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ملخص

السمات البارزة يف
يُ َع ُّد االهتمام ابإلنسان يف كل مراحل حياته وعمره من املعامل و ّ
أحكام اإلسالم وتشريعاته؛ فجاء اإلسالم رحيماً عطوفاَ لكافة فئات البشر ،وممن
مشلت رمحته وعطفه فئة ذوي االحتياجات اخلاصة ،وه ذا حبث يهدف إىل بيان
مظاهر الرعاية بذوي االحتياجات اخلاصة يف القرآن الكرمي ،حاول فيه الباحثون
إبراز معامل نظرة القرآن وخطابه فيهم ،فكان خطاب القرآن فيهم رعاية مشمولة
ابلعطف واإلحسان ،مثال ذلك يف مراعاة مشاعر ذوي االحتياجات اخلاصة
وقدراهتم بتخفيفهم عن بعض األحكام التكليفية ،ورفع احلرج عنهم ،ومراعاة
كرامتهم ،ومشاعرهم اخلاصة ،ونزعاهتم الفطرية ،وغري ذلك .واتبع الباحثون املنهج
الوصفي التحليلي يف استقراء بعض النصوص القرآنية ،ومورد االستدالل فيها ،مع
تبّي أن اإلسالم قد حافظ على
كالم أهل العلم عنها ،ومن نتائج البحث أنه ّ
وقرر هلم الرعاية الكاملة ،والعمل على قضاء
حقوق ذوي االحتياجات اخلاصةّ ،
حوائجهم ،وحرضهم على الصرب والرضا ُلُتفع هبما درجاهتم.

كلمات دالَّة :ذوي االحتياجات اخلاصة ،الرعاية ،القرآن الكرمي ،املساواة ،االبتالء.

 .1مقدمة

دائما اتبعة مع قدرات وإمكاانت الناس وطاقاهتم ،فإذا ما ضاق األمر
التكاليف الشرعية أتيت ً

جاء الفرج واليسر ،وإذا ما طرأت املشقة على مكلَّ ٍ
ف ما ،جاء التيسري والتسهيل من للا
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ِّ
ت
ف َّ
ت َو َعلَْي َها َما ا ْكتَ َسبَ ْ
اَّللُ نَ ْف ًسا إَِّّال ُو ْس َع َها َهلَا َما َك َسبَ ْ
تعاىل؛ ولذلك قال تعاىلَ ﴿ :ال يُ َكلّ ُ
﴾ (البقرة.)286 :
واإلسالم يسعى ليكون مجيع أفراد األمة يف وضع حيفظ هلم كرامتهم وهم يعيشون يف
جمتمعهم؛ ولذلك مل يقصر اهتمامه وعنايته على طائفة وجمموعة دون أخرى ،ومن تلك الفئة
سمون بذوي
اليت ابتالها للا تعاىل يف قدراهتا العقلية أو احلسية أو اجلسمية ،وهو ممن يُ َّ
االحتياجات اخلاصة( .الروسان ،فاروق وآخرون ،1994 ،ص.)127
فذوو االحتياجات اخلاصة مصطلح يشمل كل الفئات اليت حتتاج إىل نوع خاص من
الرعاية والعناية سواء كانت جسمية أو نفسية أو اجتماعية ،أو تربوية وغريها ،وختتلف قضااي
ومشكالت وطرق رعاية وعناية كل فئة من هذه الفئات عائدة الختالف احتياجاهتم وقدراهتم
اجلسمية والذهنية.
واإلسالم مل يهمل العاهة واإلعاقة ،ومل ينكر وجودها ،ومل يتجاهل أثرها على
وجه اإلنسان إىل الصرب على ما يواجهه من نكبات ومصائب وبلية
صاحبها املعاق؛ لذلك ّ
حتل يف نفسه أو أهله أو ماله ،قال للا تعاىل ﴿ :ما أَصاب ِّمن م ِّ
صيبَ ٍة ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض َوَال ِّيف
َ َ َ ْ ُ
ّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اَّلل يَسريٌ ( )22ل َك ْي َال َأتْ َس ْوا َعلَى
ك َعلَى َّ
أَنْ ُفس ُك ْم إال يف كتَاب م ْن قَْب ِّل أَ ْن نَْ َربأ ََها إ َّن ذَل َ
ب ُك َّل مُْتَ ٍال فَ ُخوٍر ﴾ (احلديد )23-22 :فاآلية
َما فَاتَ ُك ْم َوَال تَ ْفَر ُحوا ِِّبَا آَ َات ُك ْم َو َّ
اَّللُ َال ُِّحي ُّ
يتعرض له
األوىل ت ّبّي عن حقيقة أساسية هامة؛ وهي أن كل ما جيري يف هذا الكون ،وما ّ
اإلنسان يف حياته؛ إمنا هو بقضاء للا تعاىل وقدره ،وقيمة هذه احلياة أهنا توضع يف النفس
البشرية السكون والطمأنينة عند وقوع احلوادث والبالاي؛ واليقّي أن كل ذلك كان بقضاء للا
لتوجه النفس البشرية إىل ما جيب أن تكون عليه عند املصيبة
تعاىل وقدره ،وأتيت اآلية الثانية ّ
وعند النعمة ،قال قتادة :املصيبة يف النفس :ابألوصاب واألسقام 7وقال ابن عاشور

7

القرطيب ،2006 ،ص .232
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ََ ٓ َ ُ
ُ
ِف أنفسيكم﴾ إشارة إىل املصائب الالحقة لذوات الناس
(ت1393ه )" :وقوله﴿ :وَل ي
8

من األمراض ،وقطع األعضاء ،واألسر يف احلرب ،وموت األحباب".
وقد ّقررت السنة النبوية هذا املعىن فقال صلى للا عليه وسلم" :عجبا ألمر املؤمن
سراء شكر؛ فكان خرياً له ،وإن أصابته
إ ّن أمره كله خري؛ وليس ذلك إال للمؤمن ،إن أصابته ّ
9
الع َجب على وجه
ضراء صرب؛ فكان خرياً له"  ،أظهر الرسول عليه الصالة والسالم َ
ّ
االستحسان لشأن املؤمن وأمره؛ والتعجب إمنا حيصل لإلنسان من عظم موقع الشيء وخفاء
سببه عليه؛ وهذا اخلري ليس ألحد إال املؤمن الصاحل؛ مث أخرب صلى للا عليه وسلم أ ّن املؤمن
الضراء صرب على أقدار للا تعاىل ،وانتظر
على كل حال قدَّره للا عليه على خري ،إن أصابته ّ
خريا له؛ وإن
الفرج واليسر من للا سبحانه ،واحتسب األجر على للا ّ
وجل؛ فكان ذلك ً
عز ّ
سراء من نعمة دينية؛ كالعلم النافع والعمل الصاحل ،أونعمة دنيوية؛ كاملال والبنّي
أصابته ّ
والصحة وغريها؛ شكر للا تعاىل ،وذلك ابلقيام بطاعة للا عز وجل ،فيشكر للا فيكون خريا
الضراء ،فينال خري الدارين
له؛ فاملؤمن ّ
السراء ،ويصرب على ّ
احلق الكامل يشكر للا تعاىل يف ّ
حتث على التحلّي ابلصرب عند وقوع املصيبة؛ منه قوله
دنيا وآخرة ،وهناك أحاديث أخرى ّ
عوضتُه منهما
يت عبدي حببيبتَيه فصربَّ ،
صلى للا عليه وسلم" :إ َّن للا تعاىل قال" :إذا ابتلَ ُ
10
أحب أعضاء
اجلنة" .وكلمة "حبيبتيه" :يريد عينيه ،واملراد ابحلبيبتّي :احملبوبتان؛ ألهنما ُّ
فيسر
اإلنسان إليه؛ ملا حيصل له بفقدمها من األسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خري ُّ
11
به ،أو ٍّ
شر فيجتنبه.
ِّ
محص
واإلنسان املؤمن ينظر إىل اإلعاقة على أهنا ابتالء وامتحان من للا تعاىل؛ ليُ ّ
للا تعاىل املؤمنّي الثابتّي الصابرين عليها؛ ففي إميان العبد ال ب ّد أن يكون هناك إميان كامل

