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مسايل ايدولوژيک

تتبع ونگارش :الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی -سعيد افغانی «
 ٠٨می ٢٠١۶

تفسير احمد٣ -
ترجمه وتفسير سورۀ عبس ١ -
سورۀ عبس در » مكه « نازل شده و داراى  ٤٢آيت است:

بسم ﱠ
ﷲِ ال ﱠر ْح َم ِن ال ﱠر ِحيم
يک لَ َعلﱠهُ يَ ﱠز ﱠکى ﴿ ﴾٣أَ ْو يَ ﱠذ ﱠک ُر فَتَ ْنفَ َعهُ ﱢ
الذ ْک َرى ﴿ ﴾٤أَ ﱠما َم ِن
س َوتَ َولﱠى ﴿ ﴾١أَنْ َجا َءهُ األ ْع َمى ﴿َ ﴾٢و َما يُ ْد ِر َ
َعبَ َ
ک يَ ْ
ا ْ
س َعى ﴿َ ﴾٨و ُھ َو يَ ْخشَى ﴿ ﴾٩فَأ َ ْنتَ َع ْنهُ
ک أَال يَ ﱠز ﱠکى ﴿َ ﴾٧وأَ ﱠما َمنْ َجا َء َ
َصدﱠى ﴿َ ﴾٦و َما َعلَ ْي َ
ستَ ْغنَى ﴿ ﴾٥فَأ َ ْنتَ لَهُ ت َ
ف ُم َک ﱠر َم ٍة ﴿َ ﴾١٣م ْرفُو َع ٍة ُمطَ ﱠھ َر ٍة ﴿ ﴾١٤بِأَ ْي ِدی
تَلَ ﱠھى ﴿َ ﴾١٠کال إِنﱠ َھا ت َْذ ِک َرةٌ ﴿ ﴾١١فَ َمنْ شَا َء َذ َک َرهُ ﴿ ﴾١٢فِی ُ
ص ُح ٍ
ی ش َْی ٍء َخلَقَهُ ﴿ِ ﴾١٨منْ نُ ْطفَ ٍة َخلَقَهُ فَقَ ﱠد َرهُ ﴿﴾١٩
سانُ َما أَ ْکفَ َرهُ ﴿ِ ﴾١٧منْ أَ ﱢ
سفَ َر ٍة ﴿ِ ﴾١٥ک َر ٍام بَ َر َر ٍة ﴿ ﴾١٦قُ ِت َل اإل ْن َ
َ
سانُ
س َرهُ ﴿ ﴾٢٠ثُ ﱠم أَ َماتَهُ فَأَ ْقبَ َرهُ ﴿ ﴾٢١ثُ ﱠم إِ َذا شَا َء أَ ْن َ
سبِي َل يَ ﱠ
ثُ ﱠم ال ﱠ
ض َما أَ َم َرهُ ﴿ ﴾٢٣فَ ْليَ ْنظُ ِر اإل ْن َ
ش َرهُ ﴿َ ﴾٢٢کال لَ ﱠما يَ ْق ِ
إِلَى

