنع به من اللطف حتى كان يكّف 

عن النيب9 مما يفعل به«.23
وبني م��ن رفض بقوة ذلك؛ ألنه 
خمال��ف خللقه9. وبع��د أن ذهب 
هذا الفريق من اإلمامية إىل أنه ليس 
رسول اهلل9 هو املقصود يف مقطع 

)عبس وتولي...( وإمنا املعين بها:
* إما غريه، وه��و قول املرتضى 
علم اهلدى: أما ظاهر اآلية فغري دال 
على توجهها إىل النيب9 وال فيها ما 
يدل على أنه خطاب له، بل هي خر 

حمض مل يصرح باملخر عنه.
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أّن املع��ين به��ا غري الن��يب9 ألنه 
وصف��ه بالعبوس، ولي��س هذا من 
صفات النيب9 يف قرآن وال خر مع 
األعداء املنابذين، فضاًل عن املؤمنني 
املسرتشدين. ثم وصفه بأنه يتصدى 
لألغنياء ويتلهى عن الفقراء، وهذا 
مما ال يوصف به نبينا عليه الس��الم 
من يعرف��ه، فليس هذا مش��بهًا مع 
أخالقه الواس��عة، وحتننه على قومه 
وتعطفه، وكيف يقول له وما عليك 
أاّل يّزّكى وه��و صلى اهلل عليه وآله 
مبعوث للدع��اء والتنبيه، وكيف ال 
يكون ذلك علي��ه. وكان هذا القول 
اغراء برتك احلرص على إميان قومه.

ثم يواصل الس��يد كالمه قائاًل: 
وقد قيل إّن هذه الس��ورة نزلت يف 
رج��ل من أصحاب رس��ول اهلل9 
كان منه هذا الفع��ل املنعوت فيها، 
وحنن وإن شككنا يف عني من نزلت 
في��ه، فال ينبغي أن نش��ك إىل أنها 

مل يعن بها النيب، وأّي تنفري أبلغ من 
العبوس يف وجوه املؤمنني، والتلهي 
عنه��م، واالقب��ال عل��ى األغني��اء 
الكافرين، والتص��دي هلم، وقد نزه 
اهلل تعاىل النيب9 عما هو دون هذا 

يف التنفري بكثري.24
ث��م إّن الوصف بأن��ه يتصدى 
لألغني��اء ويتلهى ع��ن الفقراء ال 
يش��به أخالقه الكرمي��ة، ويؤيد هذا 
القول قوله س��بحانه يف وصفه9: 
)وإنك لعل��ي خلق عظي��م(.25 وقوله: 
)ول��و كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من 
حولك(.26 فالظاهر أّن قوله: )عبس 

وتولي( املراد به غريه.

الس��يد العاّلمة: وق��د عّظم اهلل 
خلق��ه9 إذ قال � وه��و قبل نزول 
هذه الس��ورة � : )وإن��ك لعلي خلق 
عظي��م( واآلية واقعة يف س��ورة »ن« 

اليت اتفقت الروايات املبينة لرتتيب 
نزول الس��ور على أنها نزلت بعد 
سورة إقرأ باسم ربك، فكيف يعقل 
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ويطل��ق القول يف ذل��ك، ثم يعود 
فيعاتب��ه عل��ى بعض م��ا ظهر من 
أعماله اخللقية، ويذمه مبثل التصدي 
لألغني��اء، وإن كفروا، والتلهي عن 

الفقراء، وإن آمنوا واسرتشدوا.
وقال تعاىل أيضاً:

)وأنذر عشيرتك األقربين ٭ واخفض 
جناحك لمن اتبعك م��ن المؤمنين(.27 

فأم��ره خبف��ض اجلن��اح للمؤمنني 
والسورة من السور املكية واآلية يف 
سياق قوله: )وأنذر عشيرتك األقربين( 