 8ابن عاشور ،1984 ،جزء  27ص .410
 9مسلم ،2000 ،رقم احلديث 2999
 10البخاري ،2000 ،رقم احلديث .5329
 11ابن حجر ،1980 ،جزء  :10ص .116
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أب ّن ما أصابه مل يكن لِّيخطئَه ،وأ ّن ما أخطأه مل يكن لِّيصيبَه ،و ّأن كل شيء مكتوب مق ّدر
يف علم الغيب عند للا تعاىل ،و َّ
أن بيده تعاىل تصاريف األمور كلها.

فعن عبد للا بن عباس رضي للا عنهما قال :كنت خلف النيب صلى للا عليه وسلم
ِّ
ول َِّّ
ف رس ِّ
ك
اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم يَ ْوًما ،فَ َق َ
صلَّى َّ
الَ " :اي غُ َال ُم إِِّّّّن أ َُعلّ ُم َ
يوما ،فقالُ :كْن ُ
اَّلل َ
ت َخْل َ َ ُ
ك ،اح َف ِّظ َّ ِّ
ِّ ٍ
ت
اسأ َِّل َّ
اح َف ِّظ َّ
اه َ
استَ َعْن َ
ك ،إِّذَا َسأَلْ َ
اَّللَ ََت ْدهُ َُتَ َ
اَّللَ َْحي َفظْ َ ْ
َكل َماتْ ،
اَّللََ ،وإِّذَا ْ
ت فَ ْ
استَعِّ ْن ِّاب ََّّللَِّ ،و ْاعلَ ْم أ َّ
وك إَِّّال بِّ َش ْي ٍء قَ ْد
وك بِّ َش ْي ٍء َملْ يَْن َفعُ َ
ت َعلَى أَ ْن يَْن َفعُ َ
اجتَ َم َع ْ
َن األ َُّمةَ لَْو ْ
فَ ْ
ٍ
ك،
وك إَِّّال بِّ َش ْي ٍء قَ ْد َكتَ بَهُ َّ
َكتَ بَهُ َّ
ضُّر َ
ضُّر َ
اَّللُ َعلَْي َ
اَّللُ لَ َ
وك بِّ َش ْيء َملْ يَ ُ
اجتَ َمعُوا َعلَى أَ ْن يَ ُ
كَ ،ولَْو ْ
رفِّع ِّ
ف" 12.وهذا اإلميان يقتضي التصديق َّ
أبن ما أصاب العبد هو
َّت ُّ
ت األَقْ َال ُم َو َجف ْ
الص ُح ُ
َُ
سرا ومشقةً؛ قال للا تعاىل ﴿ :فَ َع َسى
أمر مق ّدر مكتوب ،رِبا كان فيه اخلري؛ ولو أ ّن فيه عُ ً
اَّللُ فِّ ِّيه َخ ْ ًريا َكثِّ ًريا ( ﴾١٩النساء ،)19 :وقال للا تعاىلَ ﴿ :و َع َسى
أَ ْن تَكَْرُهوا َشْي ئًا َوَْجي َع َل َّ
اَّللُ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن
أَ ْن تَكَْرُهوا َشْي ئًا َوُه َو َخ ْريٌ لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِّحتبُّوا َشْي ئًا َوُه َو َشٌّر لَ ُك ْم َو َّ
﴾ (البقرة.)216 :
وشره ،أحد أركان اإلسالم الستة ،وهذا اإلميان وهذه
واإلميان ابلقضاء والقدر خريه ّ
القناعة يف قلب املؤمن تُعّي املبتلَى ابإلعاقة يف نفسه ،والتسليم لقضاء للا ،والرضى بقدره؛
وهي عالمة على صدق اإلميان وقوته ،وسبب قوي لتحصيل الراحة والطمأنينة يف احلياة،
فيعيش اإلنسان الذي ابتاله للا تعاىل ابإلعاقة العقلية أو اجلسدية ،أو العصبية ،بنفسية وراحة
األصحاء املعافّي يتّخذوهنم قدوة وأمنوذجا هلم يف الصرب ،والتسليم ألقدار للا
عجيبة؛ َتعل
ّ
تعاىل.

 .2املدخل إىل حقيقة ذوي االحتياجات اخلاصة
 1.2تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة

 12الُتمذي ،2000 ،رقم احلديث .2516
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ط.
يق) التَّثْبِّي ُ
ورد يف متار الصحاح :ع و قَ :
صَرفَهَُ ،و (الت َّْع ِّو ُ
(عاقَهُ) َع ْن َك َذا َحبَ َسهُ َعْنهُ َو َ

ويف لسان العرب :وعاقَهُ عن الشيء يَعُوقه َع ْوقاً :صرفه وحبسه.

13

14

واإلعاقة تعين التأخري وعدم القدرة واملنع ،وكلمة "معاق" وهي من أصل "عوق"

يدل علي املنع واالحتباس ،فكل ما حيول عن فعل أي شيء؛ فهو عائق ال مي ّكن من ممارسة
السوي ،وخاصة األنشطة اليومية املعيشية؛ ومن بينها خدمة النفس الذاتية،
احلياة ابلشكل ّ

واألنشطة التعليمية ،والعالقات االجتماعية وغريها.
ٍ
كتسمية للشخص الذي ال يستطيع ُممارسة حياته
وهذا املصطَلح "معاق" استخدم
ُ
ٍ
خاصة له نتيجةَ وجود قصور
املعيشية اليومية بشكل
طبيعي دون مساعدة وتقدمي رعاية ّ
ّ
ٍ
فضل
أومادي ،أو مزيج من هذه احلاالت كلّها
أوحسي،
عصيب،
فكري ،أو
بشكل دائم ،ويُ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أهل العلم استخدام ُمصطلح "ذوي االحتياجات اخلاصة" كبديل ملصطلح (املعاقّي).
ُ
ُ
ابعتباره فيه تلطف مع هذه الفئة ومراعاة ملشاعرها.

