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 منهج القرآن الكريم في رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة
 

  1يل كيمحمد سه
  2إبراهيم محمد د. عصام التجاني

 الملخص:
اإلعاقة ومايتعلق بذوي اإلحتياجات اخلاصة جانبان مستقالن، خيتلف كل منهما عن اآلخر، فبينما يتناول  يفللبحث 

ة اجلانب األول أنواع اإلعاقة وأسباهبا ووجوه التخلص منها، يتناول احلانب الثاين عن تقدير ذوي اإلحتياجات اخلاص
واحرتامهم كرفراد مستقلة من اجملتمع اإلنساين ودجمهم يف صحن اجملتمع. والقرآن الكرمي يلقي الضوء إىل ِكلِت الناحيتني عرب 
آيات عديدة. ومن املؤسف جدا أن معظم الدراسات والبحوث احلديثة حول رعاية ذوي اإلحتياجات اخلاصة ومحايتهم 

باإلعتماد األعمى على فلسفة الغرب ونظرته العاملية حيث أن الغربيني يعتقدون يف  تعكس نظرة غربية، إذ تقوم األكثر منها
جمّرد احلياة الدنيوية ويتخذوهنا كالغرض األقصى للحياة البشرية. فمن حيث أن الغرب حيّث اإلنسانيَة على جمّرد اإلستمتاع 

ياجات اخلاصة بإشغال عمرهم يف رسوم تافهة وهوايات هبذه احلياة "البديعة"، ترّكزت احملاوالت الغربية لتمكني ذوي اإلحت
تقتل أوقاهتم ومهومهم. إال ان القرآن الكرمي يقوم بتقدمي طريق واضح يف رعاية ذوي اإلحتياجات اخلاصة. وميتاز املنهج القرآين 

ة الِت هبا تقوم األّمة برعاية بتوضيح احلكمة الربانية يف تكوين اإلعاقة، وبيان أسس رعاية املعاقني، وباعتبار النواحي املهمّ 
املعاقني. فهذا البحث املتواضع ينظر إىل منهج القرآن الكرمي يف رعاية ذوي اإلحتياجات اخلاصة، واعتمد الباحثان من حيث 

ال املنهجية على منهجني: املنهج اإلستقرائي: حيث مت مجع اآليات القرآنية حول املعاقني وما يتعّلق هبم، باإلضافة إىل أقو 
املفّسرين، والدراسات املتوفرة يف املوضوع. واملنهج التحليلي: حيث اجتهد الباحثان بعد اجلمع على حتليل تلك املعلومات، 
ومن مث مناقشتها واستخالص النتائج منها. وتوّصل البحث إىل أن القرآن الكرمي ميتاز مبنهج واضح يف رعاية ذوي 

عاقة مع حتريض اإلنسانية على تكرمي املعّوقني وختفيف األحكام َلم. ورّكز القرآن اإلحتياجات اخلاصة حيث يبنّي حكمة اإل
الكرمي على أساس املساواة اإلنسانية بدون النظر إىل الصحة واإلعاقة مع الدعوة إىل احرتام املعاقني وخمالطتهم ومساعدهتم 

 وتقدير حقوقهم.ورفع منزلتهم 
 

 المقدمة
إن اإلعاقـة فـ !وبعـد، الصالة والسالم على رسوله األمني وآلـه وصـحبه أمجعـنيو مد هلل رّب العاملني. بسم اهلل الرمحن الرحيم. احل

ومــايتعلق باملعـــاقني أصـــبحت اليــوم مـــن إحـــدى احملــاور املهمـــة الـــِت تــدور حوَلـــا دراســـات البــاحثني واملتخصصـــني. وتعـــّد رعايـــة 
                                                            

0
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2
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 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا                                                                                            قسم دراسات القرآن والسنة
 

 

505 
 

يف العصــر الــراهن جمــال اهتمــام العــامل وعنايتــه. حيــث ترّكــزت بحت أصــاملعــاقني مــن األنشــطة اخلرييــة ذات الطــابع اإلنســاين الــِت 
جهود كثري من املتخصصـني واملؤسسـات يف الشـرق والغـرب حـول ترهيـل املعـاقني والتخفيـف مـن معانـاهتم والعمـل علـى دجمهـم 

تطّور ليعّد مقياس ثل املعاقني، من الفئات الِت حتتاج إىل عناية خاصة، ماهتمام أية أمة بفئة ه أصبح يف اجملتمع. ومن املعلوم أن
 حضارهتا وشّدة إنسانيتها. 

: ﴿َوَلَقــْد َكرَّْمنَــا بَــيِن آَدَم َومَحَْلنَــاُهْم يف اْلبَــــرِّ بــني خملوقاتــه، فقــال مكانتــهاهلل ســبحانه وتعــاىل كــرَّم اإلنســان وبــنّي ومــن احملقــق أن 
يوجـب علـى اجملتمـع  اإلَلـي. وهـذا التكـرمي [21]اإلسراء:اُهْم َعَلٰى َكِثرٍي ممَِّّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل﴾ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلنَ 

اللمــز ملعارضــتهما مــع هــذا و  مــزويــرفض القــرآن اَل ســليم ومعــاق، بــنيأن ينظــر إىل كــّل فــرد مــن أفــراده نظــرة احــرتام دون متييــز 
ــرًا التكــرمي: ﴿يَــا أَيُـَّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا ُهْم َواَل ِنَســاٌء مِّــن نَِّســاٍء َعَســٰى َأن َيُكــنَّ َخيـْ ــنـْ ــرًا مِّ ــْوٍم َعَســٰى َأن َيُكونُــوا َخيـْ  اَل َيْســَخْر قـَــْوٌم مِّــن قـَ

ــنـُْهنَّ  ميَــاِن  َواَل تـَْلِمــُزوا أَنُفَســُكْم َواَل تـَنَــابـَُزوا بِاأْلَْلَقــاِب  مِّ  ن ملَّْ يـَتُــْب فَُرولَـــِٰئَك ُهــُم الظَـّـاِلُموَن﴾َوَمــ بِــْئَس ااِلْســُم اْلُفُســوُق بـَْعــَد اإْلِ

: ﴿لَـْيَس َعلَـى اأْلَْعَمـٰى َحـرٌَج َواَل َعلَـى مراعاة حلاَلم. وأن الرب تعاىل رفع عن املعاقني بعضا من التكليفات العامة ]11احلجرات:[
ْبــُه َعــَذابًا اأْلَْعــرَِج َحــرٌَج َواَل َعَلــى اْلَمــرِيِض َحــرٌَج َوَمــن يُِطــِع اللَّـــَه َوَرُســ وَلُه يُْدِخْلــُه َجنَّــاٍت جَتْــرِي ِمــن حَتِْتَهــا اأْلَنـَْهــاُر َوَمــن يـَتَـــَولَّ يـَُعذِّ

. وحفــظ الكتــاب احلكــيم كرامــة املستضــعفني وحــّث النــاس علــى القتــال حلمايــة حقــوق املستضــعفني: ﴿َوَمــا ]12الفــتح: [أَلِيًمــا﴾ 
يَــِة الظَّــاملِِ اْلُمْسَتْضــَعِفنَي ِمــَن الرَِّجــاِل َوالنَِّســاِء َواْلِوْلــَداِن الَّــِذيَن يـَُقولُــوَن َربَـَّنــا َأْخرِْجَنــا ِمــْن َهـــِٰذِه اْلَقرْ َلُكــْم اَل تـَُقــاتُِلوَن يف َســِبيِل اللَّـــِه وَ 

فوتنا أيضـا يف هـذا اجملـال أنـه عـّز وجـّل . والينبغي أن ي]28النساء:[ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا﴾
َأن  *لعدم رعايته صحابيا معاقـا! فهـذه اآليـات القرآنيـة ﴿َعـَبَس َوتـَـَوىلَّٰ  رسوله حممد لعتاب قد يرى فيها البعض أنزل سورة 

ـٰى  *فَرَنـَت لَـُه َتَصـدَّٰى  *أَمَّا َمِن اْستَـْغىَنٰ  *ٰى َأْو َيذَّكَُّر فـََتنَفَعُه الذِّْكرَ  *َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّٰى  *َجاَءُه اأْلَْعَمٰى  َوَمـا َعَلْيـَك َأالَّ يـَزَّكَّ
تشـتمل علـى  ]14-1:عـبس[﴾ 4َفَمـن َشـاَء ذََكـَره *َكـالَّ ِإنَـَّهـا تَـْذِكَرٌة   *فَرَنَت َعْنُه تـََلهَّٰى  *َوُهَو خَيَْشٰى  *َوأَمَّا َمن َجاَءَك َيْسَعٰى  *

عنــد اخلــالق تعــاىل.  ممــنهج القــرآن الكــرمي يف رعايــة ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة وبيــان أمهيــتهمــن خالَلــا ح تضــإشــارات عديــدة ي
 هتم،معانـاالتخفيـف مـن يف ، عسـى أن يسـهم يف رعايـة املعـاقني نهج القـرآينلذلك جائت هـذه الدراسـة تتحثـث معـامل ذلـك املـ

 وحّث اجملتمع على إعانتهم ومواساهتم.
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 المبحث األول
 يف مفردات البحثتعر 

 
 اإلعاقة لغة واصطالحا:

ممارســة حياتــه بالشــكل الســوي خلقيــا. والعــوق لغــة  مــنتســتعمل كلمــِت "املعــاق" و"املعــّوق" للداللــة علــى مــن بــه عــائق يعوقــه 
 . 4. تعّوق: امتنع، وتثّبط1احلبس والصرف والتثبيط. يقال: عاقه عن كذا مبعىن حبسه وصرفه عنه

مــن "أعــاق" الربــاعي املزيــد. لكــن كلمــة َأَعــاَق مل تــرد يف معــاجم اللغــة العربيــة. وإمنــا اســتعملوا "َعــاَق"،  و"املعــاق" اســم مفعــول 
اسـم و"ِاْعَتاَق"، و"َعوََّق". و"الـَمُعوُق" اسم مفعول من َعاَق. و"الـُمَعوَُّق" اسم مفعول من "َعـوََّق". وقـد ورد يف القـرآن الكـرمي 