النازل يف أوائل الدعوة.
وكذا قوله: )ال تم��ّدّن عينيك إلي 
ما مّتعنا به أزواجًا منهم وال تحزن عليهم 

واخف��ض جناحك للمؤمني��ن(.28 ويف 

س��ياق اآلية قوله: )فاصدع بم��ا تؤمر 
وأع��رض عن المش��ركين(.29 النازل يف 

أول الدع��وة العلنية، فكيف يتصور 
من��ه9 العب��وس واإِلعراض عن 
املؤمن��ني، وقد أمر باح��رتام إميانهم 

وخفض اجلناح، وأن ال ميّد عينيه إىل 
دنيا أهل الدنيا.

على أّن قب��ح ترجيح غنى الغين 
� وليس مالكًا لش��يء من الفضل � 
على كمال الفقري وصالحه بالعبوس 
واإِلعراض عن الفقري واإِلقبال على 
الغين لغناه، قبح عقلي مناف لكريم 
اخللق اإِلنس��اني، ال حيتاج يف لزوم 

التجنب عنه إىل نهي لفظي.30
* وإما هو من بين أمية، كما عليه 
الرواية التالية، اليت ذكرها الش��يخ 
الطرسي يف تفسريه عن الصادق7 
أنها نزلت يف رجل من بين أمية، كان 
عند النيب9 فج��اء ابن أّم مكتوم، 
فلم��ا رآه تق��ذر منه، ومجع نفس��ه، 
وعبس وأعرض بوجهه عنه، فحكى 

اهلل سبحانه ذلك وأنكره عليه.
* أو ه��و عثم��ان؛ كما صرحت 
به رواية علي ب��ن إبراهيم القمي: 
ق��ال: نزل��ت يف عثمان واب��ن أّم 
مكتوم، وكان اب��ن أّم مكتوم مؤذنًا 
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رسول اهلل9 وعنده أصحابه وعثمان 
على  رس��ول اهلل9  فقدمه  عن��ده، 
عثمان، فعب��س عثمان وجهه وتوىل 
عنه، فأن��زل اهلل: )َعَب��َس َوَتَولَّي٭ أْن 
ي( 

َّ
َجاءُه األْعَمي ٭ َوَم��ا ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّك

أي يكون طاهرًا زكياً، أو يّذكر، قال: 
يذكره رسول اهلل9 فتنفعه الذكرى. 
��ا َمن ِ  ث��م خاطب عثم��ان فقال: )أمَّ
ي( قال: أنت  اْس��َتْغَني ٭ َفأْنَت َل��ُه َتَصدَّ

إذا ج��اءك غين تتص��دى له وترفعه 
وم��ا عليك أاّل يّزّك��ى، أي ال تبالي 
زكي��ًا كان أو غري زكّي إذا كان غنياً، 
وأما من جاءك يس��عى، يعنى ابن أّم 
مكتوم، )َفأنَت َعْن��ُه َتَلهَّٰي(. أي تلهو 

وال تلتفت إليه.31
وأكتفي مب��ا أتفقت عليه وأثبتته 
مصادُر الفريقني من أّن ابن أمِّ مكتوم 
هو األعمى، الذي  تدور حوله هذه 
اآليات بكل ما حتمله، وليس غريه، أما 
ما اختلفت فيه، وكثرت فيه األقوال 

وتش��عبت، واملتمثل مَب��ن العابس، 
فليست هذه املقالة خمصصة له، وقد 
أوج��زت الكالم فيه أو أش��رت ملا 
عليه أقواهل��م، وقد كتب فيه الكثري 
يف مصادر التفسري ويف غريها. فمن 

أراد زيادًة فعليه بها.
)اَل َيْس��َتِوي ٱْلَقاِعُدوَن ِمَن ٱْلُمْؤِمِنيَن 
ِف��ي  َوٱْلُمَجاِه��ُدوَن  ��َرِر  ٱلضَّ أْوِل��ي  َغْي��ُر 

