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ABSTRACT
Islam being a perfect religion covers all spheres of human life:
social , political and economics. It provides guidance in every
field of life, so that people would find it helpful in their daily
affairs. The relation between rights and duties has been
explained in such a matchless manner that no ambiguity remains
there. The farewell sermon of the Holy prophet PBUH is a
corner stone to understand the value of human rights. Islam has
contributed comprehensively to uplift the rights of poor and
weak elements of the society while praising their status
particularly in the context of Arab history where no concept of
rights existed. The world has failed to produce a document,
which guarantees more equitable rights in such unequivocal
manner as Islam did. The Holy prophet PBUH showed great
concerned to ensure the basic rights of disabled person and he
did his best to maintain their dignity and self-respect so that they
could achieve their basic rights of education, equality,
inheritance and debate. The prophet of Islam visited them
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frequently to empathize with them and gave them maximum
relaxation in their religious duties and even sometime exempted
them.This article presents the evidence and special attention of
the holy prophet PBUH to the disabled persons and their rights
from the life of the holy prophet. At the end , the researchers
have drawn different results.
Key Words: Human Rights, Self- Respect, Empathize, Disabled
Person

:
وخاصة ملعاقني منهم ،حيث أعطاهم
منذ أن ظهر.اإلسالم ،وأخذ ينادي حبقوق اإلنسان
ّ
ومتفوقني ،لقد كرم اإلسالم
حقوقَهم كاملة ،وجعلهم يعيشون يف اجملتمع كأفراد انجحني ّ
مجيع أبنائه بدون متييز جلنس ،أو لون ،وأوجب رعاية أفراد اجملتمع واإلحسان إليهم ،وبني
أن لكل فرد دوره يف اجملتمع ،ويف مقدمتهم ذوي االحتياجات اخلاصة ،فهم جزء هام من
مكوانت اجملتمع ،وهلم دور ابرز يف رفعته والنهوض به كغريهم من الشرائع .قضية اإلعاقة
ليست قضية فردية بل هي قضية جمتمع أبكمله وحتتاج إىل استنفار اتم من مجيع املؤسسات
والقطاعات العامة واخلاصة للتقليل واحلد من آاثر اإلعاقة السلبية  ،كما إن أتهيل وتعليم
وتدريب الطفل ذو احلاجة اخلاصة للتكيف مع جمتمعه يعترب غري كافياً يف ميدان الرتبية
اخلاصة احلديثة حيث إنه جيب تكييف البيئة الطبيعية لتليب احتياجاته ومتطلباته حىت يكون
عضوا أو
هناك تفاعالً مستمراً بني الطرفني.اإلعاقة تعين
ً
قصورا أو عيبًا وظيفيًا يصيب ً
وظيفةً من وظائف اإلنسان العضوية أو النفسية حبيث يؤدي إىل خلل أو تبدل يف عملية
تكيف هذه الوظيفة مع الوسط .واإلعاقة موجودة يف تكوين اإلنسان وليست خارجة عنه
تؤثر على عالقته مع الوسط االجتماعي بكل أبعاده .واألمر الذي يتطلب إجراءات تربوية
تعليمية خاصة تنسجم مع احلاجات اليت يتطلبها كل نوع من أنواع اإلعاقة .وهناك أسباب
كثرية لإلعاقة منها أسباب وعوامل حدثت قبل الوالدة ،ومنها أسباب وعوامل مرافقه
لعملية الوالدة وعوامل أخرى حدثت بعد الوالدة ،إضافة إىل العوامل الوراثية اليت تؤدي إىل
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اإلعاقات الذهنية العقلية .للمعاق حق التمتع ابحلياة احلرة والعيش الكرمي والتعليم
واخلدمات املختلفة شأنه شأن غريه من املواطنني له نفس احلقوق وعليه واجبات يف حدود
ما تسمح به قدراته وإمكاانته يف السرية النبوية على صاحبها الصالة والسالم.
وللبحث هدفان أساسيان مها :التعرف على بعض أنواع احلقوق اليت كفلها الشرع اإلسالمي
للمعاقني ،وترسيخ فكرة أن السرية النبوية على صاحبها الصالة والسالم هي الراعية األوىل
حلقوق املعاقني يف العامل.
ومبقتضى العقيدة اإلسالمية ينبغي استقبال صاحب االحتياجات اخلاصة على أنه قدر هللا
عز وجل املكتوب يف األزل ال ر ّاد له إال هو ،قال عز و جلَ " ﴿ :ولَنَ ْب لَُونَّ ُك ْم بِ َش ْي ٍء ِم ْن
َّ ِ
ا ْخلو ِ
ِ
ات وب ِّشر َّ ِ
ص ِم ْن األ َْم َو ِال َواألَن ُف ِ
وع َونَ ْق ٍ
َصابَْت ُه ْم
ف َوا ْجلُ ِ
ين إِذَا أ َ
َْ
س َوالث ََّمَر َ َ ْ
ين الذ َ
الصاب ِر َ
ِ
ِِ
مِ
ك ُه ْم
ات ِم ْن َرّّبِِ ْم َوَر ْْحَةٌ َوأ ُْولَئِ َ
صيبَةٌ قَالُوا إِ َّان َّّلِل َوإِ َّان إِلَْي ِه َراجعُو َن أ ُْولَئِ َ
صلَ َو ٌ
ك َعلَْي ِه ْم َ
ُ
1
الْ ُم ْهتَ ُدو َن"﴾ ولعل قصة عبد هللا بن أم مكتوم – رضي هللا عنه  -مع الرسول  -صلى
هللا عليه وسلم  -شاهداً يعطي صورة عناية اإلسالم ابملعاقني ملسة مجالية فريدة ،فقد جاء
الرجل األعمى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليسأله ،وكان النيب يف ذلك الوقت
مشغوال ب دعوة كبار القوم من قريش إىل اإلسالم ،فلم يلتفت إليه ،وتغري وجهه صلى هللا
عليه وسلم ،ورغم أنه أعمى مل ير وجه النيب صلى هللا عليه وسلم ومالحمه تلك اللحظة إال
س َوتَ َوَّىل * أَن َجاءهُ ْاأل َْع َمى * َوَما
أن هللا عاتب نبيه صلى هللا عليه وسلم يف قولهَ " ﴿ :عبَ َ
يك لَ َعلَّهُ يََّزَّكى * أ َْو يَ َّذ َّك ُر فَتَن َف َعهُ ال ِّذ ْكَرى"﴾ 2ففي هذه القصة ،نرى علّة املعاتبة؛ لكونه
يُ ْد ِر َ
صلى هللا عليه وسلم انشغل بدعوة الوجهاء عن قضاء حاجة هذا الكفيف ،وكان األوىل أن
تُقضى حاجته ،وتقدم على حاجات من سواه من الناس ..ويف هذه القصة داللة شرعية
سواهم.
من
حاجات
على
املعاقني
حاجات
تقدمي
على
العناية ابملعاقني والقيام أبمرهم من فروض الكفاية على أمة اإلسالم  ،حبيث أتمث
يف حال التقصري حبقوقهم  .فمن أوجب واجبات األمة حكاماً وأفراداً ومنظمات ومجعيات
خريية االهتمام ّبؤالء الضعفاء (جسمياً) ورعايتهم ورفع الظلم عنهم  ،لقول النيب صلى هللا
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عليه وسلم ابْغُ ِوِن الضعفاء فإمنا ترزقون وتنصرون بضعفائكم وروى مصعب بن سعد بن
أيب وقاص أن سعداً رأى أن له فضالً على من دونه فقال صلى هللا عليه وسلم "هل
صرون وتُ ْرَزقون إال بضعفائكم"  ،3فهؤالء من أشد الناس إخالصاً يف الدعاء  ،ومن
تُْن َ
أكثرهم خشوعاً يف العبادة لبعد قلوّبم عن التعلق بزخارف الدنيا  ،فالضعيف غالباً إذا رأى
عجزه تربأ عن احلول والقوة واستعان ابهلل  ،خبالف القوي الذي كثرياً ما يغرت ويظن أنه
يغلب الرجال بقوته فتعجبه نفسه.