نَـا الفاعل من "َعوََّق"، حيث يقو  ْخـَواهِنِْم َهلُـمَّ ِإلَيـْ َواَل يَـْرُتوَن اْلبَـْرَس  ۖ  ل جّل وعلى: ﴿َقْد يـَْعَلُم اللَّـُه اْلُمَعوِِّقنَي ِمنُكْم َواْلَقـائِِلنَي إِلِ
يـه وسـلم وهـم وقال الزخمشري يف تفسري هذه اآلية: " اَْلُمَعـوِِّقنَي: املثبطـني عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عل. ]12األحـزاب:[ِإالَّ قَِلياًل﴾ 

 .3املنافقون"
نتيجـة عوامـل وراثيـة أو  ،"الفـرد الـذي يعـاين عديده ملسـمى املعـاق، ومشـتقاته. فقيـل هـو تعاريفَلم باحثون أما اصطالحاً، فال

أداء أعمــال يقــوم هبــا الفــرد العــادي الســليم  ، أوهــاراتوامل رباتاخلــأو اكتســاب  ،تعّلمالــمــن قصــور القــدرة علــى  ،بيئيــة مكتســبة
 .2أو اإلجتماعية" ،أو اإلقتصادية ،واخللفية الثقافية ،ماثل له يف العمرامل

: "هــو مــن فقــد قدرتــه علــى مزاولــة عملــه، أو القيــام بعمــل آخــر نتيجــة لقصــور بــدين أو هرنــبوعــّرف صــموائيل ويشــك املعــاق 
املعــاق  آخــرونوعــّرف  .8"ُولِــَد بــهأو عجــز  ،أو مــرض ،جســمي أو عقلــي، ســواء أكــان هــذا القصــور بســبب إصــابته يف حــادث

"هو الشخص الذي ليست لديـه املقـدرة علـى ممارسـة نشـاط أو عـّدة أنشـطة أساسـية للحيـاة العاديـة نتيجـة إصـابة وظائفـه  هبرن
ويعّرف معجـم علـم الـنفس املعـاق برنـه "الشـخص غـري  .6"ذلك به بعد حّلتأو  ُوِلد هبا،اجلسمية أو العقلية أو احلركية إصابة 

ملشاركة حبرية يف األنشطة الِت تعّد عادية ملن هم يف مثل سنه وجنسه، وذلـك بسـبب شـذوذ عقلـي أو جسـمي أو القادر على ا
 .2"حركي

: "كـّل فـرد نقصـت قدرتـه علـى أداء برنـه والتعريف املشهور املقّرر عامليا هو تعريـف منظمـة الصـحة العامليـة حيـث عّرفـت املعـاق
وخصائصه اإلجتماعية وذلك نتيجة اإلصابة أو العجز أو املـرض ممـا  ،وجنسه ،ناء سنهأدواره بشكل طبيعي يف احلياة قياسا برب

                                                            
 .429، ص11، جلسان العربابن منظور،  0
 .632، ص4ج المعجم الوسيط،أنيس،  2
 .12. سورة األحزاب، األية تفسير الكشافالزخمشري،  3
 .12ص ذوي اإلحتياجات الخاصة،إستراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل األطفال فراج،  4
 .16ص كيف تربي طفلك المعوق، ويشك،  5

 .12ص ،التأهيل المهني للمعاقيننصراوي،  6
7 Enson, Dictionary of psychology and psychiatry. 
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يســــتدعي تقــــدمي خــــدمات خاصــــة هتــــدف إىل تنميــــة قــــدرة املعــــاق إىل أقصــــى حــــد ممكــــن، وتقليــــل القيــــود اجلســــمية والنفســــية 
 .1اإلعاقة على املعاق" هاواإلجتماعية الِت تفرض

وقدراتــه  ،يف بعــض إمكاناتـه ،دائـم، أو مؤقـت ،أو جزئــي ،ل فــرد يعـاين مـن عجــز كامـلاملعـاق هــو كـممـا سـبق، ميكــن القـول أن 
اإلقتصـادي  وأ ،اإلجتمـاعي وأ ،الثقـايفبشـقها  أو النفسية حيول بينه وبني القيـام مبناشـط احليـاة ،أو العقلية ،أو احلركية ،البدنية

، وزيــادة قدرتــه علــى التكيــف مــع نفســه ومــع جمتمعــه، هتحتمــل مســؤولياة ليــتمكن مــن رعايتــبســببه البصــورة كاملــة ممــا يســتوجب 
وعلــى التمتــع بروقــات فراغــه، وعلــى اإلنتفــاع مبــا يف جمتمعــه واحليــاة الــِت حولــه مــن فــرص وخــدمات خمتلفــة مناســبة لــه يف جمــال 

وم ذوي اإلحتياجــات . وجــدير بالــذكر أن مفهــ4التعلــيم والتــدريب والترهيــل والتشــغيل والوقايــة والعــالج والتوجيــه والتثقيــف العــام
بنــوع مــن اإلعاقــة  مصــابنيشــيئا مــن قــدراهتم أو حواســهم، فرصــبحوا  بفقــداناخلاصــة مل خيــرج عــن كــوهنم أشخاصــا ابــتالهم اهلل 

  .3من اآلخرينالرعاية بول قبسببها اضطّروا 
 تطّور مفهوم ذوي اإلحتياجات الخاصة:

 ،فـظ املعـّوقلشـاع عنـد كثـري مـن النـاس  -مـثال-. ففي اللغة العربية نياقعن اإلعاقة واملعتعرب هبا للغات املختلفة ألفاظ عديدة 
الــِت قــد تكــون وغريهــا. ومعلــوم أن شــيوع مثــل هــذه األلفــاظ  ،واألعــور ،واألعــرج ،والطــرش ،واخلــرس ،والبلهــاء ،وذوي العاهــات

 ،واإلحبـاط ،واخلجـل ،والـنقص ،القصـورمما ولَّد عند الكثري مـنهم الشـعور ب ،بني الناس قد ولد شعورا سلبيا عند هؤالءجارحة 
وكــّون عنــد أهلــيهم . وهــذا الشــك يــؤذي املعــاق، يبــرهنم أقــل مــن غــريهم رهمشــعأواإلنكفــاء والعزلــة. كمــا  ،واإلنطــواء ،والعجــز

الــِت و  ،اجلوانــب اإلجيابيــة الــِت يتمتعــون هبــا الكثــري مــنإىل إغفــال يف كثــر مــن األحيــان أّدى ممــا وذويهــم شــعورا بــاخلزي والعيــب، 
 .2غريهم من الناسعن فيها أو يتفوقون يشاركون 

ســّمى "املقعــدين" يف منتصــف القــرن الســابق، مث اطلــق علــيهم "ذوي العاهــات" مذوو اإلحتياجــات اخلاصــة  يطلــق علــى وكــان
أكثـر مشـوال  باعتبار أن كلمة اإلقعاد توحي باقتصار تلك الطائفة على مبتوري األطراف أو املصـابني بالشـلل. وأمـا العاهـة فهـي

مبــدلول اإلصـــابات املســتدمية. مث تطـــّور هـــذا التعبــري إىل اصـــطالح "العــاجزين"، وبعـــدما تطـــّورت النظــرة إلـــيهم علــى أهنـــم ليســـوا 
عـــاجزين، وأن اجملتمـــع هـــو الـــذي عجـــز عـــن اســـتيعاهبم أو عـــن تقـــبلهم أو عـــن اإلســـتفادة ممـــا قـــد يكـــون لـــديهم مـــن مميـــزات أو 

يــة واَليئــات املتخصصــة تســميهم "املعــاقني" مبعــىن يوجــد عــائق يعــوقهم عــن التكّيــف. كمــا لــو  مواهــب، أصــبحت املراجــع العلم
و حفرة أعاقـت مواصـلة سـريها فاصـبحت بسـبب هـذا العـائق أكانت سيارة تسري يف طريق ممهد مثّ اعرتضتها صخرة أو حاجز 

                                                            
1 WHO Secretariat, The disability process and intervention levels.  

 .12-12، صقينالرعاية الثقافية للمعاالشيباين،  2
 .31-48ص رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة في اإلسالم،محيش،  3
 .49ص  رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة في اإلسالم،محيش،  4
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سـتطيعون علـى إزالـة هـذا العـائق وإصـالحها ىل هـدفها. وأصـبحت حمتاجـة إىل معاونـة مـن اآلخـرين الـذين يإمعاقة عن الوصول 
 .1صالحاإذا كانت حتتاج إ

، دعــــوا إىل ابتكــــار هتــــار و ســــلبية هــــذه التســــميات خط علــــىوعلمــــاء الــــنفس  ،وعلمــــاء اإلجتمــــاع ،علمــــاء الطــــب نــــوهوبعــــد أن 
از. فبعــد هــذا ألن كــّل إنســان البــّد أن تكــون لديــه نــواحي نقــص ونــواحي امتيــ تبــني حــاَلم دون التقليــل قــدرهم.مصــطلحات 

 لوصـــفاألثـــر الســـليب اإلنتبـــاه مسّـــوا بــــ"ذوي اإلحتياجـــات اخلاصـــة" و"ذوي الصـــعوبات" و"الفئـــات اخلاصـــة" وغريهـــا لتجنـــب 
لهم مــع تفــاعممــا يــؤدي إىل زيــادة اإلعاقــة. ومــن احملقــق ان هــذه التســميات اإلجيابيــة تعطــي انطباعــاً جيــداً ملثــل هــؤالء ب اإلنســان

ت أيــدهتا دراســات وتقــارير وتقــديرات أفــادت العــاملني مــع هــؤالء وكــذلك اجملتمــع بكاملــه. ومــن اجلــدير اجملتمــع. وهـــذه املســميا
ن القــرآن أيضــا قــد حــث العــامل علـــى اختيــار األمســاء والكــىن اجلميلــة واجليــدة ومنــاداة اإلنســان برحــب األمســاء إليــه، أبالــذكر، 

وضـح القـرآن أن إدخـال السـرور علـى املسـلم ممـا يـؤجر عليـه. وممـا ال فاملسلم ال حيــب ألخيـه املسـلم إال مـا حيـب لنفسـه. كمـا أ
اإلسالم عن تسمية الشخص باسـم يـدل علـى عاهـة فيـه، ملـا قـد  ييتطّرق إليه الشك أن اإلعاقة من مظاهر اإلبتالء حيث ينه

بِـْئَس ااِلْسـُم  ۖ  اَل تـَنَـابـَُزوا بِاأْلَْلَقـاِب حيث يقول الرب جل وعال: ﴿َواَل تـَْلِمُزوا أَنُفَسـُكْم وَ  4حتمله هذه التسمية من ملز وسخرية
ميَاِن﴾ واعتبارا َلذه النواحي اإلجتماعية والنفسية والدينية، يّتفق هذا البحث مـع إطـالق مصـطلح  ]11احلجرات:[ اْلُفُسوُق بـَْعَد اإْلِ

 "ذوي االحتياجات اخلاصة".
 

