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أعقل الناس أعذرهم للناس ، فهو يحمل تصرفاتهم 
وأقوالهم على أحسن المحامل ، فهو الذي أراح  واستراح .           ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ َماِء، َقاَل: "  ا ُعِرَج ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى السَّ ُ َعْنُه، َقاَل: َلمَّ َماِء، َقاَل: " َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ ا ُعِرَج ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى السَّ ُ َعْنُه، َقاَل: َلمَّ َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ

َأَتْيُت َعَلى َنَهٍر، َحاَفَتاُه ِقَباُب اللُّْؤُلِؤ ُمَجوَّف، َفُقْلُت: َما َهَذا َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل: َهَذا الَكْوَثُر "َأَتْيُت َعَلى َنَهٍر، َحاَفَتاُه ِقَباُب اللُّْؤُلِؤ ُمَجوَّف، َفُقْلُت: َما َهَذا َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل: َهَذا الَكْوَثُر "
َماِء، َقاَل: "  ا ُعِرَج ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى السَّ ُ َعْنُه، َقاَل: َلمَّ َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ
َأَتْيُت َعَلى َنَهٍر، َحاَفَتاُه ِقَباُب اللُّْؤُلِؤ ُمَجوَّف، َفُقْلُت: َما َهَذا َيا ِجْبِريُل؟ َقاَل: َهَذا الَكْوَثُر "

َماِء، َقاَل: "  ا ُعِرَج ِبالنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى السَّ ُ َعْنُه، َقاَل: َلمَّ َعْن َأَنٍس َرِضَي اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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الصَحاِبي أَبّي بن َكْعب
َرِضَي اهللا َعْنه

الصَحاِبي أَبّي بن َكْعب
َرِضَي اهللا َعْنه

الصَحاِبي أَبّي بن َكْعب

أبــّي بــن كعب بن  قيس بن عبيد بــن زيد بن معاوية بن عمرو بــن مالك بن النجار 
األنصاري، أبو المنذر، وأبو الطفيل، ســيد القراء، هو من أصحاب العقبة الثانية، وممن 

شهد بدرا والمشاهد كلها.
كان  رضي اهللا عنه أحد فقهاء الصحابة، شهد له النبي صلى اهللا عليه وسلم

ِ ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم َأَبــا اْلُمْنِذِر" رواه مســلم"، وكان أحد كتاب الوحي  بالعلــم، فقــال: "َواهللاَّ
كان  رضي اهللا عنه أحد فقهاء الصحابة، شهد له النبي صلى اهللا عليه وسلم

ِ ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم َأَبــا اْلُمْنِذِر" رواه مســلم"، وكان أحد كتاب الوحي  بالعلــم، فقــال: "َواهللاَّ
كان  رضي اهللا عنه أحد فقهاء الصحابة، شهد له النبي صلى اهللا عليه وسلم

الذيــن جمعــوا  القرآن الكريم على عهد النبي صلى اهللا عليه وســلم ، قال أنس رضي 
اّهللا عنه : " َجَمَع الُقْرآَن َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَعٌة، ُكلُُّهْم ِمَن اَألْنَصاِر: 
الذيــن جمعــوا  القرآن الكريم على عهد النبي صلى اهللا عليه وســلم ، قال أنس رضي 
اّهللا عنه : " َجَمَع الُقْرآَن َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَعٌة، ُكلُُّهْم ِمَن اَألْنَصاِر: 
الذيــن جمعــوا  القرآن الكريم على عهد النبي صلى اهللا عليه وســلم ، قال أنس رضي 

، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأُبو َزْيٍد، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت "رواه البخاري. ُأَبيٌّ
اّهللا عنه : " َجَمَع الُقْرآَن َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَعٌة، ُكلُُّهْم ِمَن اَألْنَصاِر: 

، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأُبو َزْيٍد، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت "رواه البخاري. ُأَبيٌّ
اّهللا عنه : " َجَمَع الُقْرآَن َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َأْرَبَعٌة، ُكلُُّهْم ِمَن اَألْنَصاِر: 

وكان أحــد األربعة الذين أوصى النبي صلى اهللا عليه وســلم باســتقراء القرآن الكريم 
، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأُبو َزْيٍد، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت "رواه البخاري. ُأَبيٌّ

وكان أحــد األربعة الذين أوصى النبي صلى اهللا عليه وســلم باســتقراء القرآن الكريم 
، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأُبو َزْيٍد، َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت "رواه البخاري. ُأَبيٌّ