��َل  َفضَّ َوأْنُفِس��ِهْم  ِبأْمَواِلِه��ْم  ٱهلِل  َس��ِبيِل 

ٱهلُل ٱْلُمَجاِهِدي��نَ ِبأْمٰوِلِهْم َوأْنُفِس��ِهْم َعَلي 

ٱْلَقاِعِديَن َدَرَجًة َوُك�الًّ َوَعَد ٱهلُل ٱْلُحْسَنٰي 

��َل ٱهلُل ٱْلُمَجاِهِديَن َعَل��ي ٱْلَقاِعِديَن  َوَفضَّ

ْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرْحَمًة  أْجرًا َعِظيمًا ٭ َدَرَجاٍت مِّ

ِحيمًا(.32 َوَكاَن ٱهلُل َغُفورًا رَّ

نزلت اآلي��ة يف كعب بن مالك 
من بين س��لمة، ومرارة بن ربيع من 
بين عمرو بن عوف، وهالل بن أمية 
من بين واقف، ختلَّفوا عن رسول اهلل 
يوم تبوك، وع��ذر اهلل أولي الضرر 
وهو عب��داهلل بن أّم مكت��وم، رواه 
أبومح��زة الثمالي يف تفس��ريه. وقال 
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نزلت عليه )ال يس��توي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل اهلل( 

ومل يذك��ر ُاولي الضرر فقال ابن أّم 
مكت��وم: فكيف وأنا أعمى ال أبصر 
فتغش��ى النيب الوحي ثم سري عنه 
فقال: اكتب: )ال يس��توي القاعدون من 

المؤمنين غير أولي الضرر( فكتبتها«.

ويف البخ��اري عن ال��راء قال: 
مل��ا نزلت: )ال يس��توي القاع��دون من 

المؤمنين(.

دعا رس��ول اهلل9 زيدًا فكتبها، 
فجاء ابن أّم مكتوم فش��كا ضرارته، 
فأن��زل اهلل عّزوج��ّل: )غي��ر أول��ي 

الضرر(.

عن ابن عباس قال: ال يس��توي 
القاع��دون من املؤمن��ني غري أولي 
الضرر عن بدر، واخلارجون إىل بدر، 
ملا نزلت غ��زوة بدر قال عبداهلل بن 
جحش واب��ن أّم مكتوم: إنا أعميان 
يا رس��ول اهلل فه��ل لن��ا رخص��ة؟ 

فنزل��ت: )ال يس��توي القاع��دون م��ن 
المؤمنين غير أولي الض��رر... وفضل اهلل 

المجاهدي��ن عل��ي القاعدي��ن درج��ة( 

الضرر  أولي  القاعدون غري  فهؤالء 
)وفضل اهلل المجاهدين علي القاعدين 

أجرًا عظيمًا درجات منه(.

آي��ة بل آيت��ان قرآنيت��ان راحتا 
تعاجل��ان موضوع��ًا خاص��ًا ألناس 
مؤمنني؛ ملئت قلوبه��م حّبًا ملرافقة 
إخوانهم، وهم يعدون العدة للجهاد، 
وما منعهم عن ذلك إال أنهم ابتلوا 
مبا مينعه��م ويعيقهم  عن اجلهاد يف 
سبيل اهلل، إنهم أولوا الضرر، هكذا 
مّساهم القرآن الكريم، حني استدرك 
وه��و يتحدث ع��ن »قاع��دة عدم 
االستواء بني القاعدين من املؤمنني 
عن اجلهاد باألموال واألنفس � غري 
أولي الضرر الذين يقعدهم العجز 
عن اجلهاد بالنفس، أو يقعدهم الفقر 
والعجز عن اجلهاد بالنفس واملال � 
عدم االس��تواء بني هؤالء القاعدين 
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وأنفسهم..«.