 المبحث الثاني
 النظرة التاريخية لذوي اإلحتياجات الخاصة

 
ن أحيث  ،وضوعنا احلايلمن األمهية مبكان ملقبل اإلسالم اخلاصة لذوي اإلحتياجات التارخيية نظرة ال شك أن البحث يف ال

يف هذا اجملال. فلقد كانت نظرة  اتبدي لنا أمهية النظرة القرآنية وسبقهواألفكار العجيبة عن املعاقني الغريبة تلك اآلراء التارخيية 
لسابقة إىل املرضى واملعاقني نظرة احتقار وازدراء واهتام. فكانت اإلعاقات مرتبطة يف العصور األوىل بغضب الناس يف العصور ا

اآلَلة حيث كان العمى بصفة خاصة مرتبطا بانتقام اآلَلة الِت حرمت عبدها من نورها ومن التمتع جبمال كوهنا نتيجة 
الذهنية فكانت مرتبطة بعامل الشياطني وكانت مجيع فئات املعاقني منبوذة  أما اإلعاقة .3فواحش ارتكبها أو قربان مل يقدمه َلا

حتت األزمات والصعوبات أو  2من اجملتمعات القدمية. وكان ينظر إىل املعاقني على أهنم فئة شاذة، لذا كانوا يتعرضون للموت
 بسبب عجزهم الطبيعي ملواجهة التحديات العاتية حنو حياهتم الدنيوية.

                                                            
 . 9ص ،تأهيل المعوقينشرف،  0
 .2صالمعاق في الفكر اإلسالمي، احلويل،  2
 .42، صمقدمة لفلسفة المرضقلعجية،  3
 .36ص لخاصة في اإلسالم،رعاية ذوي اإلحتياجات امحيش،  4
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 ونليونانياأوال : 
كانـــت النظـــرة للمعـــاقني نظـــرة عـــداوة شـــديدة. إذ نـــادى أفالطـــون بوجـــوب الـــتخلص مـــن األطفـــال املعـــاقني عـــن طريـــق قـــتلهم 

أما يف إسربطة اليونانية، فكانوا يقتلون املعاقني. وكـذلك يف أثينـا كـانوا  .1للمحافظة على طهر العنصر اإلنساين ونقائه يف دولته
  .4على طريقتني: إما بالقتل املباشر، أو اإلجالء إىل خارج املدينةيتخلصون من ذوي العاهات 

   الهنادكةثانيا : 
اعتقــدت اَلنادكــة ان املعــاقني يشــكلون عبئــا اجتماعيــا واقتصــاديا علــى اجملتمــع. ومــن أهــم امليــزات الــِت متتــاز هبــا نظــرة اَلنادكــة 

نفـوذ هـام يف تعيـني  (Caste System)ث كـان للنظـام الطبقـي للمعـاقني، أهنـم كـانوا يفرتقـون بـني املعـوقني حبسـب الطبقـات حيـ
حيـــاة اجملتمـــع اَلنـــدي. والطبقـــات الرئيســـية الـــِت مثّلـــت شـــىّت جمـــاالت احليـــاة اَلندوكيـــة كانـــت أربعـــة. وهـــي: طبقـــة الربامهـــة وهـــم 

ودرا وهــم أصــحاب احلــرف الكهــان، وطبقــة الشــرتية وهــم احلّكــام واحملــاربون، وطبقــة الويشــية وهــم التجــار والــزراع، وطبقــة الشــ
فكانــت الطبقــات الســفلى ختــدم املعــاقني مــن الطبقــات العليــا إال ان معــاقي  .3واملهــن، ولــيس َلــم إال خدمــة الطوائــف الســابقة

 الطبقات السفلى كانوا يتعّرضون للجوع حىّت املوت!
 الرومانثالثا : 

ويقــوم التــاريخ الرومــاين بتــدوين  .2واح الشــريرة املســببة للمــرضاعتقــد الرومــانيون ان اإلعاقــة نتيجــة صــراع وقــع بــني اآلَلــة مــع األر 
طريقـة ختّلصـهم مــن املعـاقني علـى طريــق إلقـائهم يف األهنـار أو تــركهم علـى قمـم اجلبــال حـىت املـوت. ويــروى بـرن إسـربطة كانــت 

 .8ورتقضي بإعدام األوالد الضعاف واملشوهني عقب والدهتم، أو تركهم يف القفار طعاما للوحوش والطي
 العصر الجاهليرابعا : 

ر. فكــانوا يســمون مــن أصــابه العــور بــاللؤم اقــتحاكانــت العــرب يف اجلاهليــة ينظــرون إىل ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة نظــرة ذل و 
واخلبث. وكانت هناك طقوس اسرتضاء األرواح وأصـنام الكعبـة. والـِت تعتـرب شـرطا أساسـيا يلجـر إليـه املـريض عنـد مرضـه ليـدفع 

ومـــن عـــاداهتم الســـيئة أهنـــم كـــانوا يتقـــززن وينفـــرون مـــن مؤاكلـــة املعـــاقني وخمـــالطتهم. فيفرقـــون بـــني الســـليم  .6َلـــةعنـــه غضـــب اآل
ٌج َواَل واملريض، وبني القوي والضعيف. ونزلت هذه اآلية يف عتاب هذه العادة: ﴿لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمٰى َحرٌَج َواَل َعَلى اأْلَْعرَِج َحرَ 

 .]61النور:[ٌج َواَل َعَلى أَنـُْفِسُكْم َأْن تَْرُكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكْم َأْو بـُُيوِت آبَاِئُكْم َأْو بـُُيوِت أُمََّهاِتُكْم ﴾ َعَلى اْلَمرِيِض َحرَ 
 في العصور الوسطىخامسا : 

                                                            
 .19، صمعاقون ولكن عظماءشكور،  0
 .42، صمقدمة لفلسفة المرضقلعجية،  2
 .349ص ،الدعوة اإلسالمية وتطّورها في شبه القارة الهنديةاآللوائي،  3
 .32ص مقدمة لفلسفة المرض،قلعجية،  4
 .92-93ص تربية الطفل المعوق،عبد الرحيم،  5
 .36، صالمرض مقدمة لفلسفةقلعجية،  6
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خلفـني كانت النظـرة للمعـاقني نظـرة خـوف العتقـادهم بـرن اآلَلـة أنزلـت اللعنـة هبـم. فكانـت الكنيسـة تصـدر أحكامـا علـى املت
 1عقليا التصاَلم بالشيطان. َلذا سجنوهم وكبلوهم وأذاقوهم ألوانا من العذاب ليهرب الشيطان من اجلسد املعذب!

ففي اجلملـة كـان أغلـب احلضـارات القدميـة يسـودها اعتقـاد بـرن سـبب اإلعاقـة أرواح شـريرة دخلـت املعـاق. واجملتمـع اإلسـالمي 
املعــاقني واحــرتامهم كفــرد مســتقل. وكــان املوقــف القــرآين لــذوي اإلحتياجــات اخلاصــة  ســّباق يف هــذا امليــدان انطالقــا مــن رعايــة

 والعناية الربانية َلم من األسباب الرئيسية َلذه الرعاية.
 

 المبحث الثالث
 الحكمة الربانية في اإلعاقة كما يبّينها القرآن الكريم

 
نَــا اَل  مـن الضـروري أن تكــون حكمـة نــرّية وراء سـائر أفعــال اهلل تعـاىل ـَـا َخَلْقنَـاُكْم َعَبثًــا َوأَنَُّكـْم ِإلَيـْ وخلقـه وتقــديره. ﴿أََفَحِسـْبُتْم أمنَّ

. ويقول القشريي يف تفسـري هـذه اآليـة: "والعابـُث يف ِفْعلِـِه َمـْن ِفْعلُـه علـى غـري حـدِّ االسـتقامة، ويكـون ]118املؤمنون:[تـُْرَجُعوَن﴾ 
إىل نـَْفســـه، متماديـــاً يف ســـهوه، مســـتِلذَّ التفرقـــِة يف قصـــده، وكـــلُّ هـــذا مـــن صـــفات ذوي  هـــازاًل ُمْســـَتْجِلباً بفعلـــه أحكـــاَم اللهـــوِ 

فمسـتحيل  .4سبحانه ُمنَـزُّه الّنعت عن هذه اجلملة، فال هو يفعل بشيٍء عابـث، وال بشـيء مـَن الَعبَـَث آِمـٌر" -البشرية، واحلقُّ 
 أن خيلق اخلالق شيئا من خلقه بدون حكمة وفائدة. 

