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المساندة النفسية واالجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة في ضوء الكتاب والسنة
أحمد صالح حاج الطيب إبراىيم

جامعة بخت الرضا -كمية االداب

-

قسم الدراسات االسالمية

مستخمص

ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي موقف الشريعة اإلسالمية من ذوي االحتياجات الخاصة من حيث الترغيب في

معاممتيم بالحسنى حتي ال يشعرون بالدونية بين غيرىم من األشخاص السويين .تمثمت مشكمة الدراسة في سؤال
رئيسي مفاده ماىو موقف الشريعة اإلسالمية من زوي االحتياجات الخاصة .أىم فرضيات الدراسة لمشريعة
اإلسالمية دور كبير في الترغيب لذوي االحتياجات الخاصة ومعاممتيم بالحسنى .أىم توصيات الدراسة عمى المسمم
أن يتحمى بالخصال الفاضمة في تعاممو مع ذوي االحتياجات الخاصة معاممة حسنة يثاب عمييا عند اهلل تعالى.

Abstract
The objective of the study is to find out the position of the Islamic Sharia towards
persons with disability in its call for lenient treatment of the disabled so that they do not
feel inferiority among normal people. The research problem is represented by one main
question about the position of the sharia towards the disabled. The most important
hypotheses is that the Islamic sharia has a major role in acceptance of the disabled by
calling for leniency and goodness in treatment. The most important recommendation is
that the Muslim should be virtuous in dealing with the handicapped in such a good way
as to be rewarded by Allah the Almighty.
-1-1مقدمة :

كانت النظرة السائدة إلي أصحاب اإلعاقات حتى وقت قريب ,وفي معظم المجتمعات اإلنسانية تتمثل في أنيم أفراد
غير عاديين,يختمفون عن األفراد العاديين(األسوياء) وال يتساوون معيم,ومنذ القدم وعبر العصور ترسخت ىذه
النظرة وشكمت أنظمة من القيم المجتمعية السمبية تجاه ىذه الفئة من السكان سادت معظم المجتمعات البشرية
وتمثمت بعدم جدوى وجودىم في المجتمع ,وعمي أساس ىذه القيم أعتبر أصحاب اإلعاقات فئة غير جديرة بالعيش

في المجتمع,ألنيا غير منتجة يعاني أفرادىا من قصور وظيفي جسماني يعيق حركتيم وال تمكنيم من العمل أو

قصور عقمي(ذىني) أو عاطفية تجعل منيم أفراد غير أسويا مقارنة باألفراد اآلخرين األصحاء في المجتمع .ويري
ديفيز( )1963أن أصحاب اإلعاقات في نظر بقية أفراد المجتمع يعتبرون أقمية غير منتجة تعد عالة عمي األسر

التي يعيشون فييا,فيما يتعمق برعايتيم واعانتيم  .1وفي الوقت الحاضر نجد أن غالبية دول العالم ومنيا السودان قد

أصبحت تيتم بشئون المعاقين وتعترف بحقوقيم,مما أدي إلي تغيير ممموس في نظرة غالبية أفراد المجتمع إلي
أصحاب اإلعاقات ,وتغيير أقل في أنظمة القيم المجتمعية السمبية في مجتمعات الدول تجاه ىذه الفئة من
السكان,التي ترسخ نبذ أصحاب اإلعاقات وتمانع اختالطيم مع بقية أفراد المجتمع.
1-2أهداف الدراسة :تيدف الدراسة إلى بيان ترغيب الشريعة اإلسالمية لممسمم في تـأىيل ذوي االحتياجات الخاصة
ومعاممتيم الحسنة ،بيان ترغيب الشريعة اإلسالمية لممسمم في دمج المعاقين في المجتمع ،ليكونوا عناصر فعَّالة

منتجة ،بدالً من أن يكونوا عالة عمـى غيرىم ،بيان حقوق المعاقين ،وواجب األمة في رعايتيم من النواحي الدينية
1

طالح دًذاٌ انهغٕي ٔ ،عثذ انكشٌى يرعة انفائض أثش ٔجٕد طفم يعاق عهً انٕانذٌٍ,انًجهح األسدٍَح نهعهٕو االجرًاعٍح ,انعذد األٔل,
األسدٌ ,عًاٌ ,يإٌ2008و ص .81
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واالجتماعية النفسية ،والى معرفة أسباب اإلعاقات وطرق الوقاية

واجب األمة نحو المعاق.