الصحة العامليّة أ ّن كلمة اإلعاقة:
وقد ذكرت ُمنظّمة ّ
يضم حتت ِّمظلّته األشكال املختلفة لالعتالالت أو االختالالت
"هي ُمصطلح جامع ّ
ُ
15
وَمدودية النّشاط ،والقيود اليت َحت ّد من املشاركة ِّ
الفاعلة"
العضويّةّ َ ،
ُ
اخلاصة:
وأما هيئة األمم املُتّحدة فقد َعَّرفَت ذوي االحتياجات ّ
العقلي يف التّعامل مع
ايئي ،أو
ّ
"أب ّهنم األشخاص الذين يُعانون حالة دائمة من االعتالل الفيز ّ
الفعالة؛ يف املجتمع
املعوقات واحلواجز والبيئات ،ممّا َمينعهم من املُشاركة الكاملة و ّ
ُمتلف ّ
ُ
16
ابلشكل الذي يضعهم على قَ َدم املساواة مع اآلخرين".
ّ

13
14

الرازي ،1986 ،جزء  :1ص  ،221مادة :عوق.
ابن منظور ،2010 ،جزء  :10ص  ،279مادة :عوق.
https://www.who.int/topics/disabilities/ar .
http://www.un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm
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فالتعريفات تظهر أن ذوي االحتياجات اخلاصة ليست متصة ابإلعاقات اجلسدية
حسي وعقلي؛ وحت
فقط؛ كما ّ
يظن البعض من الناس ،بل يتعداه ملن كان عنده نقص ّ
النقص االجتماعي والنفسي ،فهؤالء مجيعا حيتاجون إىل رعاية ومغاملة خاصة.
وفد أعلنت األمم املتحدة عن حقوق املعاقّي على النحو اآليت:
 -1للمعاقّي احلق يف التمتع بكافة حقوق املواطنّي.
 -2جيب على اجملتمع توفري الوسائل اليت تساعدهم على مواجهة متطلبات احلياة.
 -3للمعاقّي احلق يف احلصول على مساندة اقتصادية واجتماعية ومساعدهتم على
االندماج مع اجملتمع.
 -4للمعاقّي احلق يف احلصول على خدمة عالجية وأتهيلية متميزة.
 -5جيب مراعاة احتياجات املعاقّي عند التخطيط العمراّن واالقتصادي واالجتماعي.
 -6للمعاقّي احلق يف احلياة مع أسرهم وأن يشُتكوا يف مجيع النشاطات االجتماعية.
 -7عدم التمييز بّي املعاق وغري املعاق.
 -8محايتهم من االستغالل أو امتهان الكرامة.
 -9دعم املؤسسات واملراكز اليت تقدم خدمات للمعاقّي.

 2.2صفات وأنواع ذوي االحتياجات اخلاصة.
الشخص ليُطلَق عليه أبنّه من (ذوي االحتياجات اخلاصة) ،منها:
جيب توفّر ع ّدة صفات يف ّ

 –1أن يكون الشخص يعاّن من َمشاكل يف وظائف اجلسم.
 –2أن تكون لديه صعوبة يف احلركة والقيام ابألنشطة.

ائق حتول دون املشاركة الطبيعيّة يف احلياة.
 –3وجود عو َ
ُ
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وأما يف ضوء األدبيات والدراسات املعاصرة العلمية املتعلقة ابإلعاقة؛ فقد مت حتديد
أنواعهم حسب تصنيفات الُتبية اخلاصة ،وخيتلف كل تصنيف عن اآلخر من حيث اخلدمات
واالحتياجات واملتطلبات والرعاية ،والتصنيفات هي( :السامرائي ،ص )6
ومبتوري األطراف واملصابّي بشلل األطفال والشلل
 1املعاقون جسدايً (من مقعدين وأقزام
ّ
الدماغي وغريهم)

 2املعاقون حسياً (وهم املعاقون مسعياً واملعاقون بصرايً)
 3املعاقون ذهنياً (ممن لديهم نقص يف الذكاء عن املستوى الطبيعي من متخلفّي عقلياً
وبطيئّي التعلم)
 4املعاقون أكادميياً (ذوي صعوابت التعلم والتأخر الدراسي)
 5املعاقون تواصلياً (ذوي عيوب النطق والتخاطب والكالم)
وتوحد وأحداث وغريهم)
 6املعاقون سلوكياً (ممن لديهم تشتت يف إإلنتباه ونشاط زائد ّ
متعددي العوق (الذين لديهم أكثر من إعاقة).
7
ّ

 .3اخلطاب القرآين لذوي االحتياجات اخلاصة
من أسرار وإعجاز القرآن الكرمي أنه خطاب لكل التاس والبشر ،ولكل الفئات والطبقات،

على اختالف أحواهلم ،ومن تلك الفئات ذوي االحتياجات اخلاصة ،فنزل القرآن الكرمي رمحة
هلم ،يواسيهم ،ويساندهم نفسيًّا ،وخي ّفف عنهم ،ويعطف عليهم ،ويعاجلهم من األمراض
جراء عزلتهم أو انفصاهلم عن احلياة االجتماعية البشرية املعتادة.
النفسية اليت تصيب املعاقّيّ ،

التأمل إىل اآلايت القرآنية جند ا ّن مراعاة اخلطاب القرآّن لذوي
وعند تدقيق النظر و ّ

احلاجات اخلاصة تربز من خالل النقاط التالية:

 1.3حفظ حقوقهم املالية
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من املعلوم ومن األمور البدهية أ ّن التكاليف الشرعية مرهونة ومرتبطة بوجود العقل؛ ِبعىن:
َّ
إن املصاب ابجلنون ،أو التخلّف العقلي مرفوعٌ عنه القلم ،ال حياسب عن عمله؛ وأنه غري

األصحاء ،كما ورد يف
مسؤول عن واجبات العبادة ،كما هو مطلوب ومكلّف من األسوايء
ّ
احلديث ،عن عائشة رضي للا عنها أ ّن رسول للا صلى للا عليه وسلم قالُ " :رفِّ َع الْ َقلَ ُم َع ْن
18
ِّ
ِّ
ٍ
الصغِّ ِّري ح َّت يكْرب ،وعن الْمجنُ ِّ
ون َح َّت يَ ْع ِّق َل"؛
ثََالثَةَ :ع ْن النَّائ ِّم َح َّت يَ ْستَ ْيق َظَ ،و َع ْن َّ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ
خطاب للش ِّ
َّارِّع بدوهنما؛ لكن عدم مسؤوليته شرعيًّا عن
عقل له ،وال نيَّة ،وال
َ
فاجملنو َن ال َ
أداء العبادات والتكاليف؛ ال تعين أنه ال ي ِّ
ستحق أن ُحيافَظ على حقوقه املالية واملعنوية
َ
واإلنسانية؛ فقد أمجع العلماء أن حقوق املصاب ابجلنون ال تسقط بسبب عجزه عن إدارة
أمواله واحملافظة عليها؛ وإمنا تُعطَى له ِّمن خالل وليِّّه والقائم على تربيته ورعايته.
هذا يف الشخص اجملنون الذي ال عقل له وال تكليف عليه؛ لكن ماذا عن أصحاب