ماء واملفّسرون يف القدمي واحلديث عن حكمة اإلعاقـة واألسـرار الربانيـة وراء خلـق املعـاقني، وجـاءوا بعـّدة ِحكـٍم أمّههـا حبث العل
ا  أن يصــرب املعــاقون علــى بلّيــتهم ويتوّكلــوا علــى اهلل، ويشــكر العبــاد املعــافون علــى نعمــتهم. يقــول تعــاىل: ﴿قُــل لَّــن ُيِصــيبَـَنا ِإالَّ َمــ

ــِل اْلُمْؤِمنُــوَن﴾  ۖ  َنــا ُهــَو َمْواَلنَــا َكَتــَب اللَّـــُه لَ  . وقــال الزجــاج يف تفســري هــذه اآليــة: "املعــىن إذا صــرنا ]81التوبــة:[َوَعَلــى اللَّـــِه فـَْلَيتَـوَكَّ
مغلــوبني صــرنا مســتحقني لألجــر العظــيم، والثــواب الكثــري، وإن صــرنا غــالبني صــرنا مســتحقني للثــواب يف اآلخــرة وفزنــا باملــال 

اء اجلميــل يف الــدنيا. وإذا كــان األمــر كــذلك، صــارت تلــك املصــائب واحملزنــات يف جنــب هــذا الفــوز هبــذه الــدرجات الكثــري والثنــ
 .3"العالية متحملة

لُـَونَُّكْم َحـىتَّٰ نـَْعلَـَم اْلُمَجاِهـِديَن ِمـنُكْم َوالصَّـاِبرِ  لُـوَ ويوّضح اهلل عز شرنه برنه يبتلي اخللـق ليختـرب صـربهم: ﴿َولََنبـْ َأْخبَـارَُكْم﴾  يَن َونـَبـْ
ُلَونَُّكم ِبَشْيٍء مَِّن اخْلَْوِف َواجلُْوِع َونـَْقٍص مَِّن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفـِس وَ  ]31حممد:[ ـِر  ۖ  الثََّمـرَاِت ويعد للصابرين أجرا عظيما: ﴿َولََنبـْ َوَبشِّ

ِـْم َوَرمْحَـٌة  *َوِإنَـّا ِإلَْيـِه رَاِجُعـوَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهم مُِّصيَبٌة قَـاُلوا ِإنَـّا لِلَّــِه  *الصَّاِبرِيَن  َوأُولَــِٰئَك ُهـُم  ۖ  أُولَــِٰئَك َعلَـْيِهْم َصـَلَواٌت مِّـن رَّهبِّ

                                                            
 .32صرعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة في اإلسالم، محيش،  0
 .118 ، سورة املؤمنون، اآليةتفسير القشيريالقشريي،  2
 .81، سورة التوبة، اآلية تفسير القرآن العظيمابن كثري،  3
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. ويف أمكنـــة كثـــرية يبـــنّي أن اهلل يكـــون مـــع الصـــابرين: ﴿يَـــا أَيُـَّهـــا الَـّــِذيَن آَمنُـــوا اْســـَتِعيُنوا بِالصَّـــرْبِ ]182-188البقـــرة:[اْلُمْهتَـــُدوَن﴾ 
 .1. واملراد مبعية اهلل تعاىل: معونته وإجناده]183البقرة:[ِإنَّ اللَّـَه َمَع الصَّاِبرِيَن﴾  اَلِة َوالصَّ 

ٰى َربَـُّه ويقّدم القرآن أيضا منوذج نيب اهلل أيّوب عليـه السـالم للصـرب واإلحتسـاب والرضـا بقـدر اهلل: ﴿َواذُْكـْر َعْبـَدنَا أَيُـّوَب ِإْذ نَـادَ 
ــيِنَ  ــْيطَاُن بُِنْصــٍب َوَعــَذاٍب َأينِّ َمسَّ ــثْـَلُهم مََّعُهــْم َرمْحَــًة مِّنَّــا  *َهـــَٰذا ُمْغَتَســٌل بَــارٌِد َوَشــرَاٌب  ارُْكــْض ِبرِْجِلــَك  *الشَّ ــُه َوِم ــُه َأْهَل ــا َل َن َوَوَهبـْ

 ]22-21ص:[ِإنَّـــُه َأوَّاٌب﴾  نِـّْعـــَم اْلَعْبـــُد  َوَجـــْدنَاُه َصـــاِبرًا  ِإنَّـــا َوُخـــْذ بَِيـــِدَك ِضـــْغثًا فَاْضـــِرب بِّـــِه َواَل حَتَْنـــْث * َوِذْكـــَرٰى أِلُويل اأْلَْلَبـــاِب 

فالنصوص القرآنية ختص املصائب الـِت يتعـرض َلـا املـؤمن بالـذكر والتنويـه وتشـيد بفضـيلة الصـرب عليهـا والرضـا بقـدر اهلل. ويبـنّي 
نة النبوية أيضـا أحاديـث عديـدة تبـنّي أن عظـم اجلـزاء ويف الس 4اإلمام أمحد برن الصرب يف القرآن قد ورد يف حنو تسعني موضعا.

إن عظـم اجلـزاء مـن عظـم الـبالء، وإن اهلل إذا »: مع عظم البالء وأن اإلبـتالء يتسـبب لتكفـري الـذنوب ونيـل الثـواب. فيقـول 
إذا إن اهلل عــّز وجــل قــال: »ويف حــديث قدســي:  .3«أحــب قومــا ابــتالهم، فمــن رضــي فلــه الرضــى، ومــن ســخط فلــه الســخط

 واملراد باحلبيبتني: العينني. ،2«ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب، عّوضته منهما اجلّنة
وجدير بالذكر، ان القرآن يلفت نظر صاحب املصيبة أن ال حيصر انتباهه مبا هو مفقـود، بـل ينظـر إىل مـا هـو موجـود مـن نعـم 

وحيـّرض النـيب  ]12النحـل:[ِإنَّ اللَّــَه َلَغُفـوٌر رَِّحـيٌم﴾  اللَّــِه اَل حُتُْصـوَها اهلل عليه حبيث التكـاد حتصـى وال حتصـر. ﴿َوِإن تـَُعـدُّوا نِْعَمـَة 
  :اُْنظُُروا ِإىَل َمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َواَل تـَْنظُُروا ِإىَل َمْن ُهـَو فـَـْوَقُكْم فـَُهـَو َأْجـَدُر َأْن اَل تـَـْزَدُروا »أن ننظر إىل من أسفل مّنا يف النعمة

وحينمــا يلتفــت املعــاق إىل نعــم اهلل عليــه جيــد أهنــا غــري حمصــور، ويتضــح لــه ان مــا أصــابه مــن اإلعاقــة شــيئ هــنّي  8 «هِ نِْعَمــَة اللَّــ
بالنسبة إىل نعم اهلل األخرى الـِت وفّـق هبـا. فـإن مالحظـة كثـرة نعـم اهلل مـع مالحظـة مـا يرتتـب علـى اإلصـابة مـن حسـن العاقبـة 

الثقــة بــالنفس واخلجــل اإلجتمــاعي واإلحســاس بالوحــدة، كمــا يضــفي علــى املعـــاق  خيلــص املعــاق مــن حالــة اإلنطــواء وفقــدان
 التوازن النفسي واإلستقرار الداخلي، ومينحه القوة يف مواجهة اإلعاقة وحيفز ما لديه من الطاقات والقدرات.

م من خالل رؤية اإلعاقة يف إخـواهنم أما بالنسبة إىل املعافني، لقد اقتضت احلكمة الربانية أن يبصروا نعمة الكمال والعافية فيه
ملـا »: فيدركوا سعة رمحة اهلل هبم فيشكروه على النعمة العظيمة الِت هم يتقبلون فيها. ويروي احلـافظ ابـن كثـري حـديث النـيب 

خلق اهلل آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هـو خالقهـا مـن ذريتـه إىل يـوم القيامـة، مث عرضـهم علـى آدم فقـال: 
يـا آدم! هــؤالء ذريتــك، وإًذا فــيهم األجــذم واألبــرص واألعمــى وأنـواع الســقام. فقــال آدم: يــارب! مل فعلــت هــذا بــذريِت؟ فقــال:  

                                                            
 .183 سورة البقرة، اآلية تفسير ابن عطية،ابن عطية،  0
 .184، ص4جلكين، مدارج الساابن قّيم اجلوزية،  2
جاء يف الصرب على  ، كتاب الزهد، باب ماجامعهوالرتمذي يف ؛ 1332، ص4، ج2131، كتاب الفنت، باب الصرب على البالء. رقمسننهأخرجه ابن ماجة يف  3

 وقال: هذا حديث حسن غريب. .611، ص2، ج4396البالء، رقم 
 .121، ص8، ج8349ب بصره، رقم كتاب املرضى، باب فضل من ذه صحيحه،أخرجه البخاري يف  4
 .4963، كتاب الزهد والرقائق، رقمصحيحهأخرجه مسلم يف  5
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إذا رأى أحـدكم مبتلًـى فقـال: احلمـد هلل الـذي »كيفيـة شـكر املعـاىف حينمـا يـرى املعـاق:   ويعلّـم النـيب  .1«كي تشكر نعمـِت
أن  ونبّـه النـيب  .4«ك وعلى كثري من عباده تفضيال، فإذا قال ذلـك فقـد شـكر تلـك النعمـةعافاين ممّا ابتالك به وفّضلين علي

إذا رأى أحـدكم برخيـه »يكون قول املعاىف بصوت خفـيض حيـث اليسـمعه املبتلـى ألن ال يكسـر قلبـه وال حيـزن علـى مصـيبته: 
 .3«وجل وال يسمعه ذلك بالء فليحمد اهلل عز

الء من اهلل للمعاقني واملعافني معا، فينظر اخلـالق جـل وعـال إىل هـل يصـرب املعـاقون مـن مصـيبتهم فظاهر مما سبق أن اإلعاقة ابت
وهل يشكر املعافون من نعمتهم. وأيضا أهنا ابتالء لألمـة برسـرها، وللمجتمـع بكافـة مؤسسـتاته لتظهـر القلـوب املشـفقة الرقيقـة 

 .2الِت تتخذ من الرمحة والتعاطف منهجا ومسلكا
 
 لرابعالمبحث ا

 المنهج القرآني في رعاية ذوي اإلحتياجات
 

ن البيـان إسبق أن أشرنا إىل ان القـرآن الكـرمي ميتـاز مبـنهج واضـح المثيـل يف رعايـة ذوي اإلحتياجـات اخلاصـة. وجـدير بالـذكر، 
الكـرمي يف موقفـه مـع القرآين أكرمهم ورفع عنهم بعضا من التكليفات حىت ال ينشقوا عن اجملتمع واليبتعدوا عنـه. فكـان للقـرآن 