منهم،
ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َوَساِلٍم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة،  فقال: «اْســَتْقِرُئوا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد اهللاَّ

منهم،
ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َوَساِلٍم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة،  فقال: «اْســَتْقِرُئوا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد اهللاَّ

منهم،

َوُأَبــيِّ ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل» رواه البخاري"، بل كان أقرأ األمة لكتاب اهللا عز وجل: 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َوَساِلٍم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة،  فقال: «اْســَتْقِرُئوا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد اهللاَّ
َوُأَبــيِّ ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل» رواه البخاري"، بل كان أقرأ األمة لكتاب اهللا عز وجل: 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد، َوَساِلٍم َمْوَلى َأِبي ُحَذْيَفَة،  فقال: «اْســَتْقِرُئوا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: «َوَأْقَرُؤُهْم  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َوُأَبــيِّ ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل» رواه البخاري"، بل كان أقرأ األمة لكتاب اهللا عز وجل: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: «َوَأْقَرُؤُهْم  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل َرُسوُل اهللاَّ
َوُأَبــيِّ ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل» رواه البخاري"، بل كان أقرأ األمة لكتاب اهللا عز وجل: 

ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب. ِلِكَتاِب اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: «َوَأْقَرُؤُهْم  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب. ِلِكَتاِب اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: «َوَأْقَرُؤُهْم  ِ َصلَّى اهللاَّ َقاَل َرُسوُل اهللاَّ

ومن أعظم مناقب أَبّي بن َكْعب َرِضَي اهللا َعْنه ذكر اهللا عز وجل له في المأل األعلى، َقاَل 
ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب. ِلِكَتاِب اهللاَّ

ومن أعظم مناقب أَبّي بن َكْعب َرِضَي اهللا َعْنه ذكر اهللا عز وجل له في المأل األعلى، َقاَل 
ِ ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب. ِلِكَتاِب اهللاَّ

َ َأَمَرِني َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك: {َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا}  : " ِإنَّ اهللاَّ النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَُبيٍّ
ومن أعظم مناقب أَبّي بن َكْعب َرِضَي اهللا َعْنه ذكر اهللا عز وجل له في المأل األعلى، َقاَل 
َ َأَمَرِني َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك: {َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا}  : " ِإنَّ اهللاَّ النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَُبيٍّ
ومن أعظم مناقب أَبّي بن َكْعب َرِضَي اهللا َعْنه ذكر اهللا عز وجل له في المأل األعلى، َقاَل 

اِني؟ َقاَل: «َنَعْم» َفَبَكى "رواه البخاري". [البينة: 1] " َقاَل: َوَسمَّ
َ َأَمَرِني َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك: {َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا}  : " ِإنَّ اهللاَّ النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَُبيٍّ

اِني؟ َقاَل: «َنَعْم» َفَبَكى "رواه البخاري". [البينة: 1] " َقاَل: َوَسمَّ
َ َأَمَرِني َأْن َأْقَرَأ َعَلْيَك: {َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا}  : " ِإنَّ اهللاَّ النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَُبيٍّ

رضي اهللا تعالى عن ُأَبّي وعن صحابة النبي صلى اهللا عليه وسلم والتابعين.
اِني؟ َقاَل: «َنَعْم» َفَبَكى "رواه البخاري". [البينة: 1] " َقاَل: َوَسمَّ

رضي اهللا تعالى عن ُأَبّي وعن صحابة النبي صلى اهللا عليه وسلم والتابعين.
اِني؟ َقاَل: «َنَعْم» َفَبَكى "رواه البخاري". [البينة: 1] " َقاَل: َوَسمَّ

 .


   الثناء عليه والتأدب عند سماع سنته..
من قواعد التوّدد واِّـحبة لرسولنا الكريم

رحيــٌم، ُقل أِطيُعوا اهللا والرَُّســوَل فإن َتَولَّوا فإنَّ 
اهللا ال ُيِحــبُّ الَكاِفِريَن}، وقوله أيضًا: {لقد كان 
لكم في رســوِل اهللا ُأسَوٌة حسنٌة ِلَمن كان َيرجو 
اهللا ال ُيِحــبُّ الَكاِفِريَن}، وقوله أيضًا: {لقد كان 
لكم في رســوِل اهللا ُأسَوٌة حسنٌة ِلَمن كان َيرجو 
اهللا ال ُيِحــبُّ الَكاِفِريَن}، وقوله أيضًا: {لقد كان 