اإلعاقة العقلية اليت هي ُدون درجة اجلنون وفقدان العقل ابلكلية؛ فمهم معرفة الفرق بّي
مفهوم ومعىن كلمة "جمنون" وكلمة "سفيه" ،ف "اجلنون" هو الفقد الكلّي للعقل ،وعدم التمييز
ما بّي الصواب واخلطأ ،وأما "السفيه" فهو َمن يبذر املال والثروة على غري مقتضى احلال
واملآل ،وخالف العقل والشرع ،ولو كان يف جوانب األمور املباحة ،فهو انقص للعقل ،خفيف
التصرف يف ماله.
احلِّلم ،ال ُحي ِّسن ُّ
ِّ
وه ْم
الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم الَِّّيت َج َع َل َّ
عز وجلَ ﴿ :وَال تُ ْؤتُوا ُّ
اَّللُ لَ ُك ْم قيَ ًاما َو ْارُزقُ ُ
قال للا ّ
ِّ
ِّ
ِّ
اح فَِّإ ْن آَنَ ْستُ ْم
ف َيها َوا ْك ُس ُ
وه ْم َوقُولُوا َهلُْم قَ ْوًال َم ْع ُروفًا (َ )5وابْتَلُوا الْيَ تَ َامى َح َّت إذَا بَلَغُوا النّ َك َ
ِّ
ِّ
ف
وها إِّ ْسَرافًا َوبِّ َد ًارا أَ ْن يَك َْربُوا َوَم ْن َكا َن َغنِّيًّا فَ ْليَ ْستَ ْعف ْ
مْن ُه ْم ُر ْش ًدا فَ ْادفَعُوا إِّلَْي ِّه ْم أ َْم َوا َهلُْم َوَال َأتْ ُكلُ َ
ومن َكا َن فَِّقريا فَ ْليأْ ُكل ِّابلْمعر ِّ
وف فَِّإذَا َدفَ ْعتُ ْم إِّلَْي ِّه ْم أ َْم َوا َهلُْم فَأَ ْش ِّه ُدوا َعلَْي ِّه ْم َوَك َفى ِّاب ََّّللِّ َح ِّسيبًا﴾
ََ ْ
ً َ ْ َ ُْ
أساسا ونرباساً وقاعدة يف ِّّ
فن التعامل
(النساء ،)6-5 :فهذه اآلية الكرمية جيب أ ْن تكو َن ً
املايل مع ذوي احلاجات اخلاصة ،قال الطربي يف تفسريه" :والصواب من القول يف أتويل
18
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سفيها
عم بقوله" :وال تؤتوا السفهاء أموالكم" ،فلم خيصص ً
ذلك عندان ،أن للا جل ثناؤه ّ
ذكرا كان
دون سفيه .فغري جائز ألحد أن يؤيت ً
صغريا كان أو رجال ً
سفيها ماله ،صبيًا ً
كبرياً ،
احلجر بتضييعه مالَه
املستحق
أو أنثى ،و"السفيه" الذي ال جيوز لوليه أن يؤتِّّيه ماله ،هو
ُّ
َ
ِّ
ِّ
وإفساده وسوء تدبريه ذلك" 19.فكثري من هذه الفئة الكرمية ينطبق عليهم الوصف
وفساده
القانوّن والشرعي ملعىن "السفيه" ِّمن نقص أو قصور أو عجز يف القدرات العقلية ،وعدم
القدرة على اختاذ القرارات السليمة الصائبة.
وكلمة ﴿أ َْم َوالَ ُك ُم﴾ (النساء" )5 ،املعىن هنا هو أمواهلم وليس أموالكم ،ولكنه أضيف

إىل الوالة ،ألهنم قُ َّوامها ومدبِّّروها" 20.فقيل :أضافها إليهم ألهنا أبيديهم وهم الناظرون فيها
َّ ِّ
ين آَ َمنُوا
فنسبت إليهم اتساعا ،وأن هذا التعبري هو كما جاء يف قوله عز وجلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
َال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِّابلْب ِّ
اط ِّل إَِّّال أَ ْن تَ ُكو َن َِّتَ َارةً َع ْن تََر ٍ
اض ِّمْن ُك ْم َوَال تَ ْقتُلُوا أَنْ ُف َس ُك ْم إِّ َّن
ْ َ ْ َْ ْ َ
ِّ ِّ
يما ﴾ (النساء.)29 :
َّ
اَّللَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً

 2.3عدم السخرية واالزدراء منهم.

كان ذوو االحتياجات اخلاص ة ،يف العص ور القدمية ،ويف اجملتمعات األوربية الغارقة يف
اجلهل ،مادة للس خرية ،والتس لية والفكاهة ،فيجد املعاق نفس ه بّي انرين ،انر اإلقص اء
يتحول اجملتمع يف قلوب أص حاب اإلعاقات إىل
واإلبعاد ،وانر الس خرية والش ماتة ،ومن مث ّ

ليحرم الس خرية واالس تهزاء من
دار غربة ،واض طهاد وفرقة؛ فجاء الش رع اإلس المي الس محّ ،
الناس عامة ،ومن أص حاب البلوى واإلعاقة خاص ة ،وأنزل للا تعاىل آايت بيّنات توكد حترمي

هذه اخلصلة اجلاهلية ،واليت نبتت يف من ننت وفتنة العصبية ،والنعرات القبائلية املقيتة.
َّ ِّ
وم ِّم ْن قَ ْوٍم َع َسى أَ ْن يَ ُكونُوا َخ ْ ًريا ِّمْن ُه ْم
ين آَ َمنُوا َال يَ ْس َخْر قَ ٌ
قال تعاىلَ ﴿َ :اي أَيُّ َها الذ َ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
س
َوَال ن َساءٌ م ْن ن َساء َع َسى أَ ْن يَ ُك َّن َخ ْ ًريا مْن ُه َّن َوَال تَ ْلم ُزوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوَال تَنَابَُزوا ابْألَلْ َقاب بْئ َ
 19الطربي ،1994 ،جزء  :7ص .565
 20الطربي ،1994 ،جزء  :7ص .567
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ِّ
وق ب ع َد ِّْ ِّ
ك ُه ُم الظَّالِّ ُمو َن ( ﴾١١احلجرات ،)11 :ذكر
ب فَأُولَئِّ َ
اال ْس ُم الْ ُف ُس ُ َ ْ
اإلميَان َوَم ْن َملْ يَتُ ْ

اإلمام الطربي (املتوىف310 :ه ) أقوال أهل التأويل وتفسرياهتم يف السخرية اليت هنى للا
رجح القول؛ وقال" :والصواب من القول يف
سبحانه وتعاىل عنها املؤمنّي يف هذه اآلية ،مث ّ
عم بنهيه املؤمنّي عن أن يسخر بعضهم من بعض مجيع
ذلك عندي أن يقال :إن للا تعاىل ّ

حيل ملؤمن أن يسخر من مؤمن ال لفقره ،وال لذنب ركبه ،وال لغري
معاّن السخرية ،فال ّ
ذلك" 21.وقال القرطيب (املتوىف671 :ه ) يف تفسريه" :فينبغي أال جيُتئ أحد على االستهزاء
رث احلال أو ذا عاهة يف بدنه ،أو غري لبيق يف َمادثته ،فلعله
ِبن يقتحمه بعينه إذا رآه ّ
أخلص ضمريا ،وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته ،فيظلم نفسه بتحقري من وقره للا،
واالستهزاء ِبن عظّمه للا" 22.وقال صلى للا عليه وسلم" :املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه وال
ِّ
حبسب امرئ من الشر أن َْحي ِّقَر أخاه
خيذله وال َْحيقُره ،التقوى ها هنا -وأشار إىل صدرهْ -
ِّ
رضه" 23.والتنابز ابأللقاب هي:
دمه ،ومالُه ،وع ُ
املسلم ،كل املسلم على املسلم حر ٌامُ :
النقائص على ٍ
ِّ
وجه يُضحك منه على األخرين ،وقد
االستهانةُ والتحقريُ والتنبيه على العيوب و
يكون ابحملاكاةِّ يف الفعل والقول ،وقد يكون ابإلشارةِّ واإلمياء؛ فهذا وعيد شديد ،ملن اختذ
التلهي أو السخرية ،أوالتقليل من شأن أصحاهبا ،ولو َّ
تفك ْران
العيوب اخللقية سببًا للتن ّدر أو ّ
بعض الشيء يف مساوئ وسلبيات االستهزاء والسخرية ،لوجدانها كثرية ،ال تقتصر فحسب
ستهزأ به؛ الذي يولِّّد
على تشتيت الروابط االجتماعية واألخوية ،وتقليل الشأن ابلشخص املُ َ
ِّ
الصالت
األحقاد واألضغان ،ورِبا الرغبة يف االنتقام والتشفي ،بل رِبا وصل احل ّد إىل قطع ّ
وقطع األرحام.