املعاقني قدم السبق يف حلـول مشـكالهتم اإلجتماعيـة والدينيـة واإلقتصـادية وغريهـا. فقـام الكتـاب الربـاين بتشـريع الئـق حبـاالهتم 
وحوائجهم، فبنّي َلم ما لألسوياء األصّحاء من احلقوق، وعليهم مثلهم من الواجبات مبا يتناسب مع قـدراهتم وإمكانـاهتم الـِت 

فحينمــا نفحــص مــنهج القــرآن الكــرمي يف رعايــة ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة، نــرى ان كــالم اهلل العزيــز يعــرّب عــن  اهلل َلــم. وهبهــا
 هؤالء باعتبار عشرة جوانب مهمة:

 جانب التكرمي البشري .1
 جانب األخّوة اإلنسانية .4
 جانب األخّوة اإلميانية .3
 جانب الرب واإلحسان .2
 جانب التخفيف يف األحكام .8
 اشرة واملخالطةجانب املع .6
 جانب التقدير واإلحرتام  .2

                                                            
 462، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثري،  0
 .628، رقممعجمه الصغيرأخرجه الطرباين يف  2
 . وقال: رواه ابن النجار عن جابر.63، ص4، ج3811، رقمكنز العمالاَلندي يف املتقي أخرجه  3
 .86-81ص رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة في اإلسالم،ش، محي 4



 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا                                                                                            قسم دراسات القرآن والسنة
 

 

523 
 

 جانب التعاون واملساعدة .2
 جانب محاية احلقوق .9

 جانب الرمحة والتكافل اإلجتماعي. .11
 الجانب األّول: التكريم البشري

نـاًء كبـريا يعترب القرآن الكرمي املعاَق كفرد مستقل من اإلنسان. ومن احملقق أن القرآن الكرمي الحظ اهتماما بالغا باإلنسان، واعت
به. إذ يظهر ذلك من خالل تكرمي الرب تعاىل لعبده اإلنسان يف شىت أحوالـه وشـىت ظروفـه وشـىت أشـكال االهتمـام واالعتنـاء. 

ْلَناُهْم َعلَــٰى َكثِــرٍي ممَِّـّـْن َخَلْقنَــا ِت َوَفضَّــفيوّضــح اهلل تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكرَّْمنَــا بَــيِن آَدَم َومَحَْلنَــاُهْم يف اْلبَـــرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزقْـنَــاُهم مِّــَن الطَّيِّبَــا
فــالقرآن الكــرمي يعــرض صــورا متنوعــة تظهــر أمهيــة اإلنســان عنــد اهلل وتكرميــه لــه. فقــد خلــق اهللُ اإلنســاَن  [21]اإلســراء:تـَْفِضــياًل﴾ 

َأْسـَتْكبَـْرَت  ۖ  ن َتْسـُجَد ِلَمـا َخَلْقـُت بِيَـَديَّ تكرمياً له ورفعاً لشرنه. إذ يقول تعاىل لإلبلـيس: ﴿قَـاَل يَـا ِإبْلِـيُس َمـا َمنَـَعـَك أَ  1بيديه
. ومن كرامة اإلنسان أن اهلل تعاىل نفخ يف اإلنسان من روح نفسه زيادة يف علو مكانتـه وشـرفه. ]28ص:[أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلنَي﴾ 

. وتعليم اهلل تعاىل آلدَم األمساء كلهـا مـن العلـوم واملعـارف ]49جـر:احل[﴿فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن﴾ 
اَل أَنِبئُـوين بَِرمْسَـاِء َهــُٰؤاَلِء وطبيعة األشياء أيضا تشري إىل كرامة اإلنسان. ﴿َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضـُهْم َعلَـى اْلَماَلِئَكـِة فـََقـ

فكـــان العلـــم واملعرفـــة الـــِت تلقاهـــا آدم مـــن ربـــه مباشـــرًة إشـــارة كبـــرية لفضـــله وإضـــافة عظيمـــة يف  ]31بقـــرة:ال[ِإن ُكنـــُتْم َصـــاِدِقنَي﴾ 
آِلَدَم مكانتــه، وســجود املالئكــة آلدم أيب البشــر أيضــا يقــوم بــإعالن الكرامــة اإلنســانية وشــرافتها: ﴿َوِإْذ قـُْلَنــا لِْلَماَلِئَكــِة اْســُجُدوا 

ومـن أعظـم التكـرمي لإلنسـان مـن عنـد اهلل تعـاىل أنـه قـد جعـل  ]32البقـرة:[ََبٰ َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾ َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس أَ 
اإلنســاَن خليفتــه علــى األرض. وجعلــه خليفــًة لنفســه علــى هــذه األرض ليعمرهــا وينشــئها علــى النحــو الــذي يرضــي اهلل وجيلــب 

َماَء َوحَنْـُن ُنَسـبُِّح  ۖ  ِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة رضاه. ﴿َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَل  قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَهـا َوَيْسـِفُك الـدِّ
 .]31البقرة:[قَاَل ِإينِّ َأْعَلُم َما اَل تـَْعَلُموَن﴾  ۖ  حِبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك 

هبـــا القـــرآن الكـــرمي واعتـــىن هبـــا، عامـــة علـــى ســـائر أفـــراد اإلنســـان دون النظـــر إىل أجناســـهم فهـــذه الكرامـــة اإلنســـانية الـــِت اهـــتم 
وأعراقهم ومللهـم وطـوائفهم وحـاالهتم اجلسـدية. فممـا اليتطـرق إليـه الشـك ان املعـاقني أيضـا حيتـوي حتـت هـذا التكـرمي اإلَلـي. 

 ألرض.وكل فرد من ذوي اإلحتياجات اخلاصة خليفٌة من خلفاء اهلل على ظهر ا
 الجانب الثاني: األخّوة اإلنسانية

تعــّد األخــّوة اإلنســانية مــن أهــم املبــادئ والقــيم اإلنســانية الــِت أّكــد عليهــا القــرآن الكــرمي يف عديــد مــن اآليــات. وتلعــب األخــّوة 
 أبنـــاء نوعـــه يف البنـــاء البشـــرية دورا هامـــا يف الســـري التكـــاملي لإلنســـان يف احليـــاة الدنيويـــة. فـــإّن اإلنســـان دائمـــاً وأبـــداً حباجـــة إىل

                                                            
شرن املعتىن به أن يعمل ويفسر اآللوسي كلمة "اليدين" يف تفسري هذه اآلية: وهذا عند بعض أهل الترويل من اخللف متثيل لكونه عليه السالم معتين خبلقه فإن من  0

اً صغرياً انطوى فيه العامل األكرب وكونه أهاًل ألن يفاض عليه ما ال يفاض على غريه إىل غري ذلك من باليدين. ومن آثار ذلك خلقه من غري توسط أب وأم وكونه جسم
 .28، سورة ص، اآلية روح المعانيمزايا اآلدمية. وعند بعض آخر منهم اليد مبعىن القدرة. اآللوسي، 
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واإلرشــاد والتوجيــه والتعــاون. فــالقرآن الكــرمي يقــوم بالــدعوة إىل األخــّوة اإلنســانية بــدون نظــر إىل الطبقــات واحلــاالت واللغــات. 
نَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقـاُكْم ِإنَّ اللَّـَه َعلِـيٌم َخبِـرٌي﴾ ﴿يَرَيُـَّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا إِ 

فمــن حيــث أن األخــوة معــىن إنســاين روحــي ينبــع مــن جــوهر  .1«ُكلُُّكــْم آِلَدَم َوآَدُم ِمــْن تـُــرَابٍ »: ويقــول النــيب  [13]احلجــرات:
 اإلنسان األصيل، ال تقبل التفريق بني املعافني واملبتلني.

 ب الثالث: األخّوة اإليمانيةالجان
إن األخـــــّوة اإلميانيـــــة هـــــي املبـــــدأ الفطـــــري املهـــــم حيـــــث يلعـــــب دورا هامـــــا يف التكامـــــل الـــــديين ووصـــــول اإلنســـــان إىل ســـــعادته 
َـــــا  الكـــــربى يف الـــــدارين. فـــــالقرآن الكـــــرمي يؤّكـــــد عـــــن األخـــــّوة اإلميانيـــــة الوطيـــــدة الـــــِت تقـــــع بـــــني كـــــل أفـــــراد مـــــن املـــــؤمنني. ﴿ِإمنَّ

يقـــــول اإلمـــــام جـــــالل الـــــدين القـــــامسي  ]11احلجـــــرات:[نُـــــوَن ِإْخـــــَوٌة فََرْصـــــِلُحوا بـَـــــنْيَ َأَخـــــَوْيُكْم َواتَـُّقـــــوا اللَّــــــَه َلَعلَُّكـــــْم تـُْرمَحُـــــوَن﴾ اْلُمْؤمِ 
يف تفســــري هــــذه اآليــــة: "بــــنّي تعــــاىل أن اإلميــــان الــــذي أقــــل مرتبتــــه التوحيــــد والعمــــل، يقتضــــي األخــــوة احلقيقــــة بــــني املــــؤمنني، 

األصـــــــلية والقرابــــــة الفطريـــــــة الـــــــِت تزيــــــد علـــــــى القرابــــــة الصـــــــورية والنســـــــبة الوالديــــــة مبـــــــا ال يقــــــاس، القتضـــــــائه احملبـــــــة  للمناســــــبة
 .4القلبية، ال احملبة النفسانية املسببة عن التناسب يف اللحمة"

ــــــوَن  ــــــاُء ويبــــــنّي القــــــرآن الكــــــرمي أن األخــــــوة اإلميانيــــــة تقتضــــــي الــــــوالء واملناصــــــرة واملعاونــــــة: ﴿َواْلُمْؤِمُن ــــــاُت بـَْعُضــــــُهْم َأْولَِي َواْلُمْؤِمَن
َهــــــْوَن َعــــــِن اْلُمنَكــــــِر َويُِقيُمــــــوَن الصَّــــــاَلَة َويـُْؤتُــــــوَن الزََّكــــــاَة َويُِطيُعــــــوَن اللَّـــــــَه  ۖ  بـَْعــــــٍض  أُولَـــــــِٰئَك  ۖ  َوَرُســــــوَلُه يَــــــْرُمُروَن بِــــــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