طَ َعا ِم ِه

﴿ ﴾٢٤أَنﱠا

صبَ ْبنَا
َ

ا ْل َما َء

صبًّا ﴿ ﴾٢٥ثُ ﱠم
َ

شقَ ْقنَا
َ

ض
ْ
األر َ

شقًّا
َ

﴿﴾٢٦

فَأَ ْنبَ ْتنَا

َوفَا ِک َھةً َوأَبًّا ﴿َ ﴾٣١متَاعًا لَ ُ
ک ْم

ق ُغ ْلبًا
ضبًا ﴿َ ﴾٢٨و َز ْيتُونًا َونَ ْخال ﴿َ ﴾٢٩و َحدَائِ َ
احبًّا ﴿َ ﴾٢٧و ِعنَبًا َوقَ ْ
فِي َھ َ
ص ﱠ
َوأل ْن َعا ِم ُ
احبَتِ ِه َوبَنِي ِه ﴿﴾٣٦
ت ال ﱠ
اخةُ ﴿ ﴾٣٣يَ ْو َم يَفِ ﱡر ا ْل َم ْر ُء ِمنْ أَ ِخي ِه ﴿َ ﴾٣٤وأُ ﱢم ِه َوأَبِي ِه ﴿َ ﴾٣٥و َ
ص ِ
ک ْم ﴿ ﴾٣٢فَإِ َذا َجا َء ِ
لِ ُ
ش َرةٌ ﴿َ ﴾٣٩و ُو ُجوهٌ يَ ْو َمئِ ٍذ
اح َکةٌ ُم ْ
ئ ِم ْن ُھ ْم يَ ْو َمئِ ٍذ شَأْنٌ يُ ْغنِي ِه ﴿ُ ﴾٣٧و ُجوهٌ يَ ْو َمئِ ٍذ ُم ْ
سفِ َرةٌ ﴿َ ﴾٣٨
ستَ ْب ِ
ض ِ
ک ﱢل ا ْم ِر ٍ
ک ُھ ُم ا ْل َکفَ َرةُ ا ْلفَ َج َرةُ ﴿﴾٤٢
َعلَ ْي َھا َغبَ َرةٌ ﴿ ﴾٤٠ت َْر َھقُ َھا قَتَ َرةٌ ﴿ ﴾٤١أُولَئِ َ
﴿﴾٣٠

معلومات مؤجز:
سوره » عبس « به نام سورۀ » سفره « نيز ياد می شود  ،اين سوره دارای ) (١يک رکوع ( ۴٢) ،چھل و دو آيت،
)  ( ١٣٣يکصدو سی وسه کلمه ( ۵۵٢) ،پنجصد وپنجاه و دو حرف و ) ( ٢٩٢دوصدو نودودو نقطه است.
وجهتسميه:
اينسوره به سبب افتتاح با ذكر »عبوست يعنی تُرش روئی« كهاز اوصافعادتی و جبلیبشر است و بر انسان در
وقت مصروفيت آن به كاری مھم چيرهمیشود» ،عبس« ناميدهشد.
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نام »عبس « از اولين آيت اين سوره گرفته شده است .قابل تذکر است که » عبس « نام اين سوره است نه عنوانی
برای مضامين آن.
اسباب نزول:
سوره كريمه گفته اند :اينسوره در شأنعبدﷲ بناممكتومرضی ﷲ عنه پسر خالۀ
مفسراندر بيانسبب نزول اين
ٔ
حضرت بی بی خديجه رضیﷲ عنھا نازلشد .داستان آن را مفسرين چنين بيان فرموده اند:
عبدﷲ بنام مكتومرضی ﷲ عنه نابينا درحالینزد رسولﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم آمد كهجمعیاز سرانقريشـ عتبه و
شيبه دو فرزند ربيعه ،ابوجھلبنھشام ،عباسبنعبدالمطلب ،اميهبنخلفو وليدبنمغيرهنزد آنحضرت نشسته بودند و
آنحضرتصلّی ﷲ عليه و سلّم آنان را به سویاسالمدعوت میكردند .اميد بدان بود كه با مسلمان شدن اين بزرگان
قوم ،ديگراننيز مسلمانشوند.
در ايناثنا عبدﷲ بناممكتومرضی ﷲ عنه گفت :يا رسولﷲ! بر منبخوانيد و مرا از آنچهكهخدایعزوجلبهشما
تعليمدادهاست ،تعليمدھيد واينسخنخويشرا در حالیتكرار میكرد كهنمیدانسترسولﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم به
دعوت سرانقريشمشغولاند.
پسآنحضرتصلّی ﷲ عليه و سلّم اينامر را كه او سخنشانرا قطعمیكند ،ناخوشداشتهچھره در ھمكشيدند و از وی
رو برگردانيدند)وعبوس شدند(.
ھمان بود كهاينسورهنازلشد .بعد از آنرسولﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم ابناممكتومرا گرامی میداشتند و چوناو را
می ديدند ،میگفتند» :مرحبا بمنعاتبنیفيهربی :خوش آمد كسیكهپروردگارممرا بهخاطر ویعتابكرد«.