وواحد منهم عبداهلل بن أمّ مكتوم، 
الذي جاء فقال: يا رس��ول اهلل، إني 
أح��ب اجلهاد يف س��بيل اهلل، ولكن 
بي من الزمانة ما قد ترى، قد ذهب 
بص��ري، ويف رواية هو وعبداهلل بن 
جحش أتيا رسول اهلل قبيل غزوة بدر 
وقاال: إنا أعميان يا رسول اهلل،... فنزل 
��َرِر...(«  قوله تع��اىل: )...َغْي��ُر ُاْوِلي ٱلضَّ
فص��ار ذلك خمرجًا ل��ذوي األعذار 
العمى  املبيحة ل��رتك اجلهاد؛ م��ن 
والعرج واملرض، وبنّي مس��اواتهم 
للمجاهدين يف س��بيل اهلل بأمواهلم 
وأنفسهم. وهو يتحدث عن فضيلة 
اجملاهدين على القاعدين مستثنيًا من 
هؤالء أقواماً، وهم أصحاب األعذار، 
فعن أنس: أّن رسول اهلل9 قال: »إّن 
باملدينة أقوامًا ما سرمت من مسري، وال 
قطعتم من واد، إاّل وهم معكم فيه« 
قالوا: وهم باملدينة يا رسول اهلل؟ قال: 

»نعم حبسهم العذر« وعن النيب9 
أنه قال: »لقد تركت��م باملدينة أقوامًا 
ما سرمت من مس��ري، وال أنفقتم من 
نفقة، وال قطعت��م من واد، إاّل وهم 
معكم فيه«، قال��وا: وكيف يكونون 
معنا فيه يا رس��ول اهلل؟ ق��ال: »نعم، 
حبس��هم العذر« ويف هذا املعنى قال 

الشاعر:
ــِت الَعتيق ِ لََقْد ــا راِحلنِْيَ إلى البي ي

ــرْنا نحن أرْواحا ــرمُْتْ ُجسوماً وِس ِس

ٍ ــَدر  ــْن َق ــْذر ٍ وَع ــى ُع ــا عل ــا أقْمن إنَّ

ــْذر ٍ َفَقْد راحا«.33 ــْن أقاَم على ُع وَم

منزلته :
حظي ه��ذا الصحاب��ي اجلليل 
رائع��ة، ومكان��ة عالية عند  مبنزلة 
رس��ول اهلل9 فإضافًة إىل ما نسب 
إىل رسول اهلل9 من مواقف وأقوال 
حبق��ه واليت منه��ا: كان النيب9 إذا 
رأى ابن أّم مكتوم يبس��ط له رداءه 
ويقول: »مرحبًا مبن عاتبين فيه ربي«. 
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وذكرنا ما قاله الشيخ الطرسي يف 
تفسريه: روي أيضا عن الصادق7 
أن��ه  ق��ال: »كان رس��ول اهلل9 إذا 

رأى عب��داهلل بن أّم 
مكتوم ق��ال: مرحبًا 
ال  ]واهلل [  مرحب��اً، 
يعاتب��ين اهلل في��ك 
يصنع  وكان  أب��دًا، 
اللطف،  م��ن  ب��ه 
حتى كان يكف عن 
النيب9 مم��ا يفعل 
]ب��ه [«. فزيادًة على 
كان ال  لعل��ه  هذا؛ 
رسول اهلل9  يفارق 
طوياًل، والذي يبدو 
من بعض الروايات 

أنه كان يرتدد على النيب9 وهو يف 
بيوته أو حجره:

فعن حممد بن يعقوب، عن عدة 
من أصحابنا، عن أمحد بن أبي عبداهلل 

قال: اس��تأذن اب��ن أّم مكتوم على 
عائش��ة وحفصة  وعنده  الن��يب9 
فقال هلما: قوما فادخال البيت، فقالتا: 
إن��ه أعمى فقال: إن مل يركما فإنكما 