 فعلى السليم املسلم أن يقوم بالوالء واملناصرة حنو أخيه املعاق.  ]21التوبة:[﴾ ِإنَّ اللَّـَه َعزِيٌز َحِكيمٌ  ۖ  َسيَـْرمَحُُهُم اللَّـُه 
وقولــــــه  .3«اليــــــؤمن أحــــــدكم حـــــىّت حيــــــّب ألخيــــــه مـــــا حيــــــب لنفســــــه»وهنـــــاك أحاديــــــث كثــــــرية عـــــن األخــــــّوة اإلميانيــــــة. منهـــــا: 

 :« ضـــــه ومالـــــه ودمـــــه، التقـــــوى املســـــلم أخـــــو املســـــلم ال خيونـــــه وال يكذبـــــه وال خيذلـــــه، كـــــل املســـــلم علـــــى املســـــلم حـــــرام عر
. ويكفينــــا دلــــيال علــــى اهتمــــام الشــــريعة علــــى األخــــوة اإلســــالمية 2«ههنــــا، حبســــب امــــرئ مــــن الشــــر أن حيقــــر أخــــاه املســــلم

ــــــه  ــــــه »: قول ــــــداعى ل ــــــه عضــــــو ت ــــــل اجلســــــد الواحــــــد. إذا اشــــــتكى من ــــــرامحهم وتعــــــاطفهم كمث ــــــواّدهم وت ــــــل املــــــؤمنني يف ت مث
  .8«سائر اجلسد بالسهر واحلمى
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ــــــــرْ  ــــــــاِء ِذي اْلُق ْحَســــــــاِن َوِإيَت ــــــــْدِل َواإْلِ َــــــــْرُمُر بِاْلَع ــــــــات: ﴿ِإنَّ اللَّـــــــــَه ي ــــــــرمر اهلل تعــــــــاىل بالعــــــــدل واإلحســــــــان إىل ســــــــائر املخلوق ََبٰ ي
َهـــــــٰى َعـــــــِن اْلَفْحَشـــــــاِء َواْلُمنَكـــــــِر َواْلبَـْغـــــــِي  ويـــــــروي احلـــــــافظ ابـــــــن كثـــــــري عـــــــن ابـــــــن  ]91النحـــــــل:[يَِعُظُكـــــــْم َلَعلَُّكـــــــْم تَـــــــذَكَُّروَن﴾  َويـَنـْ

  .1مسعود برن أمجع آية يف القرآن الكرمي هذه اآلية
مــا يكونــان أكثــر طلبــاً مــع مــن حيتــاج إليهمــا مثــل ذوي االحتياجــات  فــإن كــان الــرب واإلحســان مطلــوبني مــع مجيــع النــاس، فإهنَّ

 .4ه مع غريهماخلاصة. ومن مث يكون الثواب املرتتب على اإلحسان، والرب معهم أكثر من
 الجانب الخامس: التخفيف في األحكام

مــن احملقــق أن القــرآن العظــيم قــام بتقــدمي الشــريعة اإلســالمية هبــدف جليــل. وهــو التخفيــف والتيســري علــى املكلفــني. فلــم تــرت 
وهـذا واضـح الشريعة مسلطة على رقـاب النـاس، بـل جـاءت نعمـًة َلـم ورمحـة. حـىت يعبـدوا اهلل تعـاىل بقـدر طـاقتهم ومكـانتهم. 

ــْن َحــرٍَج﴾  ويبــنّي القــرآن بــرن اهلل تعــاىل اليكّلــف أحــدا مــن اخللــق إال  ]6املائــدة:[مــن قولــه تعــاىل: ﴿َمــا يُرِيــُد اهللُ لَِيْجَعــَل َعَلــْيُكم مِّ
َها َما اْكَتسَ   .]426البقرة:[َبْت﴾ بقدر وسعهم وطاقتهم: ﴿اَل ُيَكلُِّف اللَّـُه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

، و"إذا ضــاق األمــر 2"، و"املشــقة جتلــب التيســري3"واتفـق العلمــاء بــرن مــن قواعــد الشــريعة األصــلية: "الضــرورات تبــيح احملظــورات
وغريهــا ممّــا ترّصــل لوجــوه التخفيــف والتيســري يف األحكــام. فكلمــا وجــدت حالــة اضــطرار أو ضــرورة أو مشــقة أو ضــيق  8"اتَّســع

اليســر والتوســعة. وقــام القــرآن الكــرمي باســتثناء ذوي االحتياجــات اخلاصــة مــن بعــض األحكــام الشــرعية إميــاًء إىل ُوِجــد العفــو و 
 وضعهم اخلاص الذي يستدعي استثناءهم والتخفيف َلم.

 فقد أورد القرآن الكرمي هذا التخفيف والرخصة لذوي اإلحتياجات اخلاصـة يف عـّدة مواضـع. ومنهـا التخفيـف يف القتـال حيـث
َه َوَرُســوَلُه يُْدِخْلــُه َجنَّــاٍت يقــول تعــاىل: ﴿لَــْيَس َعَلــى اأْلَْعَمــٰى َحــرٌَج َواَل َعَلــى اأْلَْعــرَِج َحــرٌَج َواَل َعَلــى اْلَمــرِيِض َحــرٌَج َوَمــن يُِطــِع اللَّـــ

ْبُه َعَذابًا أَلِيًما﴾  بنّي ابن عّباس يف توضيح سبب نزول هذه اآلية برهّنا نزلت وي ]12الفـتح:[جَتْرِي ِمن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َوَمن يـَتَـَولَّ يـَُعذِّ
ــْوٍم أُويل بَــْرسٍ  َشــِديٍد تـَُقــاتُِلونـَُهْم َأْو  إثــر شــكاية املعــاقني. إذ ملــا نزلــت قولــه تعــاىل: ﴿قُــل لِّْلُمَخلَِّفــنَي ِمــَن اأْلَْعــرَاِب َســُتْدَعْوَن ِإىَلٰ قـَ

ْبُكْم َعـَذابًا أَلِيًمـا﴾ ُيْسِلُموَن فَِإن ُتِطيُعوا يـُْؤِتُكُم اللَّـ سـرل أهـل الزمانـة  ]16الفـتح:[ُه َأْجرًا َحَسًنا َوِإن تـَتَـَولَّْوا َكَما تـََولَّْيُتم مِّن قـَْبُل يـَُعـذِّ
 .6: كيف بنا يا رسول اهلل؟ فنزلت هذه اآلية مبّينة أن ال إمث عليهم يف التخلف عن اجلهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهمللنيب 

                                                            
إن أمجع آية يف القرآن  :مسعت ابن مسعود يقول :عن ُشتَـرْي بن َشَكل ،. والنص يف تفسريه: "قال الشعيب91، سورة النحل، اآلية:تفسير القرآن العظيمابن كثري،  0

 رواه ابن جرير " .اإلْحَساِن﴾ اآلية﴿ِإنَّ اللََّه يَْرُمُر بِاْلَعْدِل وَ  :يف سورة النحل
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يضا تشري إىل التخفيف يف القتال لذوي اإلحتياجات اخلاصـة ﴿َوال ُجنَـاَح َعلَـْيُكْم ِإْن َكـاَن ِبُكـْم أًَذى ِمـْن َمطَـٍر َأْو  وهذه اآلية أ
 .]114]النساء:ُكْنُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذرَُكْم ِإنَّ اللََّه َأَعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا﴾ 

وتقوم الشريعة اإلسالمية بتخفيف األحكام لسائر ذوي اإلحتياجات اخلاصة. فيجوز تـرك الصـوم ملـن ال يسـتطيع عليـه. وقصـر 
الصالة يف السفر، والتيمم بداًل عن الوضوء، واجلمع بني الصالتني، وأكل امليتة للمضطر الذي أوشك على اَلـالك. كـل ذلـك 

لعمــوم النــاس، فكيــف مبــن هــو ُمبتلــى بشــٍئ يف أعضــائه أو حواســه؟ فحكمــه حكــم مــن األحكــام االســتثنائية حلــاالٍت خاصــة 
املــريض الــذي جيــوز لــه أن يصــلي قاعــداً أو علــى جنــب إن مل يســتطع. أو يســقط عنــه الواجــب كمــا لــو كــان فاقــداً للعقــل، أو 

اإلسالم مع هذه األوضاع، سواء أكانت مرفوعاً عنه اإلمث يف حالة غياب عقله. وكل هذه العناية والرعاية يؤكد املنهج العام يف 
 .1يف العبادات أو املعامالت أو اجلنايات

 الجانب السادس: المعاشرة والمخالطة
أشــرنا ســابقا إىل ان العــرب يف اجلاهليــة كــانوا اليعاشــرون مــع املعــاقني وال خيــالطوهنم. فكــانوا يتجّنبــون كــل املعــامالت مــع ذوي 

ون األكـــل معهـــم. وكـــان العرجـــان والعميـــان واملرضـــى أيضـــا يبتعـــدون عـــن املؤاكلـــة مـــع اإلحتياجـــات اخلاصـــة حيـــث كـــانوا يكرهـــ
املعافني بعدما علموا أن الناس يتقذرون منهم ويكرهون األكل معهم. يقول احلافظ ابن كثري: "أهنم كانوا يتحرجون مـن األكـل 

ذلك. وال مع األعرج؛ ألنه ال يتمكن مـن اجللـوس،  مع األعمى؛ ألنه ال يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فرمبا سبقه غريه إىل
فيفتات عليه جليُسـه، واملـريض ال يسـتويف مـن الطعـام كغـريه، فكرهـوا أن يؤاكلـوهم لـئال يظلمـوهم، فـرنزل اهلل هـذه اآليـة رخصـة 