:
فعن أنس رضي هللا عنه أن امرأة كان يف عقلها شيء ،فقالت :اي رسول هللا إن يل إليك
ِ ِ ِ
ٍ
ك حاجتَ ِ
ِ ِ
ك" ،فخال
حاجة! فَ َق َ
ىت أَقْض َي لَ َ َ
الَ :
"اي أ ُّم فُالَن! انظري أ ّ
َي ّ
الس َكك شْئتَ ،ح َّ
معها يف بعض الطرق ،حىت فرغت من حاجتها .4وهذا من حلمه وتواضعه وصربه على
قضاء حوائج ذوي االحتياجات اخلاصة..
ويف هذا داللة شرعية على وجوب تكفل احلاكم برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ،صحيًّا
اقتصاداي ،ونفسيًّا ،والعمل على قضاء حوائجهم ،وسد احتياجاهتم.
واجتماعيًّا ،و
ًّ
ومن صور هذه الرعاية:
✓
وجتلت رْحة احلبيب صلى هللا عليه وسلم بذوي االحتياجات اخلاصة ،يف عفوه عن
جاهلهم ،وحلمه على سفيههم ،ففي معركة أحد [شوال 3ه – إبريل 624م] ،ملا توجه
الرسول صلى هللا عليه وسلم جبيشه صوب أحد ،وعزم على املرور مبزرعة لرجل منافق ضرير،
أخذ هذا األخري يسب النيب صلى هللا عليه وسلم وينال منه ،وأخذ يف يده حفنة من تراب
وقال -يف وقاحة -للنيب صلى هللا عليه وسلم :و هللا لو أعلم أين ال أصيب ّبا غريك لرميتك
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هم أصحاب النيب بقتل هذا األعمى اجملرم ،فأيب عليهم -نيب الرْحة -وقال:
ّبا! َحىت َّ
“دعوه.5
ومل ينتهز رسول هللا ضعف هذا الضرير ،فلم أيمر بقتله أو حىت أبذيته ،رغم أن
اجليش اإلسالمي يف طريقه لقتال ،والوضع متأزم ،واألعصاب متوترة ،ومع ذلك ملا وقف هذا
الضرير املنافق يف طريق اجليش ،وقال ما قال ،وفعل وما فعل ،أىب رسول هللا إال العفو عنه،
والصفح له ،فليس من شيم املقاتلني املسلمني االعتداء على أصحاب العاهات أو النيل من
أصحاب اإلعاقات ،بل كانت سنته معهم؛ الرفق ّبم ،واالتعاظ حباهلم ،وسؤال هللا أن يشفيهم
ويعافينا مما ابتالهم.
✓
فعن عائشة رضي هللا عنه أهنا قالت :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :إن هللا
إيل أنه من سلك مسل ًكا يف طلب العلم سهلت له طريق اجلنة ومن سلبت
عز وجل أوحى ّ

كرميتيه [يعين عينيه] أثَْبته عليهما اجلنة"

6

وعن العرابض بن سارية رضي هللا عنه ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،عن رب العزة –

أرض له ثو ًااب دون اجلنة ،إذا ْحدين
قال" :إذا سلبت من عبدي كرميتيه وهو ّبما ضنني ،مل َ

عليهما".7

اك
"ما ِم ْن ُم ْسلٍِم يُ َش ُ
ويقول النيب صلى هللا عليه وسلم لكل أصحاب اإلصاابت واإلعاقاتَ :
ِ
ِ
ِ
ت َعْنهُ ِّبَا َخ ِطيئَةٌ".8
ت لَهُ ّبَا َد َر َجةٌ َوُحميَ ْ
َش ْوَكةً فَ َما فَ ْوقَ َها إَِّال ُكتبَ ْ
ففي مثل هذه النصوص النبوية واألحاديث القدسية ،مواساة وبشارة لكل صاحب إعائقة؛

أن إذا صرب على مصيبته ،راضيًا هلل ببلوته ،واحتسب على هللا إعاقته ،فال جزاء له عند هللا