آنگاهبهاو میگفتند» :آيا ھيچكار و نيازیداری؟« يعنیمنآمادهھستم كه به كار و نياز تو بپردازم.
سيرت نويسان می نويسند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم دو بار او را بهعنوانوالی شھر مدينه زمانيکه پيامبر صلی
ﷲ عليه وسلم عازم غزوات می گردد ،تعيين نموده است.
روايتشده استكهرسولﷲ صلّی ﷲ عليه و سلّم بعد از نزولاينسوره ،نهھرگز بر رویفقيریچھرهدر ھمكشيدند و
نهخود را بهپرداختنبهامور توانگریمشغولساختند.
طرز افاده به کالم غايب از ﷲ تعالی که مخاطب پيام اسالم را قرار نمی دھد و می فرمايد :عبس و تولی – عبوس و
ترش رو شده وقتی که به وی کور آمد .يعنی ذات باری تعالی نگفتند که عبوس و ترش روی شدی زمانی که شما را
کور مخا طب قرار دادند .اين طرز عالی افاده ادب و غصه در ھم خلط و تربيت و تعيين حدود انسان و رسالت وی
در ھدايت است .اين به ذات خود نوعی از اعجاز قرآنی است که در افاده روش خاص به خود را دارد.
شرايط صحابه شدن:
علماء در مورد شرايط صحابه می فرمايند :يکی ازشروط صحابی بودن ديدن پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است آيا
اشخاص نابينائی ھمچون ابن مکتوم که در محضر رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بودند جزو صحابه محسوب می
شوند ويا خير؟
درجواب بايد گفت  :شروط صحابه بودن ب iصورت زير است:
 -١شخص در ھنگام زندگی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم را مالقات کرده باشند.
 -٢به پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ايمان آورده و با ايمان نيز از دنيا رفته باشند.
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حال اگر کسی يکی از دو شرط فوق را نداشته باشد ،او جزو اصحاب رضی ﷲ عنھم قرار نمی گيرد.
ولی عبدﷲ بن ام مکتوم رضی ﷲ عنه ھر چند نابينا بوده است ولی دو شرط فوق را داشته است! زيرا شرط
صحابی بودن ديدن چھرۀ پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نيست! بلکه مالقات پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم است و مالقات
يعنی حضور رساندن نزد پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم .و لذا مالقات با ديدن فرق می کند و علماء شرط را بر ديدن
نکرده اند بلکه شرط بر مالقات است.
مثالً اويس قرنی رحمة ﷲ ھرچند که در زمان حيات پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم به ايشان ايمان آوردند و ھمچنين با
اسالم وفات کردند ،ولی چون ھرگز موفق به مالقات پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نگرديد ،او شامل صحابی نمی
باشد.
محتوای کلی سورهٔ عبس:
سوره عبس ،به صورت کل نظر به اندازيم ،در خواھيم يافت که اين سوره در  ۵موضوع اساسی
اگر به محتوای
ٔ
خالصه می شود:
 -١عتاب شديد خداوند نسبت به کسی که در برابر مرد نابينای حقيقت جو برخورد مناسبی