تريانه.
وع��ن أّم س��لمة قال��ت: كنت 
ميمونة،  وعنده  رس��ول اهلل9  عند 
فأقبل اب��ن أّم مكتوم وذلك بعد أن 
أمر باحلج��اب، فقال: احتجبا، فقلنا: 
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أنتما؟ ألس��تما  ق��ال: أفعمي��اوان 

تبصرانه؟ 34
وق��د جاءا به تأييدًا ملا اس��تفاداه 
من اآلية:)وق��ل للمؤمنات يغضضن من 
أبصاره��ن ويحفظ��ن فروجه��ن...(.35 أّن 

حكم النساء حكم الرجال يف وجوب 
غضِّ الطرف وحفظ الفرج، أو نهي 

النساء عن النظر إىل األجانب.
قال احملق��ق البهب��ودي يف زبدة 
البيان: قد اشتبه املراد من آية احلجاب 
على بع��ض كاملؤل��ف رضوان اهلل 
عليه، فتوه��م أّن املراد بآية احلجاب 
يف هذا احلدي��ث آية النور املبحوث 
عنه��ا وليس كذلك، ب��ل املراد آية 
األح��زاب53: )وإذا س��ألتموهن متاعًا 
فاس��ألوهن م��ن وراء حج��اب ذل��ك أطهر 

أن ال  فف��رض  لقلوبك��م وقلوبه��ن( 

يتكلموا إاّل وبينهم وبينهن حجاب 
من س��رت، وهذا احلكم من خمتصات 
أمهات املؤمنني. وقوله9: »احتجبا« 

يعين ادخال وراء الس��رت، فقاال: إنه 
أعم��ى، يعن��ون أّن عماه كالغش��اء 
فقال9: هذا  بينه وبينهن،  والسرت 
س��رت يس��رتكن من عينه وال يسرته 
ع��ن عيونكن، وق��د كان الواجب 

حجاب يسرت على اجلانبني.36

أقول:
وكالمه هذا يص��ّح لو أّن احملقق 
استفاد مسألة احلجاب، ولكنه استفاد 
من اآلية كما من تأييد احلديث حرمة 
النظر إىل األجن��يب، ووجوب غّض 
البص��ر. وقد احتج به��ذا احلديث 
عدد ممن تيّسر لي من املفسرين من 
الفريقني ويف تفسريهم هلذه اآلية:31 

النور.
فليس هن��اك توهم م��ن احملقق 
األردبيلي ومن قبله الشيخ السيوري 

يف كنز العرفان.
وه��ذا القرطيب، بع��د أن يذكر 

التالي:
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البص��ر رائد للقلب، كما أّن احلمى 
رائد املوت، وأخذ هذا املعنى بعض 

الشعراء فقال:
َأمل ت��ر أّن الع��ني للقلب رائد 

ماتألف العينان فالقلب آلف
ويف اخلر: »النظر سهم من سهام 
إبليس مس��موم، فمن غّض بصره 

أورثه اهلل احلالوة يف قلبه«.
ينقل احلديث عن الرتمذي:

عن نبه��ان موىل أم س��لمة، أّن 
النيب9 قال هلا ومليمونة، وقد دخل 
عليه��ا اب��ن أّم مكت��وم: »احتجبا« 
فقالت��ا: إنه أعمى؛ ق��ال: أفعمياوان 

أنتما ألستما ُتبصرانه؟
ثمَّ قال: فإن قيل: هذا احلديث ال 
يصّح عند أهل النقل؛ ألّن راويه عن 
أّم س��لمة نبهان موالها، وهو ممن ال 
حيتج حبديثه. وعلى تقدير صحته فإّن 
ذلك منه عليه الس��الم تغليظ على 
أزواجه حلرمتهن، كما غلظ عليهن 

أمر احلجاب؛ كما أشار إليه أبوداود 
وغريه من األئمة.