إال اجلنة.
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وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول عن عمرو بن اجلموح رضي هللا عنه ،تكرميًا
وتشري ًفا له" :سيدكم األبيض اجلعد عمرو بن اجلموح وكان أعرج ،وقد قال له النيب صلى
هللا عليه وسلم ذات يوم :كأين أنظر إليك متشي برجلك هذه صحيحة يف اجلنة ،وكان
رضي هللا عنه يُوِمل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا تزوج" .9
وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه" :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استخلف ابن أم
مكتوم على املدينة مرتني يصلي ّبم وهو أعمى".10
مؤذان لرسول هللا صلى هللا عليه
وعن عائشة رضي هللا عنه "أن ابن أم مكتوم كان ً
وسلم وهو أعمى".11
وعن سعيد بن املسيب رْحه هللا "أن املسلمني كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم ،وكانوا يسلمون
إليهم مفاتيح أبواّبم ،ويقولون هلم :قد أحللنا لكم أن أتكلوا مما يف بيوتنا".12
وعن احلسن بن حممد قال" :دخلت على أيب زيد األنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال:
وتقدم رجل فصلى بنا ،وكان أعرج أصيبت رجله يف سبيل هللا عز و جل".13
وهكذا كان اجملتمع النبوي ،يتضافر يف مواساة ذوي االحتياجات اخلاصة ،ويتعاون يف
تكرميهم ،ويتحد يف تشريفهم ،وكل ذلك اقتداء مبنهج نيب الرْحة صلى هللا عليه وسلم مع
ذوي االحتياجات اخلاصة.
واختار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذاً بن جبل وهو أعرج يف إحدى قدميه فأرسله
قاضياً وأمرياً على اليمن  ،فلم متنعه إعاقته عن تويل املناصب الرفيعة.
وهذا عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما كان كفيفاً ولكن ذلك مل مينعه أن يكون َح ْ َرب األمة
وعامل التفسري األول مصداقاً لدعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم "اللهم فقهه يف الدين
وعلمه التأويل".14
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✓
شرع اإلسالم عيادة املرضى عامة ،وأصحاب اإلعاقات خاصة؛ وذلك للتخفيف من
معاانهتم ..فالشخص املعاق أقرب إىل االنطواء والعزلة والنظرة التشائمية ،وأقرب من
األمراض النفسية مقارنة ابلصحيح ،ومن اخلطأ إمهال املعاقني يف املناساابت االجتماعية،
كالزايرات والزواج.
وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعود املرضى ،فيدعو هلم ،ويطيب خاطرهم ،ويبث
يف نفوسهم الثقة ،وينشر على قلوّبم الفرح ،ويرسم على وجوهه البهجة ،وجتده ذات مرة
خصيصا؛ ليقضي له حاجة بسيطة ،أو أن يصلي
يذهب إىل أحدهم يف أطراف املدينة،
ً
ركعات يف بيت املبتلى تلبية لرغبته ..فهذا عِْت با َن بن مالِ ٍ
ك رضي هللا عنه -وكان رجالً
َ َْ َ
"وددت اي رسول هللا أنك أتتيين
كفي ًفا من األنصار -يقول للنيب صلى هللا عليه وسلم :
ُ

فتصلي يف بييت فأختذه مصلى.فوعده صلى هللا عليه وسلم بزايرة وصالة يف بيته قائًال -يف
اّلِلُ.
تواضع جمَ :-سأَفْ َع ُل إِ ْن َشاءَ َّ
قال عتبان فغدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر حني ارتفع النهار فاستأذن رسول
ب أَ ْن
هللا صلى هللا عليه وسلم
فأذنت له فلم جيلس حىت دخل البيت ،مث قال :أَيْ َن ُِحت ُّ
ُ
أ ِ
فأشرت له إىل انحية من البيت فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
ك،
ُصلّ َي ِم ْن بَْيتِ َ
ُ
َ
فكرب فقمنا ،فصفنا ،فصلى ركعتني ،مث سلم".15
✓
أيضا -رْحة نيب اإلسالم صلى هللا عليه وسلم ابلفئات اخلاصة -من ذوي
تتجلى ً -
وحتميسا هلم على حتمل البالء ..ليصنع
االحتياجات -عندما شرع الدعاء هلم ،تثبيتًا هلم،
ً
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اإلرادة يف نفوسهم ،ويبين العزم يف وجداهنم ..فذات مرة ،جاء رجل ضرير البص ِر إىل حضرة
اّلِلَ أ ْن يُعافيين..
النيب صلى هللا عليه وسلم ..ف َق َ
ال الضرير :ادعُ َّ
ِ
ِ
ئت
قَ َ
َ
ئت َد ُ
عوت ،وإ ْن ش َ
ال الرْحة املهداة صلى هللا عليه وسلم ":إ ْن ش َ
فهو خريٌ
صربت َ
لك.
إين
قَ َ
أسألك و َّ
َ
حسن ُو ُ
له َّم ِّ
أتوجهُ
ضوءَهُ ويدعو ّبذا الدعاء :الَّ ُ
فأمرهُ أ ْن يتوضَّأ فيُ َ
ال :فادعُ ْهَ .
ِِ
نيب َّ ِ
له َّم
إين َّ
هت َ
إليك بنبيِّ َ
َ
بك إِىل َرِّيب يف حاجيت هذه لتُ ْق َ
الرْحة ِّ
توج ُ
ضى يل ،الَّ ُ
ك ُحمَ َّمد ِّ
يف" .16
فَ َش ِّف ْعهُ َّ
َّف ،فَ ْادعُ َّ
وأَتَ ْ
ت النِ َّ
ُصَرعُ ،وإين أَتَ َكش ُ
َّيب صلى هللا عليه وسلم امرأة تُصرع ،فقالت" :إين أ ْ
اّلِلَ

ِيل!