نداشت.

 -٢اھميت و جايگاه قرآن عظيم الشأن
 -٣ناسپاسی انسان در برابر نعمت ھای الھی
 -۴بيان گوشه ای از نعمت ھای الھی
 -۵قيامت و سرانجام سرنوشت مؤمنان و کافران
ترجمه وتفسير مؤجـز:
بِس ِْم ﱠ
ﱠح ِيم
ﷲِ الرﱠحْ َم ِن الر ِ
به نام ﷲ بخشندۀ مھربان
س َوتَ َولﱠى « )) (١چھره درھم کشيد ،و روی بر گردانيد.(،
» َعبَ َ
» أَن َجاءهُ ْاألَ ْع َمى « ) ) (٢كه چرا آن كور نزد وى آمد (.
» َو َما ي ْد ِري َك لَ َعلﱠهُ ي ﱠز ﱠكى « ) ) (٣چه چيزی آگاھت ساخت  ،شايد او خودش را پاکيزه می ساخت (.
عالمه عبدالرحمن سعدی رحمة ﷲ از جمله مفسرين معاصر می فرمايد  » :سبب نزول اين آيات کريمه اين است که
مرد نابينائی از م ٔومنان آمد تا از پيامبر )صلی ﷲ عليه وسلم( بپرسد و از او ياد بگيرد .در ھمان لحظه مردی از
ثروتمندان نيز آمد .پيامبر )صلی ﷲ عليه وسلم( برای ھدايت شدن مردم به ش ّدت عالقه مند بود .بنابراين پيامبر
)صلی ﷲ عليه وسلم( رو به مرد ثروتمند نمود و به او توجه کرد و از مر ِد نابينا روی گردانيد ،تا اين ثروتمند را
ھدايت کند و به ھدايت شدن و پاکيزه شدن او طمع ورزيد .پس خداوند او را) پيامبربزرگوار اسالم را( سرزنشی
س َوت ََولﱠی« در برابر فقير چھره در ھم کشيد و بدن خود را به سوی ثروتمند کج کرد .سپس
نرم کرد و فرمودَ »:عبَ َ
يک لَ َعلﱠهُ يَ ﱠز ﱠکی« تو چه می دانی شايد نابينا از
سبب توجه پيامبر را به آن ثروتمند بيان کرد و فرمودَ » :و َما يُ ْد ِر َ
اخالق زشت پاک گردد و به اخالق زيبا آراسته شود » .أَ ْو يَ ﱠذ ﱠک ُر فَتَنفَ َعهُ ﱢ
الذ ْک َری« يا آنچه را که به او فايده می رساند
بپذيرد و از اين پند بھره مند شود و اين فايدۀ بزرگی است که ھدف از بعثت پيامبران و موعظه واعظان و پنددادن
پنددھندگان ھمين است.
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پس توجه کردن تو به کسی که نزدت آمده و خود را نيازمند تو می داند مناسبتر و ضروری تر است و اما روی
آوردن و پرداختن تو به توانگری که خود را بی نياز می داند و نمی پرسد و عالقه ای به خير ندارد و رھا کردن
کسی که از اين توانگر بسی سزاوارتر است ،شايستۀ تو نيست ،چون اگر آن توانگر تزکيه نشود گناھی بر تو نيست
و تو به خاطر کار بد او مورد بازخواست قرار نمی گيری.
امر مشخصی به خاطری امر موھومی ترک نمی شود:
مفسرين می گويند :اين جا قاعدۀ معروفی به دست می آيد که »ھيچ گاه امر مشخصی ،به خاطر امر موھومی ترک
نمی گردد و مصلحتی که تحقق يافته است نبايد به خاطر مصلحتی که گمان تحقق آن می رود رھا شود «.و بايد به
طالب علم و کسی که نيازمند دانش است و به آن عالقه مند می باشد از کسی که چنين نيست بيشتر توجه شود«.
شايانذکر استکهاينگونهرفتار از جانبرسول اکرمصلی ﷲ عليه وسلم بهمثابهترکافضلبود لذا نهاينکارشانگناهبود
و نه در تصادم با اصلعصمت انبيا عليھم السالم است ،زيرا اينکار ايشانبر اثر انگيزهایسر زد که تابع سرشت
انسانی است مانند خشم ،رضا ،خنده و گريه ،يعنیاموریکهدر شريعتاسالم تکليفاز آنھا مرفوعگرديدهاست .عذر
ابنام مکتوم نيز اينبود کهنمیدانست رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بهديگرانمشغولاند و بديناميد با آنان سخن
میگويند که به اسالم مشرف شوند.
يذ ﱠك ُر فَتَنفَ َعهُ ﱢ
» أَ ْو ﱠ
الذ ْك َرى « ) ) (۴يا پند می گرفت وپند سودمندش می ساخت(.
ستَ ْغنَى « ) ) ( ۵اما آن کس که خود را بینياز میداند(.
» أَ ﱠما َم ِن ا ْ