منيا وبيان حقوق المعاق في اإلسالم وتوضيح

1-3أهمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة في محاولة عالج قضية ذوي اإلعاقة في المجتمع من حيث مساندتيم وتأىيميم ،وتذكير ذوييم

تحمميم واعانتيم  ،فيو يضيف لبنة جديدة مكممو لبناء البحوث العممية ذات الطابع السيكولوجي
والمجتمع بفضل ُّ
القانوني ،التي تيتم بيذه الفئة ،من حيث عرض موقف الشريعة اإلسالمية ودوره في تحديد معالم ىذه الواجبات،

وجوانبيا ،وأىميتيا في إعادة المعاق إلى المجتمـع جنباً إلى جنب مع إخوانو األصحاء ،وبيذا يستعيد ثقتو بنفسو.

1-4مشكمة الدراسة:

المعـاق وتأىيمـو ليكون عنص اًر فعَّاالً لو دوره في خدمة األمة
تتمثل مشكمة الدراسة في عدم إدراك المجتمع بحقوق ُ
تمت صياغة مشكمة الدراسة في األسمة التالية:

 /1ما ىو موقف اإلسالم مـن األطفال ذوي اإلعاقة؟
 /2ما ىي الحقوق والواجبات المفروضة عمى األمة المسممة تجاىيم؟
ِ
عاق َع َو َ
اإلعاقة في المغة :أصل َ
وع َّوقَـوُ وتَ َع َّوقَوُ
وعاقَوُ عن الشيء َي ُع ُوقٌوُ َع ْوقَـاً َ
ق  ،ثم ُنقل من فَ َع َل إلى فُع َلَ ،
ِ
الوجو الذي
يق و
ُ
وحَب َسوُ ،ومنو التَّ ْع ِو ُ
ص ِارف .وعاقَني عن َ
ص َرفَوُ َ
ـصرفَوُ عنـو َ
واعتاقوَ :
االعتياق ،وذلك إذا أراد أم اًر ف َ
ِ
ِ
وع ِوق ،أي ذو تعويق
أردت َعائِ ٌ
الع َوائِ ُ
وع َوق َ
وص َرفتني .ورج ٌل عوقو ُ
وص َرفَنيَ ،
قَ :حَب َستني َ
وعاقَتْني َ
قَ :حَب َسني َ
األمر
لمناس عن الخير ،ألن عمـل األمـور تحبسو عن حاجتو ،ورجل ُع َّوق :تعتاقو األمور عن حاجتو .و َ
الع ْوقُ :
يق :التَّثْبيطُ ،وفي التنزيل":قَ ْد َي ْعمَ ُم المَّـوُ (.)1
الشاغ ُل ،وعوائـق الدىر :الشواغل من أحداثو ،والتَّ َع ُّوق :التَّثَُّبطُ ،والتَّ ْع ِو ُ
ون أنصار النبي صمى اهلل عميو وسمم عن نصرتو(.)2
ون :قوم من المنافقين كانوا ُيثَِّوبطُ َ
الم َع ِّووقُ َ
وُ
المشكالت والـصُّعوبات التـي ُيواجييـا
اإلعاقة في االصطالح:
يمكن تعريف اإلعاقة في االصطالح بأنياُ :
الشخص بسبب عجز جسمي ،أو عقمي ،أو سموكي ،مما يجعمـو مختمفـاً عـن غيـره مـن األشخاص . )3 ( .جاء في
ُّ
ويحد أو
تعريف منظمة الصحة العالمية لإلعاقة بأنيا":الضرر الذي يـصيب الفرد ،نتيجة حالة القصور أو العجز،
يحول دون قيام الفرد الطبيعي بالنسبة لعمـر ىو جنسو في إطار عوامل اجتماعية وثقافية يعيشيا الفرد