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت ولَ ِ
اّلِلَ أَ ْن
ت َّ
ك ا ْجلَنَّةَُ ،وإِ ْن شْئت َد َع ْو ُ
ف َقال النبيَصلى هللا عليه وسلم  :إِ ْن شْئت َ
ص َ ْرب َ
يُ َعافِيَك”.
َّف.
َّف! فَ ْادعُ َّ
اّلِلَ ِيل أَ ْن َال أَتَ َكش َ
َصِربُ .مث قالت :إِِّين أَتَ َكش ُ
فقالت :أ ْ
17

فَ َد َعا َهلَا صلى هللا عليه وسلم".
وهكذا اجملتمع اإلسالمي؛ يدعو -عن بكرة أبيه -ألصحاب اإلعاقات والعاهات وما رأينا

جمتمعا على وجه األرض يدعو ابلشفاء والرْحة ألصحاب االحتياجات اخلاصة ،غري جمتمع
ً
املسلمني ،ممن تربوا على منهج نيب اإلسالم.
✓
كان ذوو االحتياجات اخلاصة ،يف اجملتمعات األوروبية اجلاهلية ،مادة للسخرية ،والتسلية
والفكاهة ،فيجد املعاق نفسه بني انرين ،انر اإلقصاء واإلبعاد ،وانر السخرية والشماتة،
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ومن َمث يتحول اجملتمع -يف وجدان أصحاب اإلعاقات -إىل دار غربة ،واضهاد وفرقة..
ليحرم السخرية من الناس عامة ،ومن أصحاب البلوى
فجاء الشرع اإلسالمي السمح؛ ّ
خا صة ،ورفع شعار ال تظهر الشماتة ألخيك فريْحه هللا ويبتليك .وأنزل هللا عز و جل
آايت بينات تؤكد حترمي هذه اخلصلة اجلاهلية ،فقال:
َّ ِ
وم ِّمن قَ ْوٍم َع َسى أَن يَ ُكونُوا َخ ْرياً ِّمنْ ُه ْم َوَال نِ َساء ِّمن نِّ َسا ء
آمنُوا َال يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
ين َ
َ
"اي أَيُّ َها الذ َ
اب بِئْس ِ
َعسى أَن ي ُك َّن َخ ْرياً ِّمنْ ُه َّن وَال تَلْ ِم ُزوا أَن ُفس ُكم وَال تَنَاب ُزوا ِاب ْألَلْ َق ِ
وق بَ ْع َد
اال ْس ُم الْ ُف ُس ُ
َ َْ َ
َ
َ
َ
َ
ِْ ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن"  18كما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
ب فَأ ُْولَئِ َ
اإلميَان َوَمن َّملْ يَتُ ْ
قال" :الكِ ْرب بطر احلق و َغ ْمط الناس"19وغمط الناس :احتقارهم واالستخفاف ّبم ،وهذا
وجهادا،
علما
ً
حرام ،فإنه قد يكون املبتلى أعظم ً
قدرا عند هللا ،أو أكرب فضالً على الناسً ،
اّلِلَ َحَّرَم َعلَْي ُك ْم
أداب ..انهيك عن القاعدة النبوية العامة ،الفاصلة" :فَإِ َّن َّ
وتقوى وعفة و ً
ِ
اض ُك ْم".20
د َماءَ ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم َوأ َْعَر َ
ولقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم أشد التحذير ،من تضليل الكفيف عن طريقه ،أو

"ملْعُو ٌن َم ْن َك َمهَ أ َْع َمى َع ْن طَ ِريق"
عبسا وسخرية ،فقالَ :
إيذائهً ،

21

فهذا وعيد شديد ،ملن اختذ العيوب اخللقية سببًا للتندر أو التلهي أو السخرية ،أو التقليل
من شأن أصحاّبا ،فصحاب اإلعاقة هو أخ أو أب أو ابن امتحنه هللا؛ ليكون فينا واعظًا،
وشاهدا على قدرة هللا ،ال أن جنعله مادة للتلهي أو التسلي.
ً

و أيضا روي أن عبد هللا بن مسعود كان على شجرة أَر ٍ
اك جيتين هلم منها فهبت الريح
َ
وكشفت عن ساقيه فضحكوا  ،فقال صلى هللا عليه وسلم "والذي نفسي بيده هلما أثقل يف
ُح ٍد  ،وهذا هني صريح أن تُتَّخذ العيوب اخلَلْقية سبباً للتندر أو التقليل من شأن
امليزان من أ ُ
أصحاّبا أو السخرية منهم وقال "إن هللا ال ينظر إِىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إِىل
قلوبكم وأعمالكم"  ، 22بل األجدر ابلسليم أن ينظر إىل نعمة هللا عز و جل عليه فيحمده
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مبتلى فقال احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك به
 ،قال صلى هللا عليه وسلم "من رأى ً
23
وفضلين على كثري من خلقه تفضيالً إال عويف من ذلك البالء" .كان عبد هللا قصرياً جداً

ابلقياس اجلسدي ولكنه كان عمالقاً يف مقياس العطاء والعمل  ،فقد حكم العراق  ،ومل
يذكر أحد يف سريته أنه من ذوي اإلعاقات ألن األمة نظرت إىل علمه وعطائه وفضله ،
كيف ال وهو من أساتذة القرآن الكرمي يف عهد النبوة وما بعده  ،وأول من جهر ابلقرآن
الكرمي يف مكة املكرمة على الرغم من التعذيب الشديد.
✓
فقد كان اجملتمع اجلاهلي القدمي ،يقاطع ذوي االحتياجات اخلاصة ،ويعزهلم ،ومينعهم من
ممارسة حياهتم الطبيعية ،كحقهم يف الزواج ،واالختالط ابلناس.
فقد كان أهل املدينة قبل أن يبعث النيب صلى هللا عليه وسلم ال خيالطهم يف طعامهم أعرج