صدﱠى « ) ) ( ۶تو به او روی میآوری(.
» فَأَنتَ لَهُ تَ َ
» َو َما َعلَي َك أَ ﱠال ي ﱠز ﱠكى « )) ( ٧وبر تو الزامی نباشد اگر خود را پاکيزه نساخت ( .
س َعى « )) ( ٨و اما کسیکه شتابان به نزد تو آمد(.
» َوأَ ﱠما َمن َجاءكَ ي ْ
» َو ُھ َو ْ
يخشَى « ) ) ( ٩و از خدا ترسان است(.
» فَأَنتَ َع ْنهُ تَلَ ﱠھى « ) ) ( ١٠پس تو ئی از وی بی پروائی کنان ( .
» َك ﱠال إِنﱠ َھا ت َْذ ِك َرةٌ « )) ( ١١نه چنين است  ،اين است ياد دھانيی (.
خداوند متعال می فرمايد :به حق اين موعظه و پندی از جانب خداوند است که با آن بندگانش را پند می دھد و آنچه
را که به آن نياز دارند در کتابش مشخص می نمايد .پس وقتی اين روشن شد » ،فَ َمن َشاء َذ َك َرهُ«ھرکس که می
الح ﱡ
ق ِمن ﱠربّ ُکم فَ َمن َشآ َء فَليو ِمن َو َمن َشآ َء
خواھد به آن عمل کند .ھمان طور که خداوند متعال می فرمايدَ »:وقُ ِل َ
فَليکفُر« و بگو »:حق از جانب پروردگارتان است پس ھرکس می خواھد ايمان بياورد و ھرکس می خواھد کفر
ورزد«.
سپس محل نگھداری اين پند ،و بزرگی و بلندی مقام و منزلت آن را بيان کرد و گفت:
» فَ َمن شَاء َذ َك َرهُ « )) ( ١٢پس ھرکس بخواھد از آن پند گيرد.(.
ف ﱡم َك ﱠر َم ٍة « )) ( ١٣در صحيفهھای گران قدر است(.
»فِی ُ
ص ُح ٍ
در صحيفه ھائی واال و دارای مقام بلند و پاک و به دور از آفت ھا است و دست شيطان ھا به آن نمی رسد .بلکه اين
صفحه ھا » بِأَي ِدی َسفَ َر ٍة« در دست نويسندگانی است و آن ھا فرشتگان می باشند که سفيران خدا در ميان خدا و
بندگانش ھستند.
» ﱠم ْرفُو َع ٍة ﱡمطَھﱠ َر ٍة « )) ( ١۴بلند مرتبه ای پاکيزه ای (.
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سفَ َر ٍة « )) ( ١۵به دست )فرشتگان =( سفيران )وحی است( .
»بِأَي ِدی َ
» ِك َر ٍام بَ َر َر ٍة « ) ) ( ١۶بزرگوار و نيکوکار(.
سانُ َما أَ ْكفَ َرهُ «)) ( ١٧مرگ بر )اين( انسان ،چقدر نا سپاس است؟!(
اإلن َ
»قُتِ َل ْ ِ
» ِمنْ أَی شَی ٍء َخلَقَهُ « ) )) ( ١٨ﷲ( او را از چه چيز آفريده است؟(.
» ِمن نﱡ ْطفَ ٍة َخلَقَهُ فَقَ ﱠد َرهُ « ) )( ١٩او را از نطفۀ )نا چيز( آفريده است ،آنگاه او را موزون ساخت( .
س َرهُ « ) ) ( ٢٠سپس راه را برای او آسان گرداند(.
سبِي َل ي ﱠ
» ثُ ﱠم ال ﱠ
» ثُ ﱠم أَ َماتَهُ فَأَ ْقبَ َرهُ « )) ( ٢١بعد او را میميراند و وارد قبرش میگرداند(.
ش َرهُ « ) ) ( ٢٢سپس ھر وقت بخواھد او را زنده میگرداند(.
» ثُ ﱠم إِ َذا شَاء أَن َ
ض َما أَ َم َرهُ «) )( ٢٣ھرگز چنين نيست) ،که او میپندارد( او ھنوز آنچه را که )ﷲ( فرمان داده ،به
» َك ﱠال لَ ﱠما ي ْق ِ
جای نياورده است(.
سانُ إِلَى طَ َعا ِم ِه« )) ( ٢۴انسان بايد به خوراک خود بنگرد(.
اإلن َ
»فَ ْلينظُ ِر ْ ِ
در اين آيت مبارکه از لزوم نظر کردن به طعام سخن به ميان آمده است و بدون شک معنای ظاھری آيت ھمان
غذاھای جسمانی است که در ادامۀ آيات اين سوره به آن اشاره شده ولی غذای روح را نيز می توان از اين آيت
استفاده کرد.
به عبارتی ديگر ،چون انسان ترکيبی است از روح و جسم ھمانگونه که جسم او نياز به غذاھای مادی دارد  ،روح
او نيز محتاج به غذای روحانی است .مفسرين در تفاسير خويش می نويسند که اين آيت ازجملۀ آياتی است که
دارای معنای عام است.
صبّا ً « )) ( ٢۵بیگمان ما آب فراوان )از آسمان( فرو ريختيم(.
صبَ ْبنَا ا ْل َماء َ
»أَنﱠا َ
شقّا ً « )) ( ٢۶سپس زمين را شگافتيم به نيکی شکافتيم ( .
ض َ