َحـرٌَج َواَل َعلَـٰى أَنُفِسـُكْم َأن تَـْرُكُلوا ِمـن بـُيُـوِتُكْم : ﴿لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمـٰى َحـرٌَج َواَل َعلَـى اأْلَْعـرَِج َحـرٌَج َواَل َعلَـى اْلَمـرِيِض 4يف ذلك
ــاِتُكْم َأْو بـُيُــوِت َأْو بـُيُــوِت آبَــاِئُكْم َأْو بـُيُــوِت أُمََّهــاِتُكْم َأْو بـُيُــوِت ِإْخــَواِنُكْم َأْو بـُيُــوِت َأَخــَواِتُكْم َأْو بـُيُــوِت َأْعَمــ اِمُكْم َأْو بـُيُــوِت َعمَّ

يًعا َأْو أَ َأْخَواِلُكْم َأْو بُـ  ْشـَتاتًا فَـِإَذا َدَخْلـُتم بـُُيوتًـا ُيوِت َخااَلِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتم مََّفاحِتَُه َأْو َصِديِقُكْم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَْرُكُلوا مجَِ
ِلَك يُـ  ُ اللَّـُه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن﴾ َفَسلُِّموا َعَلٰى أَنُفِسُكْم حتَِيًَّة مِّْن ِعنِد اللَّـِه ُمَبارََكًة طَيَِّبًة َكذَٰ  .]61النور:[بَـنيِّ

فهذه اآلية الربانية حتّرض ذوي اإلحتياجات اخلاصة للمخالطة واملعاشرة واملؤاكلة مع األصـحاء. ويـدّون التـاريخ اإلسـالمي بـرن 
 ن اجملتمع ويف خمالطتهم مع املعافني.هذا اإلرشاد اإلَلي لعب دورا هاما يف دمج ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف صح

 الجانب السابع: التقدير واإلحترام 
 يبنّي القرآن الكرمي أمهية تقدير ذوي اإلحتياجات اخلاصـة وقيمـة احـرتامهم عـرب آيـات عديـدة. منهـا: ﴿َواَل َتطْـُرِد الَـِّذيَن يَـْدُعونَ 

ا َعَلْيَك ِمْن ِحَسـاهِبِم مِّـن َشـْيٍء َوَمـا ِمـْن ِحَسـاِبَك َعلَـْيِهم مِّـن َشـْيٍء فـََتطْـُرَدُهْم فـََتُكـوَن مَ  ۖ  َربَـُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه 
نزلت هذه اآلية يف َمأَلٍ مـن قـريش. حيـث مـر املـأل علـى النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم وعنـده صـهيب  ]84األنعام:[ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾ 

عفاء املسـلمني، فقـالوا: "يـا حممـد رضـيت هبـؤالء مـن قومـك، أهـؤالء مـن اهلل تعـاىل علـيهم وعمار وبالل وخباب وحنوهم من ضـ

                                                            
 .26صرعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة في اإلسالم، محيش،  0
 .61. سورة النور، اآلية تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثري،  2
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مـــن بيننـــا أحنـــن نكـــون تبعـــاً َلـــؤالء اطـــردهم عنـــك، فلعلـــك إن طـــردهتم أن نتبعـــك." فـــرنزل اهلل تعـــاىل فـــيهم القـــرآن ﴿َوأَنـــِذْر بِـــِه 
 .1[82 -81:] األنعامإىل قوله سبحانه: ﴿واهلل َأْعَلُم بالظاملني﴾  الذين﴾

أن اهلل تعــاىل أنــزل آيــاٍت متتاليــات عتابــا لــه وذمــا يف مســرلة معاملتــه مــع صــحايب  ومــن أعظــم اآلثــار التارخييــة يف حيــاة النــيب 
كان خياطُب يوما بعض عظماء قريش، وقد َطمـع يف إسـالمه، فبينمـا هـو خياطبـه ويناجيـه إذ   ذي حاجة خاصة. وذلك أنه 

فجعــل يسـرل رســول اهلل صـلى اهلل عليــه وسـلم بعــض املســائل  -وكــان ممـن أســلم قـدميا  -تــوم األعمـى أقبـل عبــد اهلل ابـُن أم مك
الدينية الفروعيـة وأحلّ السـؤال عليـه. فـودَّ النـيب صـلى اهلل عليـه وسـلم أن لـو كـف سـاعته تلـك ليـتمكن مـن خماطبـة ذلـك الرجـل؛ 

 هــذه اآليــات عتابــا للنــيب  4نــه، وأقبــل علــى اآلخــر. فنزلــتطمعــا ورغبــة يف هدايتــه. وَعــَبس يف وجــه ابــن أم مكتــوم وأعــرض ع
ــٰى  *َأن َجــاَءُه اأْلَْعَمــٰى  *إلمهالــه علــى معــاق مــؤمن: ﴿َعــَبَس َوتـَــَوىلَّٰ  أَمَّــا َمــِن  *َأْو يَــذَّكَُّر فـََتنَفَعــُه الــذِّْكَرٰى  *َوَمــا يـُـْدرِيَك َلَعلَّــُه يـَزَّكَّ

ـٰى  *َوُهَو خَيَْشٰى  *َوأَمَّا َمن َجاَءَك َيْسَعٰى  *َوَما َعَلْيَك َأالَّ يـَزَّكَّٰى  *فَرَنَت َلُه َتَصدَّٰى  *اْستَـْغىَنٰ  َكـالَّ ِإنَـَّهـا تَـْذِكَرٌة   *فَرَنَت َعْنُه تـََلهَّ
 .]14-1:عبس[َفَمن َشاَء ذََكَرُه﴾  *

صــة حيــث عاتــب الــرب جــّل وعــال فهــذه الســورة اجملــّردة كافيــة لتوضــيح مــنهج القــرآن الكــرمي يف رعايــة ذوي اإلحتياجــات اخلا
كـان يريـد بـه خـريا آخــر! فـالقرآن الكـرمي حيـّث العـاملني إىل تقــدير ذوي   أشـرَف خملوقاتـه يف إعـراض عـن املعـاق رغــم أن النـيب 

 اإلعاقة واحرتامهم وإكرامهم، فرجل هذا مل يْعُف اإلرشاد اإلَلي أيّة مناسبة امهل فيها فرد ذو احتياج خاص.
 

 ن: التعاون والمساعدةالجانب الثام
اليســتطيع ألي فــرد مــن البشــر مهمــا آتــاه اهلل مــن الوســائل والــنعم، أن يعــيش علــى األرض منقطعــا عــن اآلخــرين. فهــذا ضــد 
طبيعتــه وإمكاناتــه ومــا جبــل عليــه ابــن آدم. فــالفرد حيتــاج إىل اجملتمــع واجملتمــع حباجــة إليــه، حــىت تســري احليــاة الدنيويــة للجميــع 

هــذا هــو املــراد بالتعــاون واملســاعدة. والقــرآن الكــرمي يــدعو النــاس إىل وســعة التعــاون واملســاعدة يف عــّدة ســور برفضــل صــورة. و 
بشـــرط أن يكـــون هـــذا التعـــاون علـــى الـــرب والتقـــوى. وينهـــى الكتـــاب الربـــاين أن يكـــون تعـــاون اإلنســـان ومســـاعدته علـــى اإلمث 

مثِْ َواْلُعــْدَواِن َواتَـُّقــوا اللَّـــَه ِإنَّ اللَّـــَه َشــِديُد اْلِعَقــاِب﴾  والعــدوان: ﴿َوتـََعــاَونُوا َعَلــى اْلــربِّ َوالتـَّْقــَوىٰ  ويشــري  ]4املائــدة:[َواَل تـََعــاَونُوا َعَلــى اإْلِ
القــرآن إىل األشــكال املختلفــة للتعــاون، فيحــّرض اإلنســان علــى التعــاون يف كــل مــا فيــه خــري لإلنســانية. فــإن مــن حكمــة اهلل عــز 

س أقــوى وأوســع مــن بعــض ليســاعد بعضــهم بعضــا يف أمــور معاشــهم، ومعــاونتهم علــى أمــور الــدنيا، وجــل أنــه جعــل بعــض النــا
 ومواساهتم فيها.

وواضــح أن ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة هــم أحــق النــاس بالتعــاون واملســاعدة حبيــث يعتمــدون يف كثــري مــن أفعــاَلم وأعمــاَلم إىل 
 معونة اآلخرين.

                                                            
 .84سورة األنعام، اآلية  روح المعاني،اآللوسي،  0
 .1اآلية  ،. سورة عبستفسير القرآن العظيمابن كثري،  2
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 الجانب التاسع: حماية الحقوق
رآن الكرمي على حقوق ذوي اإلحتياجـات اخلاصـة حمافظـة شـديدة وأوعـد الـذين يهتكـون حققـوقهم بالعـذاب األلـيم. حافظ الق

ِه فــالقرآن الكــرمي حيــث النــاس للمقاتلــة يف حفــظ حقــوق املستضــعفني مــن الرجــال والنســاء. ﴿َوَمــا َلُكــْم اَل تـَُقــاتُِلوَن يف َســِبيِل اللَّـــ
اْجَعـل لَّنَـا ِمـن لَـُّدنَك َولِيًّـا َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربَـّنَـا َأْخرِْجنَـا ِمـْن َهــِٰذِه اْلَقْريَـِة الظَـّاملِِ َأْهُلَهـا وَ َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ 

 .[28]النساء:َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا﴾ 
ق الكرامـة اإلنسـانية: ﴿َوَلَقـْد َكرَّْمنَـا بَـيِن آَدَم َومَحَْلنَـاُهْم يف اْلبَــرِّ َواْلَبْحـِر َوَرَزقْـنَـاُهم مِّـَن واليفّرق القرآن بـني املعـاق واملعـاىف يف حقـو 