اهللا واليوَم اآلخر وَذكَر اهللا كثيرًا}.  
لكم في رســوِل اهللا ُأسَوٌة حسنٌة ِلَمن كان َيرجو 

اهللا واليوَم اآلخر وَذكَر اهللا كثيرًا}.  
لكم في رســوِل اهللا ُأسَوٌة حسنٌة ِلَمن كان َيرجو 

االقتداء به
ويزيــد:" يقول القاضــي عياض: "اعلــم أن من 
أحب شيئًا آثره وآثر موافقته، وإال لم يكن صادقًا 
ويزيــد:" يقول القاضــي عياض: "اعلــم أن من 
أحب شيئًا آثره وآثر موافقته، وإال لم يكن صادقًا 
ويزيــد:" يقول القاضــي عياض: "اعلــم أن من 

فــي حبه، وكان مّدعيًا، فالصــادق في حب النبي 
- صلى اهللا عليه وســلم - من تظهر عالمة ذلك 
عليه، وأولها االقتداء به، واستعمال سنته، واتباع 
أقواله وأفعاله، والتأدب بآدابه في عسره ويسره، 
ومنشــطه ومكرهه، وشاهد هذا قول اهللا تعالى: 
 ُ َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَّ { ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ
ومنشــطه ومكرهه، وشاهد هذا قول اهللا تعالى: 
 ُ َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَّ { ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ
ومنشــطه ومكرهه، وشاهد هذا قول اهللا تعالى: 

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم }".  َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللاَّ
 ُ َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَّ { ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم }".  َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللاَّ
 ُ َ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهللاَّ { ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

ويشــير إلى أنه من ضمن الدالئل كذلك احترام 
ســنته والتأدب عند ســماعها، والعمل بها فهو 
الــذي ال ينطق عن الهــوى, قــال اهللا تعالى: { 
َوَما َيْنِطُق َعــِن اْلَهَوى. ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى }، 
الــذي ال ينطق عن الهــوى, قــال اهللا تعالى: { 
َوَما َيْنِطُق َعــِن اْلَهَوى. ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى }، 
الــذي ال ينطق عن الهــوى, قــال اهللا تعالى: { 

ويقول ابــن القيم في مدارج الســالكين: "رأس 

التمسك بمحبته
 يقــول خلــة: "إن حرمته صلى اهللا عليه وســلم 
فــي حياتــه وبعــد موته، مــن حيث التمســك 
بهديــه وحبــه صلــى اهللا عليــه وســلم، ولقد 
فضــل اهللا تعالــى نبينا محمدا صلــى اهللا عليه 
وســلم على جميع الخلق، فعن َواِثَلَة ْبن اْألَْسَقِع 
فضــل اهللا تعالــى نبينا محمدا صلــى اهللا عليه 
وســلم على جميع الخلق، فعن َواِثَلَة ْبن اْألَْسَقِع 
فضــل اهللا تعالــى نبينا محمدا صلــى اهللا عليه 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى اهللاَّ َيُقوُل: َسِمْعُت َرُســوَل اهللاَّ
وســلم على جميع الخلق، فعن َواِثَلَة ْبن اْألَْسَقِع 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى اهللاَّ َيُقوُل: َسِمْعُت َرُســوَل اهللاَّ
وســلم على جميع الخلق، فعن َواِثَلَة ْبن اْألَْسَقِع 

اِعيَل  َ اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْســمَ َيُقــوُل ِإنَّ اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى اهللاَّ َيُقوُل: َسِمْعُت َرُســوَل اهللاَّ
اِعيَل  َ اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْســمَ َيُقــوُل ِإنَّ اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ِ َصلَّى اهللاَّ َيُقوُل: َسِمْعُت َرُســوَل اهللاَّ

َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن ِكَناَنَة َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش 
اِعيَل  َ اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْســمَ َيُقــوُل ِإنَّ اهللاَّ
َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن ِكَناَنَة َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش 
اِعيَل  َ اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلِد ِإْســمَ َيُقــوُل ِإنَّ اهللاَّ

َبِني َهاِشٍم َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشٍم".
َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن ِكَناَنَة َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش 

َبِني َهاِشٍم َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشٍم".
َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن ِكَناَنَة َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش 

ويستشــهد خلة بقول َأبي ُهَرْيَرَة:" َقاَل َرُســوُل 
َبِني َهاِشٍم َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشٍم".

ويستشــهد خلة بقول َأبي ُهَرْيَرَة:" َقاَل َرُســوُل 
َبِني َهاِشٍم َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشٍم".