( .)4وأما

يؤمن لنفسو كمياً أو جزئياً ضروريات الحياة الطبيعية ،نتيجة عجـز أو
المعاق فيو :كل شخص غير قادر عمى أن ّ
قـصور في قدراتو البدنية؛ كالمشمول ،واألعمى ،واألخرس ،أو العقمية؛ كـالمجنون ،أو ىـو :كـل إنسان مصاب

بمرض أو عيب يمنعو من ممارسة النشاط الذي يقوم بو البشر األصـحاء ( )5أو ىو الذي أصابو نقص أو قصور
عن اإلنسان السوي في بدنو أو عقمو(. )6

التعوق :التعوق في حد ذاتو كما عرفو إتحاد األخصائيين االجتماعيين العرب ىو حالو جسمانية أو عقمية تعيق
الفرد عن العمل أو الدراسة أو القيام بواجباتو المنزلية .أما المعوق :عرفتو منظمة العمل الدولية بأنو الفرد الذي
نقصت إمكانياتو لمحصول عمي عمل مناسب أو االستقرار فيو نقصا فعميا نتيجة لعاىة جسمية أو عقمية (زايد

1عٕسج األدضاب ،اٌَح 18
2تٍ يُظٕس ،نغاٌ انعشب ،داس طادس – تٍشٔخ – نثُاٌ  ،ج  ،9ص  ،478 -476يادج (عٕق)
3انًعاق ٔاألعشج ٔانًجرًع ،يُى يغعٕدا نذذٌذي ،يُشٕساخ جايعح انمـذط انًفرٕدـح عًـاٌ األسدٌ ،ط 1997 ،1و ص 8
4يُظًح انظذح انعانًٍح ،انرظٍُف انذٔنً نهعاْاخ ٔداالخ انعجض ٔاإلعالح( ،جٍُف 1980و)
5تعغ أدكاو انًعٕلٍٍ فً انششٌعح اإلعاليٍح ،طاسق انطٕاسي ،يُشٕساخ جايعح انكٌٕد  ،2000ص 1
6انًشٕق فً أدكاو انًعٕق ،عثذ انشدًٍ تٍ عثذ انخانك  ،تذٌٔ ذاسٌخ طثعح  ،ص 2
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وآخرون1984م) .1أما المعوق في رأي العامة(عامو الناس) ىو كل من بو نقص جسمي ظاىر في بدنو أو عقمو
أو حواسو مثل البتر والشمل وفقدان البصر.

أنواع اإلعاقة :يختمف كل نوع من اإلعاقات عن النوع اآلخر من حيث الخدمات واالحتياجات والمتطمبات والرعاية،
2

ومن حيث تأثير ىذه اإلعاقة عمى صاحبيا ،وىذه األنواع كما يمي:

 /1اإلعاقة الجسدية والحركية :من مقعدين وأقزام ومبتوري األطراف ،والعرج والمصابين بشمل األطفال وغير

منتظمي العظام  ,المصروع  ،واألبرص ،واألخرص ،ومن بو شمل دماغي ورعاش ،وشمل األطراف كاليد والقدم
وغيرىا3.وقد أشار القرآن الكريم إلى بعضيم في آيات كثيرة ،منيا قولو تعالى( :لَْيس عمَى الضُّعفَ ِ
اء َوال َعمَى
َ َ
َ
4
ِ
َِّ
َع َمى
ص ُحو الِمَّ ِو َوَر ُسولِ ِو)  ،وقولو تعالى ( :لَْي َس َعمَى ْاأل ْ
ين ال َي ِج ُدونَ َما ُي ْنفقُ َ
ا ْل َم ْرضيَ َوال َعمَى الذ َ
ون َح َرٌج إِ َذ اَ َ
َع َرِج َح َرٌج وال َعمَى ا ْل َم ِر ِ
يض َح َرٌج)  ،5وواجب األمة نحو ىؤالء أن توفر ليم ما يحتاجون إليو من
َح َرٌج َوال َعمَى ْاأل ْ
َ
أجيزة تيسر ليم السير والحركة بسيولة في الشارع والبيت والحضانة والمدرسة والجامعة.