» ثُ ﱠم َ
شقَ ْقنَا ْاألَ ْر َ
» فَأَنبَ ْتنَا فِي َھا َحبّا ً « )) ( ٢٧آنگاه در آن دانه )ھای فراون( رويانديم( .
ضبا ً « )) ( ٢٨و انگور و سبزيجات را(.
» َو ِعنَبا ً َوقَ ْ
» َوزَيتُونا ً َونَ ْخالً « ) ) ( ٢٩و زيتون و درختان خرما را(.
ق ُغ ْلبا ً « )) ( ٣٠و باغھای پر درخت و انبوه را(.
» َو َحدَائِ َ
» َوفَا ِك َھةً َوأَبّا ً « )) ( ٣١و ميوه و گياھی را( .
» ﱠمتَاعا ً لﱠ ُك ْم َو ِألَ ْن َعا ِم ُك ْم « ))) ( ٣٢ھمۀ اينھا( برای بھرهگيری شما و چھار يايانتان است.(.
ص ﱠ
اخةُ « )) ( ٣٣پس ھنگامیکه )آن( صدای مھيب )قيامت( فرا رسد(.
ت ال ﱠ
» فَإِ َذا َجاء ِ
يو َم يفِ ﱡر ا ْل َم ْر ُء ِمنْ أَ ِخي ِه « ) ) ( ٣۴روزیکه انسان از برادرش بگريزد(.
» ْ
» َوأُ ﱢم ِه َوأَبِي ِه « ) ) ( ٣۵و از مادر و پدرش (.
احبَتِ ِه َوبَنِي ِه « ) ) ( ٣۶و از ھمسر و فرزندانش نيز بگريزد(.
» َو َ
ص ِ
يو َمئِ ٍذ شَأْنٌ ي ْغنِي ِه « )) ( ٣٧در آن روز ھرکس را کاری است که اورا به خود مشغولش دارد (.
ئ ﱢم ْن ُھ ْم ْ
» لِ ُك ﱢل ا ْم ِر ٍ
سفِ َرةٌ « )) ( ٣٨چھرهھائی در آن روز گشاده و روشن است(.
يو َمئِ ٍذ ﱡم ْ
» ُو ُجوهٌ ْ
ش َرةٌ « )) ( ٣٩خندان و شادان(.
اح َكةٌ ﱡم ْ
» َ
ستَ ْب ِ
ض ِ
يو َمئِ ٍذ َعلَي َھا َغبَ َرةٌ « )) ( ۴٠و چھرهھائی در آن روز غبار آلود است(.
» َو ُو ُجوهٌ ْ
» ت َْر َھقُ َھا قَتَ َرةٌ « )) ( ۴١سياھی )و تاريکی( آنھا را پوشانده است(.
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» أُ ْولَئِ َك ُھ ُم ا ْل َكفَ َرةُ ا ْلفَ َج َرةُ « )) ( ۴٢اينان ھمان کافران فاجرند( .
مخاطب اين سوره کيست :
درمورد سورۀ » عبس « ،حديث صحيح وجود دارد که مخاطب اين سوره پيامبراسالم )صلی ﷲ عليه وسلم( می
باشند واين که قاضی عياض وديگرعلمای اھل سنت گفته اند که اين سوره برای کسی ديگرنه پيامبرنازل شده است.
ترمذی و حاکم از عايشه رضی ﷲ عنھا روايت کرده اند» :أنزلت» :عبس وتولی« فی ابن أم مکتوم األعمی أتی
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وعلی وسلم فجعل يقول :يا رسول ﷲ أرشدنی ،وعند رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وعلی آله
وسلم رجل من عظماء المشرکين  ،فجعل رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وعلی آله وسلم يعرض عنه  ،ويقبل علی اآلخر .
ويقول  :تری بما أقول بأسا ففی ھذا نزل« .ترمذی ).(٣٣٣١
يعنی :ابن ام مکتوم نابينا بود خدمت پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم آمد و گفت :ای رسول خدا! مرا به راه راست
راھنمائی کن تا رستگار شوم ،در آن حال يکی از بزرگان قريش نزد پيامبر نشسته بود ،پيامبر از ابن ام مکتوم رخ
برتافت و روی به جانب آن بزرگ کرد و گفت :آيا به اھميت و قوت سخنانم پی میبری؟ آن غافل با بیتوجھی و
س َوتَ َولﱠی *أَن َجاءهُ ْاألَ ْع َمی« را نازل کرد.
غفلت گفت :نه ،پس خدا آيت » َعبَ َ
عبدالرزاق مھدی )محدث معاصر( در تحقيق بر کتاب » اسباب النزول « سيوطی گفته :اين حديث صحيح است،
ترمذی  ،٣٣٣١ابن حبان  ،۵٣۵حاکم  ۵١۴ / ٢و واحدی  ٨۴۵روايت کرده اند .حاکم میگويد :اين حديث به شرط
بخاری و مسلم صحيح است .ناگفته نماند که شيخ البانی نيز اين حديث را صحيح می داند » :صحيح الترمذيم
).(٣٣٣١
ابويعلی نيز مانند اين روايت را از انس نقل کرده ولی نام آن مرد را ابی بن خلف گفته است .در طبری  ٣٣۶٢۴از