ــاِت َوَفضَّــْلَناُهْم َعلَــٰى َكثِــرٍي ممَِّـّـْن َخَلْقنَــا تـَْفِضــياًل﴾  َســاِء َمثْـــىَنٰ ، وحــق الــزواج: ﴿فَــانِكُحوا َمــا طَــاَب َلُكــم مِّــَن النِّ [21]اإلســراء:الطَّيَِّب
لِـــَك أَْدىَنٰ َأالَّ تـَُعولُـــوا﴾  ۖ  فَـــِإْن ِخْفـــُتْم َأالَّ تـَْعـــِدُلوا فـََواِحـــَدًة َأْو َمـــا َمَلَكـــْت أمَْيـَــاُنُكْم  ۖ  َوثُـــاَلَث َورُبَـــاَع  ، وحـــق الوراثـــة: [3]النســـاء:ذَٰ

ــَرَك َوِإن َكانَــْت َواِحــَدًة فـََلَهــا  ﴿يُوِصــيُكُم اللَّـــُه يف َأْواَلدُِكــْم لِلــذََّكِر ِمْثــُل َحــظِّ اأْلُنثـَيَـــنْيِ  ــْوَق اثـَْنتَـــنْيِ فـََلُهــنَّ ثـُلُثَــا َمــا تـَ فَــِإن ُكــنَّ ِنَســاًء فـَ
ُهَمـا السُّـُدُس ممَـّا تـَـَرَك ِإن َكـاَن لَـُه َولَـٌد فَـِإن ملَّْ َيُكـن لَـُّه َولَـ مِّـِه الثُـّلُـُث فَـِإن َكـاَن لَـُه ٌد َوَورِثَـُه أَبـَـَواُه َفأِلُ النِّْصُف َوأِلَبـََوْيِه ِلُكـلِّ َواِحـٍد مِّنـْ

ْم أَقْـَرُب َلُكـْم نـَْفًعـا َفرِيَضـًة مِّـَن اللَّــِه ِإنَّ اللَّــَه  ِإْخَوٌة َفأِلُمِِّه السُُّدُس ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا َأْو َدْيٍن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَيُـّهُ 
وغريها مما يـؤّدي إىل املسـاواة اإلنسـانية بـدون النظـر إىل طبقـاهتم اجلسـدية ووأحـواَلم اجلسـمية  ]11اء:النس[َكاَن َعِليًما َحِكيًما﴾ 

 والعملية.
 الجانب العاشر: الرحمة والتكافل اإلجتماعي

يعطــــــي القــــــرآن الكــــــرمي أمهيــــــة كبــــــرية للرمحــــــة والتكافــــــل اإلجتمــــــاعي. فــــــاجملتمع اإلســــــالمي كمــــــا يبّينهــــــا القــــــرآن الكــــــرمي وحــــــدة 
حـــــــدة متضـــــــامنة يعـــــــيش أفرادهـــــــا متكـــــــافلني ومتضـــــــامنني ومرتامحـــــــني. وإن للجماعـــــــة حقهـــــــا يف مـــــــال أفرادهـــــــا دون ســـــــلب وا

مللكيـــــــتهم املشـــــــروعة، بـــــــل مســـــــامهة مـــــــنهم لضـــــــمان اســـــــتمرارها وبقائهـــــــا وقيامهـــــــا برعبائهـــــــا. والتكافـــــــل اإلجتمـــــــاعي حيقـــــــق 
القـــــرآن الكـــــرمي بالرمحـــــة لكـــــل النـــــاس علـــــى اخـــــتالف . فيوصـــــي 1للطبقـــــات العـــــاجزة يف اجملتمـــــع عدالـــــة العـــــيش وكرامـــــة احليـــــاة

ـــــا أَْرَســـــْلَناَك  أجناســـــهم وأعـــــراقهم ومللهـــــم وطـــــوائفهم. كمـــــا ان القـــــرآن الكـــــرمي يعـــــّرف حممـــــدا  ـــــاس: ﴿َوَم رمحـــــًة لســـــائر الن
يــــــرمحهم الــــــرمحن، الرامحــــــون »وهنــــــاك أحاديــــــث عديــــــدة تعــــــرّب أمهيــــــة الرمحــــــة، منهــــــا:  ]112األنبيــــــاء: [ِإالَّ َرمْحَــــــًة لِّْلَعــــــاَلِمنَي﴾ 

فالشـــــريعة اإلســـــالمية تـــــرمر املـــــؤمنني بـــــرن يرمحـــــوا لســـــائر املخلوقـــــات. ومـــــن  .4«إرمحـــــوا أهـــــل األرض يـــــرمحكم مـــــن يف الســـــماء
الضــــــروري أن يقــــــّدم مــــــن بيــــــنهم ذوو اإلحتياجــــــات اخلاصــــــة علــــــى غــــــريهم ألجــــــل ضــــــعفهم وعجــــــزهم اخللقــــــي حــــــىت يــــــؤدي 

 هذا إىل التكافل اإلجتماعي.
 الخاتمة:

                                                            
 .28ص ة ذوي اإلحتياجات الخاصة في اإلسالم،رعايمحيش،  0
 .428، ص2ج ،2921كتاب األدب، باب يف الرمحة، رقم  سننه،داود يف  أخرجه أبو 2
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التطواف السريع على منهج القرآن الكرمي يف رعايـة ذوي اإلحتياجـات اخلاصـة، فهمنـا أن القـرآن الكـرمي اهـتّم بـذوي  وبعد هذا
اإلعاقة اهتماما بالغا. فاملنهج القرآين يف رعاية هؤالء الطبقة العاجزة ميتاز بشـمولية اجلوانـب ووضـوحيتها. فـالقرآن الكـرمي يعـاجل 

من اجلوانب املختلفة مثل جانـب تكـرمي البشـرية، وجانـب أخـّويت اإلنسـانية واإلميانيـة، وجانـب رعاية ذوي اإلحتياجات اخلاصة 
الـــرب واإلحســـان، وجانـــب التخفيـــف يف األحكـــام، وجانـــب املعاشـــرة واملخالطـــة، وجانـــب التقـــدير واإلحـــرتام، وجانـــب التعـــاون 

 ريها. واملساعدة، وجانب محاية احلقوق، وجانب الرمحة والتكافل اإلجتماعي وغ
وجدير بالـذكر ان مـنهج القـرآن الكـرمي يف رعايـة ذوي اإلحتياجـات اخلاصـة واحلمايـة الشـرعية ايل أقـّرت الشـريعة اإلسـالمية َلـم 

 حتتاج إىل إىل دراسات موضوعية وحتليلية جديدة حيث ان الفلسفة الغربية تكاد تغلب يف هذا اجملال. واهلل املوفق.
____________________________ 

 المصادر والمراجع
 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.ابن عطية،  (1
 مدارج السالكينابن قّيم اجلوزية،  (4
 .تفسير القرآن العظيمابن كثري، أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر،  (3
 لفكر(حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. )بريوت: دار اسنن ابن ماجه، ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين،  (2
 م(1991، 1، )بريوت: دار صادر، طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم،  (8
 م(1926ه/1216، 1)دمشق: دار القلم، طالدعوة اإلسالمية وتطّورها في شبه القارة الهندية، األلوائي، الدكتور حميي الدين،  (6
 (م1924، القاهرة: جممع اللغة العربية، د.طالمعجم الوسيط، )أنيس، إبراهيم وآخرون،  (2
  (ه1212، 3بريوت: دار ابن كثري، طصحيح البخاري، )البخاري، حممد بن إمساعيل،  (2
 )بريوت: دار إحياء الرتاث( سنن الترمذي، الرتمذي، حممد بن عيسى،  (9

 م(4112/ه1242، 1الشارقة: جامعة الشارقة، طرعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة في اإلسالم، )محيش، الدكتور عبد احلق،  (11
 م(4112)غزة: اجلامعة اإلسالمية، المعاق في الفكر اإلسالمي، يل، د. ماهر محد، احلو  (11
 ه(1382، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، شرح القواعد الفقهيةالزرقاء، أمحد حممد،  (14
 .، تفسير الكشافالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد (13
 (رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة غزة اإلسالمية، د.تة في القرآن الكريم، )ذوو اإلحتياجات الخاصاملشرف، -زهد، د. عصام العبد (12
 م(4119ه/1231، 1)القاهرة: دار النشر للجامعات، طدمج ذوي اإلحتياجات الخاصة: الفلسفة والمنهج واآليات، الزيات، الدكتور فتحي،  (18
 ه(1212كتب العلمية، ، )بريوت: دار الاألشباه والنظائرالسيوطي، عبد اهلل بن أيب بكر،  (16
 م(1998، )بريوت: الدار العربية للعلوم، معاقون ولكن عظماءشكور، جليل وديع،  (12
 م(1992، 1، )الشارقة: ندوة املكتبات يف رعاية املعاقني، طالرعاية الثقافية للمعاقينالشيباين، عمر التومي،  (12
  (ه1218، 1: دار احلرمني، طالقاهرةالمعجم الصغير، )الطرباين، أبو القاسم سليمان بن امحد،  (19
، 4)منشــور مبجلــة الطفولــة والتنميــة، العــدد  إســتراتيجيات مســتحدثة فــي بــرامج رعايــة وتأهيــل األطفــال ذوي اإلحتياجــات الخاصــة،فــراج، د. عثمــان لبيــب،  (41

 م(4111يناير، 
 محاسن التأويل.القامسي، مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم،  (41
 . ، الجامع ألحكام القرآنمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرحالقرطيب، أبو عبد اهلل حم (44
 لطائف اإلشارات.القشريي، عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك،  (43



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                           محور قضايا معاصرة في دراسات القرآن والسنة
 

531 
 

 (1992، 1، )القاهرة: دار نون للنشر، طمقدمة لفلسفة المرضقلعجية، وسيم خليل،  (42
 دار إحياء الرتاث()بريوت:  حتقيق: حممد عبد الباقيصحيح مسلم، النيسابوري، مسلم بن احلجاج،  (48
 ه(1219، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، طكنز العمال، اَلندي، عالء الدين املتقي،  (46
 المكتبة الشاملة (42

28) Enson, Dictionary of psychology and psychiatry. 

29) http://www.who.org 

30) http://www.wikipedia.org 

31) http://meshkat.net 

32) WHO Secretariat, The disability process and intervention levels.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.who.org/
http://www.wikipedia.org/
http://meshkat.net/



	????? ?????? ??????.pdf
	?????? ??????.pdf