 /2اإلعاقة الحسية :وىم المعاقون سمعياً (الصم) ،وبصرياً (العمى) ،والبكم  .6وقد أشار القرآن الكريم إلى ىذه
َّ
الص َّم ُّ
ين)  ،7وقال
العاىات في أكثر من موضع قال تعالى( :فََِّنكَ ال تُ ْس ِمعُ ا ْل َم ْوتَى َوال تُ ْس ِمعُ ُّ
الد َعاءَ إِ َذا َول ْوا ُم ْدبِ ِر َ
ون)  ،8وينبغي تأسيس مؤسسات ومدارس خاصة لرعاية ىذه الفئات عند توفر
ص ّمٌ ُب ْك ٌم ُع ْميٌ فَيُ ْم ال َي ْرِج ُع َ
تعالىُ ( :
اإلمكانيات المادية لذلك.

9

 /3اإلعاقة الذهنية :المعتوه  ،والمجنون ،أو من لدييم نقص في الذكاء عن المستوى الطبيعي من متخمفين عقمياً
10
َِّ
ِ
ين ِمنْ قَْبمِ ِيمْ ِمن رسوال
وبطيئي التعمم  ،وقد تحدث القرآن الكريم عن ىذه الفئة ،قال تعالىَ ( :ك َذلكَ َماأَتَى الذ َ
َّالقَالُواس ِ
ون).11
احٌر أ َْو َم ْجُن ٌ
َ
 /4اإلعاقة األكاديمية :وىم ذووا صعوبات التعمم والتأخر الدراسي.12

 /5اإلعاقة المتعددة :وىم الذين لدييم أكثر من إعاقة من ىذه اإلعاقات وغيرىا.
حقوق المعاقين في اإلسالم :

اإلسالم دين الحبوالتوادد والتراحم والمؤاساة ,دين أولي اىتماماتو منصبة نحو

الضعفاء والمساكين والمعوقين,ضرب لنا اإلسالم أروع األفعال في التعامل مع ىؤالء معانيا بنبيو ورسولو صمي اهلل
عميو وسمم عن انصرافو عن الكفيف مستمعا لغيره من األسوياء وذلك في قولو تعاليَ ( :عَب َس َوتََولَّى أ ْ
اءهُ
َن َج َ
ك لَعمَّوُ َيَّزَّكى  أَوْ َي َّذ َّكر فَتَْنفَعوُ ِّو
الذ ْك َرى)  ،13لم يكتف اإلسالم بيذا بل حفز عمي حسن المعاممة
ْاأل ْ
َ
َع َمىَ و َم ُاي ْد ِري َ َ
ُ
ولقد وعي المسممون ذلك وعمموا بو فأخذوا بيد المعاقين مساعدة وتعميما .ومن صور حسن المعاممة ليم رعاية

النبي(صمي اهلل عميو وسمم) ليم وتجمي ذلك في األتي:

1عٍٓش انشثهً إتشاٍْى ,اإلعالح ٔآثاسْا انُفغٍح ٔاالجرًاعٍح ٔااللرظادٌح عهً أعشج انرهًٍز انًعاق,ص11 :
 2اإلعالح ٔاألعشج ٔانًجرًع ،نهذذٌذي ،ص .10
3انطٕاسئ ،طاسق ،تعغ أدكاو انًعٕلٍٍ فً انششٌعح ،ص .1
4عٕسج انرٕتح ،اٌَح.91 :
5عٕسج انُٕس ،اٌَح.61 :
6انطاسق ،تعغ أدكاو انًعٕلٍٍ فً انششٌعح ،ص .1
7عٕسج انشٔو ،اٌَح.52 :
8عٕسج انثمشج ،اٌَح.18 :
 9انًعرِٕ :انًذْٕػ يٍ غٍش يظ جٌُٕٔ ،لٍم انًعرِٕ انُالض انعمم :اتٍ يُظٕس نغاٌ انعشب ،13/512 ،يادج (عرّ).
10عثذ انشدًٍ ،انًشٕق فً أدكاو انًعٕق ،ص .1
11عٕسج انزاسٌاخ ،اٌَح.52 :
12يجهح انعشب انكٌٕرٍح ،انعذد ( ،)329ص .150
13عٕسج عثظ ،اٌَاخ.4 – 1 :
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تحريم السخرية منهم :جاء الشرع اإلسالمي السمح ليحرم السخرية من الناس عامة ,ومن أصحاب البموي خاصة