21
22
23

الطربي ،1994 ،جزء  :22ص .298
القرطيب ،2006 ،جزء  :16ص .325
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وكم ا ثب ت عن النيب ص لى للا علي ه وس لم أن ه ق الِّ :
"الك ْرب بطر احلق و َغ ْمص

الناس" 24.ومعىن "غمط الناس" :احتقارهم واالستخفاف هبم ،وهذا حرام 25،فإنه قد يكون
أداب.
علما
ً
وجهادا ،وتقوى وعفة و ً
املبتلى أعظم ً
قدرا عند للا ،أو أكرب فضالً على الناسً ،

فعن التنابز ابأللقاب يف اآلية يقول اإلمام الطربي" :والتنابز ابأللقاب :هو دعاء املرء

وعم للا بنهية ذلك ،ومل خيصص به بعض األلقاب دون
صاحبه ِبا يكرهه من اسم أو صفةّ ،
بعض ،فغري جائز ألحد من املسلمّي أن ينبز أخاه ابسم يكرهه ،أو صفة يكرهها .وإذا كان

صحت األقوال اليت قاهلا أهل التأويل يف ذلك اليت ذكرانها كلها ،ومل يكن بعض
ذلك كذلك ّ

26

كل ذلك مما هنى للا املسلمّي أن ينبز بعضهم بعضا".
ذلك أوىل ابلصواب من بعض ،ألن ّ

 3.3الرعاية النفسية هلم ومن ذلك مؤاكلتهم وجمالستهم

من األمهية ِبكان أن تكون الصحة النفسية سليمة لإلنسان معافاة من اآلالم والوجع ،ومن
الصدمات املسببة لألمراض واألزمات؛ واليت تعيق اإلنسان وتعزله عن إكمال مسريته يف احلياة
والتعايش مع أبناء وطنه ويف جمتمعه ،فالب ّد من الوعي التام اجليد حبالة ذوي االحتياجات
اخلاصة ،وأهنم يف حاجة دائمة إىل الدعم والتشجيع النفسي واملعنوي ،وعدم إشعارهم ابلوحدة
والغربة والعزلة ،قال تعاىل حول معاملة وجواز مؤاكلة ذوي احلاجات اخلاصة :قال تعاىل:
﴿لَْيس َعلَى ْاأل َْع َمى َحَر ٌج َوَال َعلَى ْاأل َْعَرِّج َحَر ٌج َوَال َعلَى الْ َم ِّر ِّ
يض َحَر ٌج َوَال َعلَى أَنْ ُف ِّس ُك ْم
َ
وت إِّخوانِّ ُكم أَو ب ي ِّ
وت أ َُّمهاتِّ ُكم أَو ب ي ِّ
وت آَابئِّ ُكم أَو ب ي ِّ
أَ ْن َأتْ ُكلُوا ِّمن ب يوتِّ ُكم أَو ب ي ِّ
وت
ْ َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
ْ ُُ ْ ْ ُُ
وت أَخوالِّ ُكم أَو ب ي ِّ
وت ع َّماتِّ ُكم أَو ب ي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أ ِّ
وت َخ َاالتِّ ُك ْم أ َْو َما
َ
ْ َ ْ ْ ُُ
َخ َوات ُك ْم أَْو بُيُوت أ َْع َمام ُك ْم أ َْو بُيُ َ ْ ْ ُُ
ملَكْتُم م َف ِّاحته أَو ص ِّد ِّيق ُكم لَيس علَي ُكم جنَاح أَ ْن َأتْ ُكلُوا َِّ
وات
اات فَِّإذَا َد َخْلتُ ْم بُيُ ً
مج ًيعا أ َْو أَ ْشتَ ً
َ ْ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ٌ
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ِّ
فَسلِّّموا علَى أَنْ ُف ِّس ُكم َِّحتيَّةً ِّمن ِّعْن ِّد َِّّ
اَّلل لَ ُكم ْاآلَاي ِّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم
اَّلل ُمبَ َارَكةً طَيِّّبَةً َك َذل َ
َُ َ
ك يُبَِّّ ُ
ّي َُّ ُ َ
ْ
ْ
تَ ْع ِّقلُو َن﴾ (النور.)61 :

صص للا تعاىل األعمى واألعرج واملريض؟ قال ابن قتيبة (املتوىف276 :ه )
فلماذا َخ َّ
يف "أتويل مشكل القرآن"" :كان املسلمون يف صدر اإلسالم حّي أ ُِّمروا ابلنصيحة ،وُهنُوا
ُنزل عليهم ﴿ :وَال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم ب ي نَ ُكم ِّابلْب ِّ
عن اخليانة ،وأ ِّ
احلُ َّك ِّام لِّتَأْ ُكلُوا
اط ِّل َوتُ ْدلُوا ِّهبَا إِّ َىل ْ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ
فَ ِّري ًقا ِّم ْن أ َْم َو ِّال الن ِّ
َّاس ِّابِّْإل ِّْمث َوأَنْتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن﴾ (البقرة)188 :؛ أي :ال أيكل بعضكم مال
ِّ
بعضهم مؤاكلةَ بعض ،فكان األعمى
وترك ُ
َفرطوا يف التوقّيَ ،
بعض بغري حق أَدقُّوا النظر ،وأ َ
ال يؤاكِّل الناس؛ ألنه ال يبصر الطعام ،فيَخاف أن يُستأثَر ،وال يؤاكله الناس؛ خيافون لضرره
تفسح يف جملسه ،وأيخذ
صر ،وكان األعرج يتوقَّى ذلك؛ ألنه حيتاج لزمانته إىل أن يَ َّ
أن يَ ْق ُ

الناس أن يسبقوه لضعفه ،وكان املريض خياف أن يُفسد على الناس
أكثر من موضعه ،وخياف ُ
ض ،أو أنف يَ ِّذ ُّن ،أو بول
طعامهم أبمور قد تعُتي مع املرضِّ ،من رائحة تتغري ،أو جرح يَبِّ ُّ
27
يَ ْسلَس ،وأشباه ذلك؛ فأنزل للا تبارك وتعاىل :ليس على هؤالء جناح يف مؤاكلة الناس".
النيب صلى
ذكر الطربي رمحه للا يف تفسري اآلية فقال" :كان أهل املدينة قبل أن يبعث ّ

للا عليه وسلم ال خيالطهم يف طعامهم أعمى وال مريض ،فقال بعضهم :إمنا كان هبم التق ّذر
التقزز .وقال بعضهم :املريض ال يستويف الطعام ،كما يستويف الصحيح واألعرج املنحبس،
و ّ

س َعلَْي ُك ْم
ال يستطيع املزامحة على الطعام ،واألعمى ال يبصر طيب الطعام ،فأن زل للا ﴿لَْي َ
اح﴾ حرج يف مؤاكلة املريض واألعمى واألعرج ،فمعىن الكالم على أتويل هؤالء :ليس
ُجنَ ٌ