َم: َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
ويستشــهد خلة بقول َأبي ُهَرْيَرَة:" َقاَل َرُســوُل 
َم: َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
ويستشــهد خلة بقول َأبي ُهَرْيَرَة:" َقاَل َرُســوُل 

ُل َشــاِفٍع  ُل َمْن َيْنَشــقُّ َعْنُه اْلَقْبُر َوَأوَّ اْلِقَياَمِة َوَأوَّ
َم: َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ
ُل َشــاِفٍع  ُل َمْن َيْنَشــقُّ َعْنُه اْلَقْبُر َوَأوَّ اْلِقَياَمِة َوَأوَّ
َم: َأَنا َسيُِّد َوَلِد آَدَم َيْوَم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ اهللاَّ

ٍع"، فــال بد من محبتــه, ودالئل حبه  ُل ُمَشــفَّ َوَأوَّ
ُل َشــاِفٍع  ُل َمْن َيْنَشــقُّ َعْنُه اْلَقْبُر َوَأوَّ اْلِقَياَمِة َوَأوَّ
ٍع"، فــال بد من محبتــه, ودالئل حبه  ُل ُمَشــفَّ َوَأوَّ
ُل َشــاِفٍع  ُل َمْن َيْنَشــقُّ َعْنُه اْلَقْبُر َوَأوَّ اْلِقَياَمِة َوَأوَّ

صلى اهللا عليه وسلم كثيرة". 
ٍع"، فــال بد من محبتــه, ودالئل حبه  ُل ُمَشــفَّ َوَأوَّ

صلى اهللا عليه وسلم كثيرة". 
ٍع"، فــال بد من محبتــه, ودالئل حبه  ُل ُمَشــفَّ َوَأوَّ

ويذكر خلة أشياء تدل على محبته؛ منها: وجوب 
طاعته صلــى اهللا عليه وســلم, واالقتداء بقوله 
تعالــى: {ُقــل إن كنُتــم ُتحبُّــوَن اهللا فاتَِّبُعوني 
ُيحِببُكــُم اهللا وَيغِفــر لكــم ُذُنوَبُكــم واهللا َغُفوٌر 
تعالــى: {ُقــل إن كنُتــم ُتحبُّــوَن اهللا فاتَِّبُعوني 
ُيحِببُكــُم اهللا وَيغِفــر لكــم ُذُنوَبُكــم واهللا َغُفوٌر 
تعالــى: {ُقــل إن كنُتــم ُتحبُّــوَن اهللا فاتَِّبُعوني 

األدب مع الرســول صلى اهللا عليه وســلم كمال 
التسليم له واالنقياد ألمره، وتلقي خبره بالقبول 
له معارضة بخيال باطل  والتصديق، دون أن ُيَحمِّ
يسميه معقوال، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم 

عليه آراء الرجال .. " .
الثناء عليه

ويشــدد الشــيخ الداعية على أهمية الثناء عليه 
والصالة والسالم عليه، حيث أكد اهللا ذلك بقوله: 
َ َوَمالِئَكَتــهُ ُيَصلُّــوَن َعَلــى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها  { ِإنَّ اهللاَّ
والصالة والسالم عليه، حيث أكد اهللا ذلك بقوله: 
َ َوَمالِئَكَتــهُ ُيَصلُّــوَن َعَلــى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها  { ِإنَّ اهللاَّ
والصالة والسالم عليه، حيث أكد اهللا ذلك بقوله: 

ُموا َتْسِليمًا }، الفتًا  الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَســلِّ
َ َوَمالِئَكَتــهُ ُيَصلُّــوَن َعَلــى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها  { ِإنَّ اهللاَّ
ُموا َتْسِليمًا }، الفتًا  الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَســلِّ
َ َوَمالِئَكَتــهُ ُيَصلُّــوَن َعَلــى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها  { ِإنَّ اهللاَّ

إلى ضرورة  الشــوق إليه صلى اهللا عليه وســلم 
وتعريف الناس بسنته وذكر صفاته وأخالقه.