التقزز .فأنزل هللا عز و جل:
وال أعمى وال مريض ،وكان الناس يظنون ّبم التق ّذر و ّ
َعَرِج َحَر ٌج َوَال َعلَى الْ َم ِر ِ
يض َحَر ٌج َوَال َعلَى أَن ُف ِس ُك ْم
س َعلَى ْاأل َْع َمى َحَر ٌج َوَال َعلَى ْاأل ْ
"]لَْي َ
وت إِخوانِ ُكم أَو ب ي ِ
وت أ َُّمهاتِ ُكم أَو ب ي ِ
وت آابئِ ُكم أَو ب ي ِ
أَن َأتْ ُكلُوا ِمن ب يوتِ ُكم أَو ب ي ِ
وت
ْ َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
ُُ ْ ْ ُُ
وت أَخوالِ ُكم أَو ب ي ِ
وت ع َّماتِ ُكم أَو ب ي ِ
ِ
ِ
ِ
أ ِ
وت َخ َاالتِ ُك ْم أ َْو َما
َ
ْ َ ْ ْ ُُ
َخ َوات ُك ْم أ َْو بُيُوت أ َْع َمام ُك ْم أ َْو بُيُ َ ْ ْ ُُ
ملَكْتُم َّم َف ِاحته أَو ص ِد ِيق ُكم لَيس علَي ُكم جنَاح أَن َأتْ ُكلُوا َِ
مجيعاً أ َْو أَ ْشتَااتً فَِإذَا َد َخلْتُم بُيُواتً
َُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ٌ
َ
ِ
فَسلِّموا علَى أَن ُف ِس ُكم َِحتيَّةً ِمن عِ ِ
ند َِّ
اّلِل لَ ُكم ْاْلاي ِ
ت لَ َعلَّ ُك ْم
اّلِل ُمبَ َارَكةً طَيِّبَةً َك َذل َ
َُ َ
ك يُبَِّ ُ
ني َُّ ُ َ
ّْ
ْ
24
تَ ْع ِقلُون"
أي ليس علي كم حرج يف مؤاكلة املريض واألعمى واألعرج ،فهؤالء بشر مثلكم ،هلم كافة
احلقوق مثلكم ،فال تقاطعوهم وال تعزلوهم وال هتجروهم ،فأكرمكم عند هللا أتقاكم“ ،و هللا
ال ينظر إىل صوركم وال إىل أشكالكم ،ولكن ينظر إىل قلوبكم.

11

وهكذا نزل القرآن ،رْحة لذوي االحتياجات اخلاصة ،يواسيهم ،ويساندهم نفسيًّا ،وخيفف
عنهم .وينقذهم من أخطر األمراض النفسية اليت تصيب املعاقني ،جراء عزلتهم أو فصلهم
عن احلياة االجتماعية.
وبعكس ما فعلت األمم اجلاهلية ،فلقد أحل اإلسالم الملعاقني الزواج ،فهم -و هللا-
أصحاب قلوب مرهفة ،ومشاعر جياشة ،وأحاسيس نبيلة ،فأقر هلم احلق يف الزواج ،ما
داموا قادرين ،وجعل هلم حقوقًا ،وعليهم واجبات ،ومل يستغل املسلمون ضعف ذوي
االحتياجات ،فلم أيكلوا هلم حقًّا ،ومل مينعوا عنهم ماالً ،فعن عمر بن اخلطاب رضي هللا
عنه أنه قال:

ِ
ص َداقُ َها َك ِامالً".25
ص؛ فَ َم َّس َها فَلَ َها َ
"أَُّميَا َر ُج ٍل تََزَّو َج ْامَرأَةً َوّبَا ُجنُو ٌن أ َْو ُج َذ ٌام أ َْو بََر ٌ
✓

منع األطفال املشاركة يف احلروب لعدم قدرهتم على القتال ولتجنيبهم اإلصاابت
اليت قد تسبب اإلعاقة  ،قال ابن عمر رضي هللا عنهما "عرضين رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم ُِجي ْزِين  ،مث عرضين يوم

✓

اخلندق وأان ابن مخس عشرة سنة فأجازين"  ،26وأوجب ْحايتهم ضمن املدنيني
الذين مينع االعتداء عليهم أثناء احلرب " ،كان صلى هللا عليه وسلم إذا بعث
27
جيشاً قال انطلقوا ابسم هللا  ،ال تقتلوا شيخاً فانياً وال طفالً صغرياً وال امرأة"

ومن الرْحة ابملعاقني مراعاة الشريعة هلم يف كث ٍري من األحكام التكليفية ،والتيسري عليهم ورفع
احلرج عنهم ،فعن زيد بن اثبت رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أملى عليه:
" ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل هللا" .قال :فجاءه ابن أم مكتوم
وهو ميلها "علي" رضي هللا عنه (لتدوينها) ،فقال :اي رسول هللا ،لو أستطيع اجلهاد
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جلاهدت ،وكان رجالً أعمى ،قال زيد بن اثبت" :فأنزل هللا تبارك وعز و جل على
علي حىت خفت أن ترض
رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وفخذه على فخذي ،فثقلت ّ
فخذي [من ثقل الوحي] ،مث ُسّري عنه ،فأنزل هللا عز وجل] :غَ ْريُ أ ُْوِيل الضََّرِر". 28

س َعلَى ْاأل َْع َمى َحَر ٌج َوَال
وقال عز و جل -خمف ًفا عن ذوي االحتياجات اخلاصة" :-لَْي َ
اّلِل ورسولَه ي ْد ِخلْه جن ٍ
ِ
َعلَى ْاأل َْعَرِج َحَر ٌج َوَال َعلَى الْ َم ِر ِ
َّات َْجت ِري ِمن
يض َحَر ٌج َوَمن يُط ِع ََّ َ َ ُ ُ ُ ُ َ
29
َْحتتِ َها ْاأل َْهنَ ُار َوَمن يَتَ َوَّل يُ َع ِّذبْهُ َع َذاابً أَلِيماً"

فرفع عنهم فريضة اجلهاد يف ساح القتال ،فلم يكلفهم حبمل سالح أو اخلروج إىل نفري يف

تطوعا ..ومثال ذلك ،قصة عمرو بن اجلموح رضي هللا عنه يف معركة
سبيل هللا ،إال إن كان ً

أحد" ،فقد كان رضوان هللا عليه رجالً أعرج شديد العرج ،وكان له بنون أربعة ،يشهدون مع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املشاهد فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه ،وقالوا له :إن هللا
عز وجل قد عذرك! فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :إن بين يريدون أن حيبسوين
عن هذا الوجه واخلروج معك فيه .فو هللا إين ألرجو أن أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة! فقال نيب
الرْحة صلى هللا عليه وسلم  :أما أنت فقد عذرك هللا فال جهاد عليك ،مث قال لبنيه :ما
30

عليكم أن ال متنعوه لعل هللا أن يرزقه الشهادة ،فخرج مع اجليش فقتل يوم أحد".