عليكم أيها الناس يف األعمى حرج أن أتكلوا منه ومعه ،وال يف األعرج حرج ،وال يف املريض

فوجهوا معىن (على) يف هذا املوضع إىل معىن
حرج ،وال يف أنفسكم أن أتكلوا من بيوتكمّ ،

(يف)" 28.وإذا أتملنا بنظرة عميقة إىل هذه اآلية الكرمية ،وجدان فيها اإلنقاذ الرابّن هلذه الفئة
27
28
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املستهدفة من البشر وأن ِّمن أهم مشاكل وصعوابت اإلعاقة واملعاقّي ،أال وهي االنعزال
الوحدة عن الناس والبغد عن مناشط اجملتمع واحلياة.
والغربة االجتماعية ،و َ

 4.3التخفيف يف األحكام الشرعية

ومن الرمحة والعطف واإلحسان بذوي االحتياجات اخلاصة مراعاة الشريعة اإلسالمية هلم يف
﴿ال
كث ٍري من األحكام التكليفية ،والتيسري عليهم ورفع احلرج عنهم ،ولذلك قال تعاىلَ :
ِّ
اَّلل نَ ْفسا إَِّّال وسعها َهلا ما َكسبت وعلَي ها ما ا ْكتَسبت ربَّنَا َال تُؤ ِّ
اخ ْذ َان إِّ ْن نَ ِّسينَا أ َْو
َ
يُ َكلّ ُ
ف َُّ ً ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َّ ِّ
ِّ
ين ِّم ْن قَْبلِّنَا َربَّنَا َوَال ُحتَ ِّّمْلنَا َما َال طَاقَةَ
أْ
َخطَأْ َان َربَّنَا َوَال َْحتم ْل َعلَْي نَا إِّ ْ
صًرا َك َما َمحَْلتَهُ َعلَى الذ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين﴾ (البقرة.)286 :
لَنَا بِّه َو ْاع ُ
ف َعنَّا َوا ْغفْر لَنَا َو ْارمحَْنَا أَنْ َ
ت َم ْوَال َان فَانْ ُ
ص ْرَان َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِّر َ
ٍ
ُويل أبْ ٍس ش ِّد ٍ
ِّ َّ ِّ
ّي ِّمن ْاأل َْعر ِّ
وهنُْم
يد تُ َقاتِّلُ َ
اب َستُ ْد َع ْو َن إِّ َىل قَ ْوم أ ِّ َ َ
وقال تعاىل ﴿ :قُ ْل لْل ُم َخلف َ َ َ
َجًرا َح َسنًا َوإِّ ْن تَتَ َولَّْوا َك َما تَ َولَّْي تُ ْم ِّم ْن قَْب ُل يُ َع ِّّذبْ ُك ْم َع َذ ًااب
أ َْو يُ ْسلِّ ُمو َن فَِّإ ْن تُ ِّطيعُوا يُ ْؤتِّ ُك ُم َّ
اَّللُ أ ْ
ِّ
يما ( )16لَْيس َعلَى ْاأل َْع َمى َحَر ٌج َوَال َعلَى ْاأل َْعَرِّج َحَر ٌج َوَال َعلَى الْ َم ِّر ِّ
يض َحَر ٌج َوَم ْن يُ ِّط ِّع
أَل ً
َ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ٍ
ِّ
يما ﴾ (الفتح:
َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ يُ ْدخْلهُ َجنَّات ََْت ِّري م ْن َْحتت َها ْاأل َْهنَ ُار َوَم ْن يَتَ َول يُ َع ّذبْهُ َع َذ ًااب أَل ً
 ،)17-16ولكن بيد أ ّن هذا التخفيف والتسهيل ،الذي يتمتع به ذوي االحتياجات اخلاصة
يف الشرع اإلسالمي ،يتسم ابلتوازن واالعتدال ،فخ ّفف عن كل صاحب إعاقة قدر إعاقته،
وكلفه قدر استطاعته وقدرته واستيعابه ،ومل يكلف فوق طاقته؛ يقول القرطيب (املتوىف:
671ه ):
"إن للا رفع احلرج عن األعمى فيما يتعلق ابلتكليف الذي يش ُتط فيه البص ر ،وعن
األعرج فيما يشُتط يف التكليف به من املشى ،وما يتعذر من األفعال مع وجود العرج ،وعن
املريض فيما يؤثر املرض يف إس قاطه ،كالص وم وش روط الص الة وأركاهنا ،واجلهاد و و
ذلك".
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أما ختفيف بعض األحكام التكليفيَّة عن هذه الفئة ،فليس بغريب يف الشريعة
اإلسالمية ،الذي نزل رمحة وهدى للناس ،فنجدها يف نصوص من كتاب للا تعاىل ،ومن
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ّي
ذلك :إسقاط فريضة اجلهاد ابلنفس عنهم ،قال تعاىلَ :
﴿ال يَ ْستَ ِّوي الْ َقاع ُدو َن م َن الْ ُم ْؤمن َ
ِّ ِّ
اه ُدو َن ِّيف سبِّ ِّيل َِّّ ِّ ِِّّ
ُويل الضَّرِّر والْمج ِّ
ِّ ِّ
َغ ْريُ أ ِّ
ين ِّأب َْم َو ِّاهلِّ ْم
َّل َّ
َ َ َُ
َ
اَّللُ الْ ُم َجاهد َ
اَّلل أب َْم َواهل ْم َوأَنْ ُفسه ْم فَض َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين
اَّللُ ْ
َّل َّ
ين َد َر َجةً َوُك ًّال َو َع َد َّ
ين َعلَى الْ َقاعد َ
اَّللُ الْ ُم َجاهد َ
َوأَنْ ُفسه ْم َعلَى الْ َقاعد َ
احلُ ْس َىن َوفَض َ
أَجرا ع ِّظيما﴾ (النساء ،)95 :وقال ﴿ :لَيس علَى الض ِّ
َّ ِّ
ين
ُّع َفاء َوَال َعلَى الْ َمْر َ
ْ َ َ
َ
ضى َوَال َعلَى الذ َ
ًْ َ ً
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِِّّ
ِّ
اَّللُ َغ ُفوٌر
ّي ِّم ْن َسبِّ ٍيل َو َّ
ص ُحوا ََّّلل َوَر ُسوله َما َعلَى الْ ُم ْحسن َ
َال َجي ُدو َن َما يُْنف ُقو َن َحَر ٌج إِّ َذا نَ َ
َرِّح ٌيم ﴾ (التوبة.)91 :
قال الشيخ عبد الرمحن السعدي (املتوىف1376 :ه ) يف تفسريه ":أي :ال يستوي من

احلث على
جاهد من املؤمنّي بنفسه وماله ،ومن مل خيرج للجهاد ومل يقاتل أعداء للا ،ففيه ّ
اخلروج للجهاد ،والُتغيب يف ذلك ،والُتهيب من التكاسل والقعود عنه من غري عذر ،وأما
أهل الضرر كاملريض واألعمى واألعرج والذي ال جيد ما يتجهز به ،فإهنم ليسوا ِبنزلة القاعدين
من غري عذر ،فمن كان من أويل الضرر راضيًا بقعوده ال ينوي اخلروج يف سبيل للا لوال
ِّ
عازما على
[وجود] املانع ،وال ُحيَ ّدث نفسه بذلك ،فإنه ِبنزلة القاعد لغري عذر .ومن كان ً
وحيَ ِّّدث به نفسه ،فإنه ِبنزلة من خرج
اخلروج يف سبيل للا لوال وجود املانع يتمىن ذلك ُ
للجهاد ،ألن النية اجلازمة إذا اقُتن هبا مقدورها من القول أو الفعل ينزل صاحبها منزلة
الفاعل".