ويكمل حديثه:" كذلك مــن المهم التأدب عند 
ذكــره صلى اهللا عليه وســلم فال يذكر باســمه 
مجــردًا، بل يذكر بوصــٍف بالنبوة أو الرســالة، 
قال اهللا تعالى: { ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّســوِل َبْيَنُكْم 
ٌد  َكُدَعاِء َبْعِضُكــْم َبْعضًا }، وقال: { َما َكاَن ُمَحمَّ
قال اهللا تعالى: { ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّســوِل َبْيَنُكْم 
ٌد  َكُدَعاِء َبْعِضُكــْم َبْعضًا }، وقال: { َما َكاَن ُمَحمَّ
قال اهللا تعالى: { ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّســوِل َبْيَنُكْم 

ِ َوَخاَتَم  َأَبــا َأَحٍد ِمــْن ِرَجاِلُكــْم َوَلِكْن َرُســوَل اهللاَّ
ٌد  َكُدَعاِء َبْعِضُكــْم َبْعضًا }، وقال: { َما َكاَن ُمَحمَّ
ِ َوَخاَتَم  َأَبــا َأَحٍد ِمــْن ِرَجاِلُكــْم َوَلِكْن َرُســوَل اهللاَّ
ٌد  َكُدَعاِء َبْعِضُكــْم َبْعضًا }، وقال: { َما َكاَن ُمَحمَّ

النَِّبيِّيَن }". 
ِ َوَخاَتَم  َأَبــا َأَحٍد ِمــْن ِرَجاِلُكــْم َوَلِكْن َرُســوَل اهللاَّ

النَِّبيِّيَن }". 
ِ َوَخاَتَم  َأَبــا َأَحٍد ِمــْن ِرَجاِلُكــْم َوَلِكْن َرُســوَل اهللاَّ

الحلقة الخامسة

رفع العزلة والمقاطعة عنهم:
فقد كان المجتمع الجاهلي القديم، يقاطع ذوي االحتياجات الخاصة، ويعزلهم، ويمنعهم 
من ممارســة حياتهــم الطبيعية، كحقهم في الزواج، واالختــالط بالناس. فقد كان أهل 
المدينــة قبل أن يبعث النبي صلى اهللا عليه وســلم ال يخالطهم فــي طعامهم أعرج وال 

أعمى وال مريض، وكان الناس يظنون بهم التقّذر والتقّزز. فأنزل اهللا تعالى: 
المدينــة قبل أن يبعث النبي صلى اهللا عليه وســلم ال يخالطهم فــي طعامهم أعرج وال 

أعمى وال مريض، وكان الناس يظنون بهم التقّذر والتقّزز. فأنزل اهللا تعالى: 
المدينــة قبل أن يبعث النبي صلى اهللا عليه وســلم ال يخالطهم فــي طعامهم أعرج وال 

[َلْيــَس َعَلى اَألْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلــى اَألْعَرِج َحَرٌج َوَال َعَلى الَمِريِض َحَرٌج َوَال َعَلى َأْنُفِســُكْم 
أعمى وال مريض، وكان الناس يظنون بهم التقّذر والتقّزز. فأنزل اهللا تعالى: 

[َلْيــَس َعَلى اَألْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلــى اَألْعَرِج َحَرٌج َوَال َعَلى الَمِريِض َحَرٌج َوَال َعَلى َأْنُفِســُكْم 
أعمى وال مريض، وكان الناس يظنون بهم التقّذر والتقّزز. فأنزل اهللا تعالى: 

َهاِتُكْم َأْو ُبُيــوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت  َأْن َتْأُكُلــوا ِمْن ُبُيوِتُكــْم َأْو ُبُيوِت َآَباِئُكْم َأْو ُبُيــوِت ُأمَّ
[َلْيــَس َعَلى اَألْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلــى اَألْعَرِج َحَرٌج َوَال َعَلى الَمِريِض َحَرٌج َوَال َعَلى َأْنُفِســُكْم 
َهاِتُكْم َأْو ُبُيــوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت  َأْن َتْأُكُلــوا ِمْن ُبُيوِتُكــْم َأْو ُبُيوِت َآَباِئُكْم َأْو ُبُيــوِت ُأمَّ
[َلْيــَس َعَلى اَألْعَمى َحَرٌج َوَال َعَلــى اَألْعَرِج َحَرٌج َوَال َعَلى الَمِريِض َحَرٌج َوَال َعَلى َأْنُفِســُكْم 

اِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكــْم َأْو ُبُيوِت َخاَالِتُكْم َأْو َما  َأَخَواِتُكــْم َأْو ُبُيــوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ
َهاِتُكْم َأْو ُبُيــوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت  َأْن َتْأُكُلــوا ِمْن ُبُيوِتُكــْم َأْو ُبُيوِت َآَباِئُكْم َأْو ُبُيــوِت ُأمَّ
اِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكــْم َأْو ُبُيوِت َخاَالِتُكْم َأْو َما  َأَخَواِتُكــْم َأْو ُبُيــوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ
َهاِتُكْم َأْو ُبُيــوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت  َأْن َتْأُكُلــوا ِمْن ُبُيوِتُكــْم َأْو ُبُيوِت َآَباِئُكْم َأْو ُبُيــوِت ُأمَّ

َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا 
اِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكــْم َأْو ُبُيوِت َخاَالِتُكْم َأْو َما  َأَخَواِتُكــْم َأْو ُبُيــوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ
َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا 
اِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْخَواِلُكــْم َأْو ُبُيوِت َخاَالِتُكْم َأْو َما  َأَخَواِتُكــْم َأْو ُبُيــوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّ

َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اِهللا ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذِلَك ُيَبيُِّن اُهللا َلُكُم اَآلَياِت َلَعلَُّكْم 
َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا 
َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اِهللا ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة َكَذِلَك ُيَبيُِّن اُهللا َلُكُم اَآلَياِت َلَعلَُّكْم 
َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاًتا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا 

َتْعِقُلوَن] {النور:61}. ( القرطبي، 2006 : 19 / 219 )
أي ليــس عليكم حــرج في مؤاكلة المريض واألعمى واألعرج، فهؤالء بشــر مثلكم، لهم 
كافــة الحقوق مثلكــم، فال تقاطعوهــم وال تعزلوهم وال تهجروهــم، فأكرمكم عند اهللا 

أتقاكم، "واهللا ال ينظر إلى صوركم وال إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم".
وهكــذا نــزل القرآن، رحمة لذوي االحتياجات الخاصة، يواســيهم، ويســاندهم نفســيًّا، 
ويخفــف عنهم. وينقذهم من األمراض النفســية التي تصيب المعاقين، جراء عزلتهم أو 

فصلهم عن الحياة االجتماعية.
وبعكس ما فعلت األمم الجاهلية، فلقد أحل اإلســالم لــذوي االحتياجات الخاصة الزواج، 
فهم أصحاب قلوب مرهفة، ومشاعر جياشة، وأحاسيس نبيلة، فأقر لهم الحق في الزواج، 
ما داموا قادرين، وجعل لهم حقوًقا، وعليهم واجبات، ولم يستغل المسلمون ضعف ذوي 
فهم أصحاب قلوب مرهفة، ومشاعر جياشة، وأحاسيس نبيلة، فأقر لهم الحق في الزواج، 
ما داموا قادرين، وجعل لهم حقوًقا، وعليهم واجبات، ولم يستغل المسلمون ضعف ذوي 
فهم أصحاب قلوب مرهفة، ومشاعر جياشة، وأحاسيس نبيلة، فأقر لهم الحق في الزواج، 

ا، ولم يمنعوا عنهم ماًال، فقد روى سعيد بن المسيب عن  االحتياجات، فلم يأكلوا لهم حقًّ
ما داموا قادرين، وجعل لهم حقوًقا، وعليهم واجبات، ولم يستغل المسلمون ضعف ذوي 
ا، ولم يمنعوا عنهم ماًال، فقد روى سعيد بن المسيب عن  االحتياجات، فلم يأكلوا لهم حقًّ
ما داموا قادرين، وجعل لهم حقوًقا، وعليهم واجبات، ولم يستغل المسلمون ضعف ذوي 

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما أنه قال:  
ــَها َفَلَها َصَداُقَها َكاِمًال وذلك  َج اْمَرَأًة َوِبَها ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص؛ َفَمسَّ "َأيَُّمــا َرُجٍل َتَزوَّ

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما أنه قال:  
ــَها َفَلَها َصَداُقَها َكاِمًال وذلك  َج اْمَرَأًة َوِبَها ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص؛ َفَمسَّ "َأيَُّمــا َرُجٍل َتَزوَّ

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنهما أنه قال:  

لزوجها غرم على وليها "( األلباني، 1979 : 328/6 ).لزوجها غرم على وليها "( األلباني، 1979 : 328/6 ).
ــَها َفَلَها َصَداُقَها َكاِمًال وذلك  َج اْمَرَأًة َوِبَها ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص؛ َفَمسَّ "َأيَُّمــا َرُجٍل َتَزوَّ

لزوجها غرم على وليها "( األلباني، 1979 : 328/6 ).
ــَها َفَلَها َصَداُقَها َكاِمًال وذلك  َج اْمَرَأًة َوِبَها ُجُنوٌن َأْو ُجَذاٌم َأْو َبَرٌص؛ َفَمسَّ "َأيَُّمــا َرُجٍل َتَزوَّ