بيد أن هذا التخفيف الذي يتمتع به املعاق يف الشرع اإلسالمي ،يتسم ابلتوازن واالعتدال،
فخفف عن كل صاحب إعاقة قدر إعاقته ،وكلفه قدر استطاعته ،يقول القرطيب:
"إن هللا رفع احلرج عن األعمى فيما يتعلق ابلتكليف الذي يشرتط فيه البصر ،وعن األعرج
فيما يشرتط يف التكليف به من املشي ،وما يتعذر من األفعال مع وجود العرج ،وعن
املريض فيما يؤثر املرض يف إسقاطه ،كالصوم وشروط الصالة وأركاهنا ،واجلهاد
وحنو.ذلك"

31
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جبل التكاليف الشرعية ابستثناء بعض
ومثال ذلك الكفيف واجملنون ،فاألول مكلف ّ
الواجبات والفرائض كاجلهاد ..أما الثاين فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف ،فعن
"رفِ َع الْ َقلَ ُم َع ْن ثََالثٍَةَ :ع ْن
عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالُ :
الصغِ ِري ح َّىت يكْرب ،وعن الْمجنُ ِ
ون َح َّىت يَ ْع ِق َل" .32
النَّائِِم َح َّىت يَ ْستَ ْي ِق َ
ظَ ،و َع ْن َّ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ
فمهما أخطأ اجملنون أو ارتكب من اجلرائم ،فال حد وال حكم عليه ،فعن ابن عباس قال:

فمر ّبا على علي
"أيت عمر مبجنونة قد زنت فاستشار فيها ً
أانسا فأمر ّبا عمر أن ترجمّ ،
بن أيب طالب رضوان هللا عليه فقال :ما شأن هذه؟ قالوا :جمنونة بين فالن زنت ،فأمر ّبا
عمر أن ترجم .فقال :ارجعوا ّبا! مث أاته ،فقال :اي أمري املؤمنني! أما علمت أن القلم قد
رفع عن ثالثة ،عن اجملنون حىت يربأ ،وعن النائم حىت يستيقظ ،وعن الصيب حىت يعقل؟
قال :بلى .قال :فما ابل هذه ترجم؟! قال :ال شيء .قال علي :فَأ َْرِسلْ َها .فَأ َْر َسلَ َها .فجعل
ِ 33
عمر يُ َك ّربُ"
هكذا كان املنهج النبوي يف التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة ،يف وقت مل تعرف فيه

الشعوب وال األنظمة حقًّا هلذه الفئة ،فقرر -الشرع اإلسالمي -الرعاية الكاملة والشاملة
لذوي االحتياجات اخلاصة ،وجعلهم يف سلم أولوايت اجملتمع اإلسالمي ،وشرع العفو عن
سفيههم وجاهلهم .وتكرمي أصحاب البالء منهم ،ال سيما من كانت له موهبة أو حرفة
وحرم السخرية
انفعة أو جتربة انجحة ،وحث على عيادهتم وزايرهتم ،ورغب يف الدعاء هلمّ ،
ويسر عليهم يف األحكام ورفع عنهم احلرج .فاهلل يف
منهم ،ورفع العزلة واملقاطعة عنهمّ ،
شريعة اإلسالم ونيب اإلسالم!.
مؤخًرا حبقوق املعاقني وأ ّكدت أن هلم
إذا كانت منظمة األمم املتحدة قد اندت ّ
احلق يف الرعاية الطبية والعالج والتدريب
كافة احلقوق الّيت هي لسائر البشر ،و ّ
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والتأهيل،
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هذا

قبل

أكثر

من

أربعة

عشر

قرًان.

كل
فعل
ّ
اهتمت الشريعة اإلسالمية ّبذه الفئة من اجملتمع ،وكتب الرتاث اإلسالمي زاخرة
ّ
ابألحكام الكثرية الّيت ختص املعاقني يف اجملتمع اإلسالمي يف مجيع أبواب الفقه
الشريعة
اإلسالمي ،العبادات واملعامالت املالية والزواج واجلناايت ،ممّا يدل بيقني أن ّ
اإلسالمية مل تدع هذه الفئة دون اهتمام أو رعاية ،وإ ّن أهم حقوق املعاقني يف اإلسالم
هي:

فهو إنسان كامل اإلنسانية مبوجب النداء العام الّذي أطلقه القرآن الكرمي يف قوله
َّاس إِ َّان َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْنَا ُك ْم ُشعُوًاب َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا
عز و جلَ :
"اي أَيُّ َها الن ُ
ِ 34
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
"ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِين
إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد هللا أَتْ َقا ُك ْم إ َّن هللاَ َعل ٌ
يم َخبريٌ"  .وقوله عز و جلَ :
َوالْبَ ْح ِر."35
الَِّْرب
ِيف
اه ْم
آد َم
َ
َو َْحَلْنَ ُ
حرم التعدي على حياة املعاق ،شأنه شأن الصحيح وهو
و هللا سبحانه وعز و جل ّ
حبق هللا ،قال عز و
داخل يف عموم من يشملهم اخلطاب بعدم جواز إزهاق ُّ
الروح إالّ ّ
ِ ِ 36
هللاُ إِالَّ اب ْحلَ ّق"
َحَّرَم
س الَِّيت
جل:
َ
"والَ تَ ْقتُلُوا النَّ ْف َ
كل إنسان جيب أن
فقد ّقرر اإلسالم مبدأ تكافؤ الفرص بني اجلميعّ ،
وقرر أ ّن ّ
تتاح له الفرصة للتعبري عن مواهبه وقدراته ،وذلك حسب ما وهبه هللا سبحانه وعز و
جل من هبات عقلية أو جسمية أو نفسية ،فيجب أن نوفّر للجميع ما يستطيعون
تعلّمه وعمله..
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حتمل مسؤولياته جتاه
حث القرآن الكرمي والسنّة النّبويّة ّ
فقد ّ
الشريفة اإلنسان على ّ
لعل من أبسط احلقوق الّيت شرعت هلذا
أبنائه ً
ذكورا كانوا أم إان ًاث ،أصحاء أم معاقني ،و ّ