قتاده از انس روايت کرده اسناد آن حسن است) ،مسند ابويعلی  ۴٣١ / ۵دار المأمون للتراث دمشق( عبدالرزاق در
»تفسير قرآن«  ٣۴٩۴از قتاده بدون ذکر انس روايت کرده است با اين وصف به حديث قبلی شاھد است.
پس بنا به صحت حديث مربوطه )که شواھد ديگری ھم دارد( قضيه درباره پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و نحوۀ
برخوردش با عبدﷲ بن ام مکتوم است.
قابل تذکر است که عذر ابناممکتوم نيز اينبود کهنمیدانسترسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بهديگرانمشغولاند و
بدين اميد با آنانسخنمیگويند کهبهاسالممشرفشوند.
در روايت ابن کثير امده است:
که حضرت عبد ﷲ بن ام مکتوب صحابی نا بينا از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم تقاضا نمود  ،تا آيتی از قرآن مجيد را
به او تعليم دھد  ،و نسبت به پاسخ اين سؤال اصرار فوری داشت  ،و رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم مشغول به تبليغ
سران کفار مکه بود که عبارت بودند از  :عبه بن ربيعه  ،ابو جھل بن ھشام وحضرت عباس بن عبد المطلب کاکای
آن حضرت که تا آن زما ن به اسالم مشرف نگرديده بود  ،لذا آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم از اين اصرار عبد ﷲ
بن ام مکتوم وتقاضای جواب فوری او  ،ناراحت شد  ،زيرا حضرت عبد ﷲ از مسلمانان پخته وھميشه حاضر در
صحنه بود  ،می توانست در اوقاتی ديگر  ،سؤال کند ،ودر تأخير نمودن به پاسخ او  ،ترس نقصان در دين وجود
نداشت  ،خالف رؤسای قريش که آنھا نه ھميشه کلمه ﷲ را به گوش آنھا بر ساند  ،ودر اين وقت به صحبت آن
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حضرت صلی ﷲ عليه وسلم گوش فرا می دادند  ،لذا امکان داشت ايمان بياورند  ،واگر صحبت با آنھا قطع می
شد ،محروميت آنھا از ايمان آشکار بود.
با توجه به اين احوال و اوضاع  ،آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم از پاسخ دادن به سؤال حضرت عبد ﷲ روی
گردانيد  ،وناگواری خود را اظھار داشت  ،وصحبت تبليغ را که با کفار قريش در جريان بود  ،بر قرار نمود  .پس
از اختتام جلسه آيات مذکورسوره ای »عبس « نازل گرديد  ،ودر آنھا اين روش آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم
ناپسند قرار داده شد  ،وبه او رھنمائی گرديد .
چون اجتھاد آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم اين بود که مسلمانی که آداب مجلس را در نظر نمی گيرد  ،بايد قدری
منتبه گردد  ،تا در آيند آداب مجلس را مراعات نمايد  ،بدين جھت آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم از حضرت عبد
ﷲ بن ام مکتوم روی گردانيد .
علت ديگر اين بود:
در ظاھر حال  ،کفر وشرک بزرگترين گناه می باشند  ،و بايد در مقابل تعليم احکام فروع دين به عبد ﷲ  ،بر طرف
کردن ان مقدم می شد  ،ولی حق تعالی جله شانه  ،روی اين اجتھاد آن جناب صلی ﷲ عليه وسلم صحه نگذاشت ،
واورا متوجه کرد که در اينجا اين امر قابل توجه است  ،که شخصی که از شما نسبت به تعليم اصرار دارد مفيد
بودن پاسخ به سؤال او  ،يقينی است  ،ومفيد بودن صحبت با کسی که مخالف است ونمی خواھد با شما صحبت کند ،
امرموھومی است  ،ونبايد امر موھوم  ،بر امر يقينی تر جيح داده شود  ،وعذر عبد ﷲ بن ام مکتوم را که خالف
آداب مجلس برخورد نمود  ،قرآن با لفظ » اعمی « بيان فرمود  ،که او نابينائی بود  ،نمی ديد ومتوجه نبود  ،که آن