ويبقى معن��ى احلديث الصحيح 
الثابت وهو: أّن النيّب صلى اهلل عليه 
وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتّد 
يف بيت أّم َشريك؛ ثم قال: »تلك امرأة 
يغش��اها أصحابي اعتدي عند ابن 
أّم َمْكُت��وم فإنه رجل أعمى تضعني 
ثياب��ك وال يراك« قلنا: قد اس��تدّل 
بعض العلماء به��ذا احلديث على 
أّن املرأة جيوز هلا أن تطلع من الرجل 
على ما ال جيوز للرجل أن يطلع من 
املرأة كالرأس ومعّل��ق الُقْرط؛ وأما 
العورة فال. فعلى هذا يكون خمصصًا 
لعموم قوله تعاىل: )َوُق��ل لِّْلُمْؤِمَناِت 
(، وتكون »من«  َيْغُضْضَن ِم��ْن َأْبَصاِرِهنَّ

للتبعيض كما هي يف اآلية قبلها.
قال اب��ن العربي: وإمن��ا أمرها 
باالنتق��ال من بيت أّم َش��ريك إىل 
بيت اب��ن أّم مكتوم؛ ألّن ذلك أْوىل 
بها من بقائها يف بيت أّم ش��ريك؛ 
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الداخل إليها، فيكثر الرائي هلا، ويف 
بيت ابن أّم مكت��وم ال يراها أحد؛ 
فكان إمس��اك بصرها عنه أقرب من 
ذل��ك وأْوىل، فرخص هل��ا يف ذلك، 

واهلل أعلم.37
وهل��م ردُّ آخ��ر هل��ذا احلديث، 
وخالص��ة ما جاء يف رّده��م له، أنه 
حديث ضعيف؛ لش��ذوذه، وخمالفته 
وه��ذا  الصحيح��ة،  لألحادي��ث 
احلدي��ث وإن حّس��نه الرتمذي أو 
صححه، فالقاعدة اليت قررها علماء 
األصول وعلماء مصطلح احلديث � 
والكالم هلم � أن��ه إذا كان صحيح 
الس��ند وخالف ما ه��و أصح منه، 
فإنه يعتر ش��اذًا ضعيفًا ال يعمل به؛ 
ألّن من ش��رط احلدي��ث الصحيح 
أال يكون ش��اذًا، فحديث نبهان هذا 
ش��اذ على فرض صحت��ه، وله علة 
أخرى توجب ضعفه وهي: أّن نبهان 
املذك��ور مل يوثقه م��ن يعتمد عليه 

وهو قلي��ل الرواية، فال يعتمد عليه 
يف مثل هذا احلديث، وحتى إن محله 
بعضه��م على أنه خ��اص بأمهات 
املؤمنني دون غريه��ن، فهو ال وجه 
له � كما يقولون � ألن التخصيص 
حيتاج إىل دلي��ل عليه، وليس لديهم 

دليل على التخصيص.
وه��ذا الفري��ق أفتى جب��واز أن 
تكش��ف املرأة عن وجهها يف حالة 
وجود رج��ل كفيف أجنيب عنها، بل 
ال حرج على املرأة يف الس��فور عند 
الرجل الكفيف؛ ملا ثبت يف صحيح 
مس��لم عن فاطمة بن��ت قيس أّن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هلا ملا 
طلق��ت: اعتدي عند ابن أّم مكتوم، 
فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك فال 
ي��راك، ويف الصحيحني من حديث 
سهل بن س��عد أّن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم قال: »إمنا جعل االستئذان 

من أجل النظر«.
وظهر من رواية مثلها يف صحيح 
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مكت��وم كان ابن عّمها، وهذا نّصها: 
أّن فاطمة بنت قيس ملا طلقت، أمرها 
الرس��ول أن تعتّد يف بيت ابن عّمها 
ابن أمِّ مكت��وم؛ لكونه أعمى ضرير 
البصر، وإذا وضعت مخارها ال يراها.