املولود اجلديد هي ح ّقه يف الطّعام بعد إقرار ح ّقه يف احلياة وذلك بضمان عدم التع ّدي
ِ
ني َك ِاملَ ْ ِ
ات يُر ِض ْعن أ َْوالَ َد ُه َّن َح ْولَ ْ ِ
ني لِ َم ْن أ ََر َاد أَ ْن يُتِ َّم
"والْ َوال َد ُ ْ َ
عليه ،يقول عز و جلَ :
الْمولُ ِ
َوكِ ْس َوُهتُ َّن".37
ِرْزقُ ُه َّن
ود
َو َعلَى
َّ
اعةَ
الر َ
ضَ
لَهُ
َْ
أي إنسان جيب أن يناله ،سواء كان هذا اإلنسان ذا
أل ّن التعليم ّ
حق من حقوق ّ
أحق وأوىل النّاس ابلتعليم .لذا ّقرر القرآن الكرمي منذ
عجز أو غريه ،وصاحب اإلعاقة ّ
حق املعاقني يف احلصول على تعليم مناسب لقدراهتم
بداايت ال ّدعوة اإلسالمية ّ

وأوضاعهم الّيت هم عليها ،ولقد كانت سورة عبس من أكثر السور الّيت ْحلت
حتث على إعطاء املعاق ح ّقه يف التعليم ،يقول ابن كثري :قوله عز و جل
توجيهات ّ
" َكالَّ إِ َّهنَا تَذْكَِرةٌ" 38أي هذه السورة أو الوصية ابملساواة بني النّاس يف إبالغ العلم بني
شريفهم ووضيعهم.

ويعين االندماج االجتماعي للمعاق أن يعيش املعاق يف وسطه الّذي ولد فيه وبني
أهله وأقاربه ،ملا لذلك من أثر ابلغ يف التأثري على الكشف عن مواهبه وتوسيع مداركه،
يتكون لدى املعاق من رؤية نفسه معاقًا ،وقد
مثّ لتحطيم احلاجز النفسي الّذي قد ّ
كانت نظرة القرآن إىل هذا املوضوع سبَّاقة ،يقول اإلمام القرطيب :قوله عز و جل
"لَيس علَي ُكم جنَاح أَ ْن َأتْ ُكلُوا َِ
اات" ،ومقصوده فيما قاله علماؤان يف هذا
مج ًيعا أ َْو أَ ْشتَ ً
ْ َ َْ ْ ُ ٌ
مجيعا وإن اختلفت أحواهلم يف األكل .
الباب إابحة األكل ً
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فالعمل واجب عظيم يكفل لإلنسان الناحية االقتصادية وال جيعله يعتمد على
وشجع اإلنسان املنتج واعتربه يف منزلة عالية
غريه ،ولقد ّ
حث اإلسالم على العملّ ،

وحث كذلك ذوي األعذار على العمل مبا يستطيعون
عند هللا سبحانه وعز و جلّ ،
حىت ال يبقى املعاق نفسه خارج دوائر حساابت اإلنتاج.
القيام به ،وذلك ّ

تيسر ألصحاب اإلعاقة ممارسة احلياة الطبيعية
والبد أن هنيء ُّ
السبل والطرق اليت ّ
احلق .كما ميكن إعداد
كل احلواجز البيئية الّيت حتول دون متتّعهم ّبذا ّ
اليومية وإلغاء ّ
تصاميم قياسية للمباين ومرافق اإلسكان البيئية ووسائل املواصالت الّيت يسهل

لألشخاص ذوي العجز دخوهلا دون احلاجة إىل إجراء تعديالت مع ّقدة غالية التكاليف
فيها ،وميكن تنفيذ ميزات التصاميم هذه مىت متّت مراعاهتا يف التخطيط يف البداية
بتكاليف ضئيلة أو بدون تكاليف ،وينبغي أن نفتح هلم اجملال ليمارسوا هواايهتم على
اختالفها ،وال مانع من أن نسأهلم عن اهلواايت الّيت حيبوهنا أل ّهنم خرباء أنفسهم وعلينا
أن ندجمهم معنا يف مجيع اجملاالت.
ومن مصلحة اجملتمع أن يشارك املعاق فيه برأيه وفكره ،وهلذا نقول بوجوب
حق اختيارهم يف األنشطة وما
مشاركة املعاقني يف حتديد سياسة الدولة االجتماعية ،و ّ
يهمهم من أمور وقرارات ،ولقد أثبتت التجارب أ ّن الكثري من املعاقني أثبت جدارته
ّ
وتفوقه وإبداعه على كثري من األسوايء.
ّ
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الروح فيهم ،أي يف مرحلة ما
حق كفلته ّ
وهو ّ
الشريعة اإلسالمية للبشر مبجرد نفخ ّ
مانعا من موانع
فالعوق ليس ً
قبل الوالدة ،فكيف ال تكفله ملن ولد حيًا وال زالَ ،

يويل عليه َمن يرعى شؤونه إذا كان ال
الشرع قد أوجب على احلاكم أن ّ
املرياث ،بل إ ّن ّ
يستطيع أن يقوم ّبا ،يقول عز و جل" :ي ِ
وصي ُكم هللا ِيف أ َْوالَ ِد ُكم لِ َّ
ظ
لذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ُ
ْ ُ
ْ
ِ 39
كل
سقيما أم
ْاألُنْثَيَ ْ
ني"  ،ومل حي ّدد ّ
ً
صحة ال ّذكر أو األنثى ً
صحيحا ،فالنّص عام مشل ّ
من ثبتت له أهلية الوجوب.

يتضمنها هذا البيان (حقوق اإلنسان) ،ومنح اإلسالم
يتمتّع املُعاقون جبميع احلقوق اليت ال ّ
املعاقني مجيع هذه احلقوق من دون استثناء ،وال متييز بعرق أو لون أو جنس أو لغة أو
سياسة أو طبقة أو قرار أو أي أمر يتعلّق ابملعاق نفسه أو بعائلته.
ُ
للمعاق.حق ُمكتَسب .يف احلصول على .االحرتام ،ومهما يكن .سبب
❖ ُ
فللمعاق.احلقوق األساسية.نفسها كما
االعاقة وطبيعتها وخطورهتاُ ،
ملواطنيه.الذين هم يف سنّه.،وهذا يعىن يف الدرجة.األوىل ح ّقه يف

حياة.كرمية مهما أمكن ذلك.
للمعاق.احلقوق.املدنية والسياسية.نفسها اليت.لألشخاص اْلخرين.
❖ ُ