30

وسب ب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :غ ْريُ أ ِّ
ُويل الضََّرِّر﴾؛ (النساء .)95 :فقد أخرج البخ اري
يف صحيح ه عن سه ِّل ب ِّن سع ٍد َّ ِّ ِّ
احلَ َك ِّم
ت َم ْرَوا َن بْ َن ْ
ي ،رضي للا عنه ،أَنَّهُ قَ َالَ :رأَيْ ُ
َ ْ َْ ْ َْ
الساعد ِّّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
َخ ََربهُ :أ َّ
َخ ََربَان أ َّ
َن
َن َزيْ َد بْ َن ََثبِّت أ ْ
ت إِّ َىل َجْنبِّه ،فَأ ْ
ت َح َّت َجلَ ْس ُ
َجال ًسا ِّيف الْ َم ْسجد ،فَأَقْ بَ ْل ُ
30
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اَّللِّ صلى للا عليه وسلم أ َْملَى َعلَْي ِّه :ال يستوي القاعدون من املؤمنّي غري أويل الضرر،
َر ُس َ
ول َّ
اَّللِّ ،لَو أَستَ ِّطيع ِّْ
ت،
الَ :اي َر ُس َ
ال :فَ َجاءَهُ ابْ ُن أُِّّم َمكْتُ ٍوم َوُه َو ُميِّلُّ َها َعلَ َّي ،فَ َق َ
قَ َ
اه ْد ُ
اجل َه َاد َجلَ َ
ول َّ ْ ْ ُ
اىل َعلَى َر ُسولِِّّه صلى للا عليه وسلمَ ،وفَ ِّخ ُذهُ َعلَى
َوَكا َن َر ُجالً أ َْع َمى ،فَأَنْ َزَل َّ
اَّللُ تَبَ َارَك َوتَ َع َ
َن تَر َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
فَخذي ،فَثَ ُقلَ ْ
ت َعلَ َّي َح َّت خ ْف ُ
ي َعْنهُ ،فأنزل للا عز وجلَ  :غ ْريُ
ض فَخذيُ ،مثَّ ُسِّّر َ
ت أ َّ ُ
أ ُْوِّيل الضََّرِّر 31.فيا لَرمحة للا تعاىل يف العطف واإلحسان على عباده وخلقه؛ ومراعاة ملشاعر
وقدرات ذوي احلاجات اخلاصة يف اليسر والتخفيف يف األحكام التكليفية ورفع احلرج عنهم.

 5.3دعمهم اجتماعيا وعدم التقليل من شأهنم
ص ْد ِّري ()25
قال تعاىل يف سورة طه على لسان موسى عليه السالم ﴿ :قَ َ
ال َر ِّّ
ب ا ْشَر ْح ِّيل َ
ِّ ِّ
ِّ
اج َع ْل ِّيل َوِّز ًيرا ِّم ْن
احلُ ْل عُ ْق َدةً م ْن ل َس ِّاّن ( )27يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِّيل (َ )28و ْ
َويَ ّس ْر ِّيل أ َْم ِّري (َ )26و ْ
أَهلِّي ( )29هارو َن أ ِّ
ك
َخي ( )30ا ْش ُد ْد بِِّّه أ َْزِّري (َ )31وأَ ْش ِّرْكهُ ِّيف أ َْم ِّري (َ )32ك ْي نُ َسبِّّ َح َ
ْ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
َّك ُكْنت بِّنَا ب ِّ
وسى
ص ًريا ( )35قَ َ
يت ُس ْؤلَ َ
ال قَ ْد أُوت َ
ك َاي ُم َ
َكث ًريا (َ )33ونَ ْذ ُكَرَك َكث ًريا ( )34إِّن َ َ َ
﴾ (طه ،)36-25 :ذكر ابن كثري (774ه ) يف تفسريه".:قال ابن عباس :شكا موسى إىل
يتخوف من آل فرعون يف القتيل ،وعقدة لسانه ،فإنه كان يف لسانه عقدة متنعه من
ربه ما ّ
كثري من الكالم ،وسأل ربه أن يعينه أبخيه هارون يكون له ردءا ويتكلم عنه بكثري مما ال

يفصح به لسانه ،فآاته سؤله ،فحل عقدة من لسانه" 32.وهذا الدعاء ندعو به دائما ،ونكرره
يف دعواتنا وصلواتنا ،ونقرؤه مستبشرين به وحبالوته ،فكان ملوسى عليه السالم عنده عثرة يف
احلديث وعقدة يف لسانه؛ وهلذا طلب ِّمن للا تعاىل أ ْن يعينه ويش ّد من أ َْزره أبخيه هارون
ومن حوهلم أنه ال أبس ِّمن طلب املساعدة
عليه السالم ،وهي نكتة لطيفة ألهل اإلعاقة َ
واملعونةِّ ،
ومن توفريها ملساعدة شخص على أتدية عمله.

31
32

البخاري :رقم احلديث .95
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فمن األنشطة اليت ميكن أن تساعد يف رفع العزلة عنهم ودعمهم اجتماعيا؛ هو احلرص
على أدائهم األنشطة واملشاركة يف فعاليات اجتماعية متلفة؛ مثل املشاركة يف فعاليات رايضية
وتعليمية وترفيهية أسرية وغريها؛ فهذا من شأنه أن حي ّسن من حالة املريض ،ويرفع من شعوره

النفسية ،وثقته اَتاه اآلخر ونفسه  ،وليكن يف قرارة نفسه أنه واحد من هذا اجملتمع الكبري،
وفرد منه ال خيتلف عن اآلخرين األسوايء.
وكان النيب ص لى للا عليه وس لم يس تعمل بعض فئات ذوي االحتياجات اخلاص ة،
ويس ند هلم بعض املهام اليت تناس ب قدراهتم النفس ية واجلس مية ،وأهنم قادرون على املش اركة
وىل ابن أم
الفعالة يف تطوير وبناء اجملتمع وتنميته؛ فكان النيب ص لى للا عليه وس لم أنه ّ
مكتوم اإلمامة ،وكذلك أوكل إليه مهمة األذان ،فأما اإلمامة فعن أنس بن مالك رض ي للا
عنه :أن رس ول للا ص لى للا عليه وس لم اس تخلف ابن أم مكتوم على املدينة مرتّي؛ يص لي
33
هبم وهو أعمى ،وأما مهمة األذان ،فأ ّن رس ول للا ص لى للا عليه وس لم قال" :إن بالالً

يؤذن بليل ،فلكوا واش ربوا حت ينادي ابن أم مكتوم .مث قال وكان رجالً أعمى ال ينادي
حت يُقال له :أص بحت أص بحت" 34.وعن عائش ة رض ي للا عنها "أ ّن ابن أم مكتوم كان
مؤذان لرسول للا صلى للا عليه وسلم؛ وهو أعمى".