والغ��ّض: صرف املرء بصره عن 
التحديق وتثبيت النظر. ويكون من 

احلياء كما قال عنرتة:
وأغض ط��ريف حني تبدو جارتي         

حتى يواري جارتي مأواها .38
هذا وأّن يف غ��ضِّ البصر، كما 
يؤكد عليه العلماء، طهارًة للقلوب، 
وحفظ��ًا للنفوس م��ن أن تتلوث، 
وس��المًة للدين والدنيا، وزيادًة يف 

األجر والثواب.

شهيد أهل اجلنة األعمى!
مل يه��دأ ل��ه ب��ال بع��د وف��اة 
يس��تعجل  وكأن��ه  رس��ول اهلل9 
اللحاق ب��ه، فلم يرك��ن للبقاء يف 

املدينة، وراح  يش��ارك يف الغزوات 
حت��ى كان��ت معرك��ة القادس��ية، 
س��نة 14ه� يف عه��د اخلليفة الثاني  
عمربن اخلطاب، وبقيادة س��عد بن 
أبي وقاص، وكان عدد املسلمني فيها 
أزيد من سبعة آالف، فيما كان عدد 
العدو أربعني ألفاً، وقيل: ستني ألفًا 
ومعهم س��بعون فياًل، وعن املدائين 
أنهم اقتتلوا ثالثة أيام يف آخر شوال 
سنة مخس عش��رة، فقتل رستم قائد 
جيشهم وانهزموا يف  تلك الواقعة، 

اليت عرفت بشراستها وقوتها.
فما كان من ابن أّم مكتوم إاّل أن 
يسرع متكئًا على ذراع أحد إخوانه 
من املسلمني، ليقف فوق مكان عال 

مناديًا بأعلى صوته:
ادفعوا إلَي الل��واء... إني أعمى 
ال أس��تطيع الفرار... وأقيموني بني 

الصفني. 
يثن��وه  أن  املس��لمون  وحي��اول 
عن عزم��ه، وقال أنس ب��ن مالك: 
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أّم مكتوم األعم��ى، وعليه درع جيرُّ 
أطرافه��ا، وبيده راية س��وداء؛ فقيل 
ل��ه: َأليس قد أنزل اهلل عذرك؟! قال: 
بلى! ولكين ُأكثر س��واد املس��لمني 
بنفس��ي. وروي عنه أنه قال: فكيف 
بس��وادي يف سبيل اهلل! وراح يصيح 
ويطال��ب باللواء، وفع��اًل دفع إليه 
لواء املس��لمني، فحمله وظّل يقاتل 
بصريته،  بنور  ومستضيئًا  مسرتشدًا 
حتى سقط على أرض املعركة فيمن 

سقط من الشهداء وهم كثر.
فاستش��هد رض��وان اهلل عليه يف 
هذه املعركة على ق��ول، وعلى آخر 
للواقدي: ش��هد القادسية، ثم رجع 
إىل املدينة، فمات بها، ومل نس��مع له 

بذكر بعد عمر.
وعن اب��ن أّم مكتوم أنه قال: إّن 
جريل أتى رسول اهلل9 وعنده ابن 
أّم مكتوم، فقال: متى ذهب بصرك؟ 
ق��ال: وأنا غالم، فقال: قال اهلل تعاىل: 

إذا أخ��ذت كرمية عب��دي مل أجد له 
جزاء إال اجلنة، وه��ا هي اجلنة، وها 
ه��و ابن أّم مكت��وم قد حصل على 
ما يدخله اجلنة، إنها الش��هادة  اليت 
طاملا متناها، وما منع��ه عنها زمنًا إاّل 
ضرارته، فهنيئًا لك يا ابن أّم مكتوم. 
هنيئًا لك صحبتك لرس��ول اهلل9 
وهنيئ��ًا لك بش��ارة جريل بأّن لك 

اجلنة!
وختم��ت حيات��ه خبري، فس��الم 
علي��ه يف اخلالدين: )...الذين أنعم اهلل 
عليهم من النبيين والصديقين  والش��هداء 

والصالحين وحسن أولئك رفيقًا(.39
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