ورفع شعار(ال تظير الشماتة عمي أخيك فيرحمو اهلل ويبتميك) وانزل اهلل تعال آيات بينات تحرم ذلك فقالَ (:يا أَيُّيَا
ونوا َخ ْي اًر ِم ْنيم وال نِساء ِمنْ نِس ٍ
َِّ
اء َع َسى أَنْ َي ُكنَّ َخ ْي اًر ِم ْنيُنَّ َوال تَْم ِم ُزوا
آمُنوا ال َي ْس َخ ْر قَ ْومٌ ِمنْ قَ ْوٍم َع َسى أَنْ َي ُك ُ
ُْ َ َ ٌ
َ
الذينَ َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ون).1
يمانِ َو َمنْ لَمْ َيتُبْ فَأُولَئِ َ
ك ُى ُم الظال ُم َ
أ َْنفُ َس ُك ْم َوال تنابذوا ب ْاألَْلقَابِ ب ْئ َس اال ْس ُم ا ْلفُ ُسوقُ َب ْع َد ْاأل َ
رفع العزلة والمقاطعة عنهم :فقد كان المجتمع الجاىمي ال يخالطيم في طعاميم أعرج وال أعمي وال مريض وكان

َع َرِج َح َرٌج وال َعمَى ا ْل َم ِر ِ
يض
َع َمى َح َرجٌ َوال َعمَى ْاأل ْ
الناس يظنون بيم التقذر والتقزر فانزل اهلل تعالي( :لَْي َس َعمَى ْاأل ْ
َ
2
َع َرِج َح َرٌج َوال َعمَى
َع َمى َح َرٌج َوال َعمَى ْاأل ْ
َح َرٌج َوال َعمَى أ َْنفُ ِس ُك ْم أَنْ تَْأ ُكمُوا) .وقال تعالي مخففا عنيم(:لَْي َس َعمَى ْاأل ْ
يض حرٌج ومنْ ي ِط ِع المَّوَ ورسولَوُ ي ْد ِخ ْمو جَّن ٍ
،3فرفع
ات تَ ْج ِري ِمنْ تَ ْحتيَا ْاأل َْنيَارُ َو َمنْ َيتََولَّيُ َع ِّوذ ْبوُ َع َذاباً أَلِيماً)
ََ ُ ُ ُ َ
ا ْل َم ِر ِ َ َ َ َ ُ
عنيم فريضة الجياد وتجمي ذلك في قصة عمرو بن الجموح رضي اهلل عنو في معركة احد فكان رضوان اهلل عميو
رجل أعرج شديد العرج فمنعو الرسول (صمي اهلل عميو وسمم) بقولو( :اىا أنت فقد عزرك اهلل فال جياد عميك) ولكنو

أصر وخرج واستيد .بيد أن ىذا التخفيف الذي يتمتع بو المعاق في الشرع اإلسالمي يتسم بالتوازن واالعتدال فخفف
عن صاحب كل اعاقو قدر أعاقتو ،وكمفو قدر استطاعتو بقول القرطبي (إن اهلل رفع الحرج عن االعمي فيما يتعمق
بالتكميف الذي يشترط فيو البصر،وعن األعرج فيما يشترط فيو بالمشي وما يتعذر من األفعال مع وجود الحرج
،وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطو ،كالصوم وشروط الصالة وأركانيا والجياد ونحو ذلك) .ومثال ذلك

الكفيف والمجنون ،فاألول مكمف بحل التكاليف الشرعية باستثناء بعض الواجبات والفرائض كالجياد .وأما الثاني فقد
رفع عنو الشارع السمح كل التكاليف فعن عائشة رضي اهلل عنيا أن رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم قال(:رفع القمم