حضرت صلی ﷲ عليه وسلم در چه بحثی مشغول باشد  ،و با چه کسانی صحبت می نمايد  ،لذا چون او معذور بود ،
مستحق اعراض نبود .
از اين معلوم می شود که اگر شخص معذوری به علت عدم اگاھی  ،کاری خالف آداب مجلس انجام بدھد  ،قابل
عتاب وسر زنش نمی باشد .
س« به معنای ترش رويی نمودن  ،يعنی اظھار ناگواری در صورت  ،و» َوتَ َولﱠى « به
س َوتَ َولﱠى « » َعبَ َ
» َعبَ َ
معنای روگردانی است .
در اينجا موقع خطاب به صيغۀ حاضر بود که می گفت شما چنين کرديد  ،اما اعجاز قرآن حکيم به صيغۀ خطاب
صيغۀ غايب به کار برد  ،که در آن  ،ضمن حالت عتاب  ،نيز احترام رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم مالحظه شود ،
و با به کار بردن صيغۀ غايب اين ابھام گذاشته شد که گويا اين کار را شخص ديگری انجام داده است  ،و اشاره
نمود که چنين برخوردی مناسب شأن شما نبود  ،ودر جملۀ بعدی به عذر آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم اشاره
شده است:
» ومايدريک « شما چه اطالعی داشتيد ،در اينجا بيان فرمود که علت اعراض اين بوده است که آن حضرت صلی
ﷲ عليه وسلم به اين فکر نبود ه است  ،که اثر آنچه اين صحابی در يافت می نمايد  ،يقينی است  ،واثر صحبت با
ديگران موھوم است ،ودر جملۀ بعدی در رھا کردن صيغۀ غايب وبه کار بردن صيغۀ مخاطب ،تکريم ودلجوئی بر
آن حضرت صلی ﷲ عليه وسلم است  ،که اگر کالً صيغۀ خطاب به کار گرفته نمی شد  ،امکان داشت اين شبھه پديد
آيد  ،که ناپسنديدگی اين برخورد  ،موجب ترک خطاب قرار گرفته است  ،واين برای آن حضرت صلی ﷲ عليه
وسلم رنج آور ودردناک واقع می شد  ،بنابر اين  ،ھم چنان که در جملۀ اولی به کار بردن صيغۀ غايب به جای
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حاضر تکريم رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم بود  ،ھمچنين صيغۀ خطاب در جملۀ بعدی نيز تکريم ودلجوی آن جناب
صلی ﷲ عليه وسلم می باشد.
» لَ َعلﱠهُ ي ﱠز ﱠكى ،أَوْ ﱠ
يذ ﱠك ُر فَتَنفَ َعهُ ال ﱢذ ْك َرى « يعنی شما چه می دانستيد که فايدۀ آنچه اين صحابی در يافت می کند  ،متقين
است  ،واورا بايد تعليم داد  ،تاکه به وسيلۀ آن  ،نفس خود را تزکيه می کرد  ،و کمالی حاصل می نمود  ،واگر اين
نمی شد  ،حد اقل از فوايد ابتدائی ذکر ﷲ  ،استفاده می برد  ،ودر آثر آن در قلب او محبت وخوف خدا بيشتر می شد
لفظ » ذکری « به معنای کثرت ذکر است .
در اينجا قرآن دوجمله اختيار نمود  » :يزکی « و»يذکر « معنای اول پاک وصاف شدن است  ،ومعنای دوم نصحيت
پذيرفتن واز ذکر متأثر شدن است  ،اولی مقام ابرار واتقياست  ،که نفس خود را از ھرگونه ناپاکی ظاھری وبا طنی،
پاک وصاف سازند  .ودومی مقام سالک ابتدائی است که در راھی می رود که به مبتدی  ،ذکر ﷲ ياد داده می شود تا
از آن  ،عظمت وخوف خدا در قلب او مستحضر گردد  ،مقصود اين که تعليم او در ھيچ حالی از نفع خالی نبود  ،چه
نفع کامل  ،که تزکيۀ کامل نفس را به دست می آورد  ،يا نفع ابتدائی حاصل می شد که ياد ﷲ وعظمت وخوف او در
قلبش ترقی می کرد وھردو جمله با لفظ تريدی » أَوْ « به کار برده شد  ،تا از اين دوحالت يکی حتما ً حاصل گردد،
در اينجا » مانعه الخلو « وجود دارد  ،يعنی اين احتمال ھم ھست که ھر دو نفع با ھم به دست بيايند  ،که در ابتدای
تذکری حاصل شود  ،ودر نھايت تزکيه به دست آيد » ،مانعه الجمع « نيست که ھر دو با ھم نتواند جمع گردند ).
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