35

ومل ِّ
يبال ابن أم مكتوم رض ي للا عنه بفقد بص ره ويف إعاقته ،فش َارك يف معركة

إيل
تندا على ذراع أحد املسلمّي يعتلي ربوةً عاليةً وهو يص يح" :ادفعوا َّ
القادس ية ،ووقف مس ً
اللواء؛ فإّن أعمى ال أس تطيع أ ْن أفَِّّر ،وأقيموّن بّي الص فَّّي" 36.حت انل نعمة الش هادة يف
هذه املعركة.
 33البخاري ،2000 ،رقم احلديث .2513
 34البخاري ،2000 ،رقم احلديث .617
 35البخاري ،2000 ،رقم احلديث 636؛ مسلم ،2000 ،رقم احلديث .381
 36الذهيب ،1993 ،جزء  ،1ص .364
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وإ ّن من أهم متطلبات متكّي ذوي االحتياجات اخلاصة اجتماعيا؛ هي توفري كافة
أشكال املساندة االجتماعية ،وكافة اخلدمات واحلاجيات األساسية لذوي االحتياجات
اخلاصة سواء الصحية وغريها خلفض مستوايت الضغوط النفسية الواقعة عليه.

 6.3األولوية هلم يف الرعاية وقضاء احتياجاهتم
وإذا كان اإلس الم قد ّقرر الرعاية الكاملة لذوي االحتياجات اخلاص ة ،والعمل على قض اء
أيض ا أولوي ة ه ذه الفئ ة يف التمتّع والتم ّكن من ك اف ة ه ذه احلقوق
حوائجهم ،فق د قرر ً
واالس تفادة منها ،فقض اء حوائجهم مق ّدم على قض اء حوائج األص حاء األس وايء ،ففي قص ة

مش هورة أنه ص لى للا عليه وس لم عبس يف وجه رجل أعمى؛ وهو الص حاع عبد للا ابن أم
مكتوم رض ي للا عنه؛ جاءه يس أله عن أم ٍر من أمور الدين ،وكان ص لى للا عليه وس لم
حيادث إىل ٍ
رجال من وجهاء قريش وعلية القوم ،يس تميلهم إىل اإلس الم ،ومل يفطن إليه،
فأنزل سبحانه آايت كرميات تعاتب النيب الرحيم عتاابً شديداً:
س َوتَ َوَّىل ( )1أَ ْن َجاءَهُ ْاأل َْع َمى (َ )2وَما يُ ْد ِّر َ
يك لَ َعلَّهُ يََّزَّكى ( )3أ َْو يَ َّذ َّكُر فَتَ ْن َف َعهُ
﴿ َعبَ َ
ِّ
ك أََّال يََّزَّكى (َ )7وأ ََّما َم ْن
صدَّى (َ )6وَما َعلَْي َ
استَ ْغ َىن ( )5فَأَنْ َ
ال ّذ ْكَرى ( )4أ ََّما َم ِّن ْ
ت لَهُ تَ َ
ِّ َّ ِّ
َجاءَ َك يَ ْس َعى (َ )8وُه َو َخيْ َشى ( )9فَأَنْ َ
ت َعْنهُ تَلَ َّهى (َ )10ك َّال إهنَا تَذْكَرةٌ ( )11فَ َم ْن َشاءَ
ذَ َكَرهُ ﴾ (عبس( ،)12-1 :الُتمذي ،2000 ،رقم احلديث .)3331
ففي هذه" ،اآلية عتاب من للا لنبيه ص لى للا عليه وس لم يف إعراض ه وتوليه عن

عبد للا بن أم مكتوم" 37،وفيه بيان لعلة املعاتبة ،لكونه ص لى للا عليه وس لم انش غل بدعوة
الوجهاء والعظماء ،وكبار رجال قريش عن قض اء حاجة هذا الكفيف ،حّي أراد أن يس تزيد
من علم رسول للا صلى للا عليه وسلم ،ومن شرائع اإلسالم احلنيف ،فتل ّقاه صلى للا عليه
وس لم ابلعبوس ومل يلتفت له؛ وكان األوىل أن تُقض ى حاجته ،ويس مع له ،وتقدم على
37

القرطيب ،2006 ،جزء  ،19ص .182
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حاجات من س واه من الناس األس وايء األكفاء ،ويف هذه القص ة داللة ش رعية على تقدمي
حاجات ذوي االحتياجات اخلاصة على حاجات من سواهم ،ومساعدهتم.
عرب عن ابن أم مكتوم ب (األعمى) ترقيقا للنيب ص لى للا عليه وس لم ليكون
و" ّ

العتاب ملحوظا فيه؛ أنه ملا كان ص احب ض رارة فهو أجدر ابلعناية به؛ ألن مثله يكون
سريعا إىل إنكسار خاطره".

38

قليال يف هذه اآلية الكرمية ،لوجدان أن الصحاع عبدللا بن أم مكتوم
ولو أطلنا النظرة ً
رضي للا عنه؛ مل يكن له أ ْن يرى عُبُوس الرسول صلى للا عليه وسلم؛ ومع ذلك الم للا

التصرف.
تعاىل نبيَّه صلى للا عليه وسلم على ذلك ّ

أيضا اآلية الكرمية تذكرةٌ أبن َّأال نتواىن يف تعليم ذوي احلاجات اخلاصة ،وعدم التقليل
و ً

من قدراهتم ،وتوفري الفرص هلم للنجاح والتفوق.

 .4خامتة البحث
تبّي منه أ ّن اإلسالم
احلمد هلل الذي أعاننا على إمتام البحث بصورته احلالية ،ومما ّ
حفظ جلميع أفراد أمته يف وضع حيفظ هلم كرامتهم وهم يعيشون يف جمتمعهم؛ ولذلك مل يقصر
سمون بذوي
اهتمامه وعنايته على طائفة وجمموعة دون أخرى ،ومن تلك الفئة ممن يُ َّ
االحتياجات اخلاصة؛ وقد خرجت من خالله بعدة نتائج وتوصيات ،فمن أهم النتائج ما
يلي:
 -1أ ّن ذوو االحتياجات اخلاصة ليست متصة ابإلعاقات اجلسدية فقط؛ بل يتعداه ملن
حسي وعقلي ،وحت االجتماعي والنفسي ،فهؤالء مجيعا حيتاجون إىل رعاية
كان عنده نقص ّ

خاصة.

38
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 -2اشتمال القرآن الكرمي على عدد من ااآلايت املتعلقة حبقوق ذوي االحتياجات اخلاصة،
وما يتعلق هبم .فنزل القرآن رمحة لذوي االحتياجات اخلاصة ،يواسيهم ،ويساندهم نفسيًّا،
وخي ّفف عنهم ،وينقذهم من األمراض النفسية اليت تصيب املعاقّي.
-3صور اخلطاب القرآّن لذوي االحتياجات اخلاصة كثرية متنوعة ،فمن ذلك رمحته وعطفه
عليهم ،واألولوية هلم يف الرعاية وقضاء احتياجاهتم ،وتكرميهم ومواساته هلم ،وطلب مشاركتهم
يف بناء اجملتمع ،والتخفيف يف األحكام الشرعية وغريها.

 .5توصيات البحث
-1نشر الوعي بّي الناس ابالهتمام بفئة ذوي االحتياجات اخلاصة ،وأهنم نوع خاص
حيتاجون إىل كل مساعدة وعطف وإحسان.
-2عمل مؤمترات وورش عمل علمية حول هذه القئة ،واحتياجاهتم احلياتية اليومية ،وما
يتعلق أبحكامهم الدنيوية من عبادات ومعامالت وغريها.
 -3على الباحثّي القيام بُتمجة الكتب العلمية الشرعية ذات األمهية املتعلقة ابلعبادات
املفروضة هلذه الفئة.
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