للمعاق.احلق يف الكشف.املبكر عن نوع.عجزه واالستشارة.الطبية.
❖ ُ
ُ
للمعاقني احلق.يف االستفادة.من اخلدمات الطبية.مبا يف ذلك
❖ ُ
اجلراحة.الرتقيعية (إضافة عضو صناعي) أو.إعادة التأهيل.طبياً
تؤهل املعاقني
ص َدد التوظيف.وسوى ذلك.من اخلدمات اليت.
واملشورة.يف َ
ّ ُ
سرع عملية.اندماجهم يف اجملتمع.
لتنمية.قدراهتم ومواهبهم.وتُ ّ
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للمعاقني احلق .يف التعليم األساسي .والثانوي ،وأن تتك ّفل .احلكومة
❖ ُ
بكافة .التكاليف يف هاتني املرحلتني .من قرطاسية ومناهج .مدرسية
كسائر الطالب .العاديني ،ابإلضافة إىل احلق .يف التعليم اجلامعي.
وإكمال دراستهم .على الوجه األمثل ،.وأتمني مقاعد دراسية .هلم
ابإلضافة إىل .التدريب.
للمعاقني احلق .يف ضمان اقتصادي .واجتماعي ويف حياة .كرمية ،وهلم
❖ ُ
احلق .حسبما تسمح إعاقتهم .يف االحتفاظ .بعملهم أو شغل .وظيفة
ومرحية ويف االنضمام .إىل نقاابت العمال.
ومنتجةُ .
ُمفيدة ُ

للمعاقني .يف االعتبار يف كل مراحل .التخطيط
❖ تؤخذ احلاجات .اخلاصة ُ
االقتصادي .واالجتماعي .

ابلتبين .وحق
حق العيش .مع عائالهتم أو مع .والديهم
للمعاقني ّ
ّ
❖ ُ
االشرتاك .يف كل األنشطة .االجتماعية واإلبداعية .واالستجمامية ،ولن
خيص املسكن .إال إذا
ألي .متييز يف املعاملة .يف ما ّ
أي ُمعاق ّ
يتعرضّ .
ّ
ِ
حتسن .يف حاله ،وإذا
استدعت حاله .ذلك أو إذا كان ذلك .يُسفر عن ّ

مفر منه .فيجب أن تتوافر
كان بقاء .املُعاق يف مؤسسة خاصة .أمراً ال ّ
تؤمن له .حياة أقرب ما تكون .إىل احلياة العادية.
يف .املؤسسة شروط ّ
ألي إنسان يف سنّه.
ّ

للمعاقني ْحاية .م ن كل أشكال .االستغالل والتمييز .والظلم
❖ َّ
تؤمن ُ
وانتهاك .الكرامة.

19

❖ يكون يف وسع .املعاقني اإلفادة .من اخلدمات القانونية .مىت كانت هذه
ُ
ِ
اخلدمات .ضرورية حلمايتهم وْحاية .ممتلكاهتم ،أما إذا ُرفعت .ض ّدهم
تؤخذ حاهلم .اجلسدية والعقلية يف .االعتبار.
دعوى .قضائية فسوفَ .

❖ تؤخذ مشورة .املؤسسات املعنية ابملعاقني .لإلفادة منها يف .ما يتعلّق
ُ
حبقوقهم .
❖ احلق يف املشاركة .يف سياسة الدولة .االجتماعية واحلق .يف االختيار
و ّاختاذ .القرارات.
❖ احلق يف .الزواج واإلجناب .
❖ احلق يف .التن ّقل والسفر .والرتفيه.
صصة.
صص .هلم أماكن ُخم ّ
❖ احلق يف .ممارسة األنشطة .الرايضية وأن ُخت ّ
من الدولة.

1سورة البقرة157-155:
 2سورة عبس :اْلايت .5 – 1
 3اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه وأايمه ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية
البخاري ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل 1422ه  ،عدد األجزاء:6 :
كتاب اجلنائز ،ابب البكاء عند املريض (1242
 4اجلامع الصحيح املسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج  ،ح4293 :
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 5مفاتيح الغيب = التفسري الكبري  ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري  ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :الثالثة 1420 -ه 347 / 2
 6السنن الكربى  ،املؤلف :أبو بكر أْحد بن احلسني بن علي البيهقي ،الناشر :جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف
اهلند ببلدة حيدر آابد ،الطبعة :ط 1344 ،1:ه  ،عدد األجزاء  ،10 :مصدر الكتاب :موقع وزارة األوقاف املصرية
وقد أشاروا إىل مجعية املكنز اإلسالمي ،.شعب اإلميان ح5511 :
7
بد ،التميمي ،أبو حامت،
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،املؤلف :حممد بن حبان بن أْحد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ

الدارمي ،البُسيت (املتوىف354 :ه ) ،احملقق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة بريوت ،الطبعة :الثانية1414 ،
–  ،1993عدد األجزاء 17( 18 :جزء وجملد فهارس) ح2993 :

 8اجلامع الصحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل ،ح ،5216 :و اجلامع الصحيح املسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،
ح4664 :
 9معرفة الصحابة  ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمْن َده العبدي (املتوىف395 :ه ) ،حققه وقدم له
وعلق عليه :األستاذ الدكتور /عامر حسن صربي ،الناشر :مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة :األوىل،

 1426ه  2005 -م 155 / 14
 10مسند أْحد بن حنبل  ،أبو عبد هللا أْحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين (املتوىف241 :ه ) ،احملقق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األوىل 1421 ،ه  2001 -مح13023 :
 11اجلامع الصحيح املسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،ح381 :
 12مفاتيح الغيب = التفسري الكبري  ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري  ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :الثالثة 1420 -ه ج  / 11ص 374
 13السنن الكربى  ،املؤلف :أبو بكر أْحد بن احلسني بن علي البيهقي 392 / 1 ،
 14املستدرك على الصحيحني ،املؤلف  :حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري ،الناشر  :دار الكتب العلمية –
بريوت  ،الطبعة األوىل ، 1990 – 1411 ،حتقيق  :مصطفى عبد القادر عطا ،عدد األجزاء 4 :
 15اجلامع الصحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل ، ،ح ،627 ،407 :ومسلم  ،ح1052 :
 16صحيح  ،البخاري ،ح ،5220 :ومسلم،ح4673 :
 17اجلامع الصحيح املسلم  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،ح91 :
 18سورة احلجرات11 :
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 19اجلامع الصحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل ، ،ح5583 :
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