عن ثالثة :النائم حتي يستيقظ ,وعن الصبي حتي يبمغ  ,وعن المجنون حتي يعقل).4

عفوه عن سفهائهم وجهالئهم :وظير ذلك في غزوه أحد في (شوال 3ىجرية624,م) لما توجو النبي (صمي اهلل
عميو وسمم) بجيشو صوب أحدوعزم المرور بمزرعة رجل ضرير ,أخذ ىذا الحقير يسب الرسول(صمي اهلل عميو

وسمم) وينل منو ,وأخذ في يده حفنو من تراب وقال:في وقاحة لمنبي(لي اهلل عميو وسمم) واهلل لو أعمم إني ال أصيب

5

بيا غيرك لرميتك بيا! حتي ىم أصحاب النبي (صمي اهلل عميو وسمم)بقتمو ,فأبي عمييم ,نبي الرحمة وقال (دعوه).
5

(دعوه).

واجب األمة نحو المعاق:

لقد عمل اإلسالم عمى توفير الحياة الكريمة لممعاق ،حياة عزيـزة بعيـدة عـن الذلّـة

لممعاق كما
فالمعاق إنسان ابتاله اهلل تعالى ،وىذا االبتالء من سنن الكون ،وال يعنـي عقوبة ُ
والمسكنة واإلىانةُ ،
منا لمسة من العطف
يعتقد كثير من الناس،
المعاق ومقاطعتو والبعـد عنو ،بل يستحق ّ
ً
وبناء عميو ال يجوز ىجر ُ
بجانبو،ونمد لو يد العون والمساعدة دولة ،ومجتمعاً ،وأفراداً،
منا أن نقف
ّ
والحنان والشفقة والرحمة ،ويستحق ّ

متن
وىيئـات،
ومؤسـسات ،وجمعيـات،واتحادات ،ونقابات ،وىذا واجب عمى كل إنسان قادر مستطيع ،وليس ّ
منة ُي ّ
ّ
المعاق فريضة دينية ،وضرورة بشرية
بيـا عميـو،فالمسمم أخو المسمم ،وىو لو كالبنيان يشد بعضو بعضاًّ .
إن مناصرة ُ

المعـاق
المعـاق ومن حولو ،بل ليا تأثير عمى المجتمع بكل قطاعاتو ،فيذه المناصرة روح ُ
واجتماعية ،ليا تأثير عمى ُ
دمو الذي يسير في عروقو ،ف ذا انقطع ىذا الدم أو جف ،جفّت العروق ،وجفّـت الحيـاة بعدىا ،حينئذ
وحياتـو،وىي ّ

1عٕسج انذجشاخ ،اٌَح.11 :
2عٕسج انُٕس ،اٌَح.61 :
3عٕسج انفرخ ،اٌَح.17 :
 4سٔاِ اإلياو أدًذ فً يغُذِ.
5يذًذ يغعذ ٌالٕخ ،يمال سدًح (انُثً طهى هللا عهٍّ ٔعهى) تزٔي االدرٍاجاخ انخاطح ،يجهح عانى اإلعالح،انعذد ( ،)93انغعٕدٌح–
انشٌاع،أغغطظ 2007و ،ص .47 – 46
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المعاق من عنصر فاعل إلى عنصر خامل يش ّكل عبئاً إضافياً عمـى الحياة برمتيا ،ليذا كان لزاماً عمينا
يتحول ىذا ُ
ّ
جميعاً أن نقف في صفّو ،نمسح دمعتو ،ونرسـم بـسمتو،ونأخذ بيده ،ونعينو عمى نوائب الدىر وخطوب الزمن ،نحقّق
بالمعاق فرض عين عمى من تجب عميو
طموحاتو وأىدافو ،ونرفـع مـن قدره ومكانتو ،ونعيد لو الحياة .والعناية ُ
كفالتو ،وفرض كفاية عمى األمة إذا قام بو بعضيم سقط اإلثم عن الباقين واذا لم يقم بو أحد ،كان الجميع

بالمعاق والواجبات نحوه ،فيي واجبات دينيـة ،واجتماعيـة ،ونفـسية ،وماليـة،
آثمين )63(.وتتنـوع العنايـة ُ
وقانونيـة،واعالمية ،وغير ذلك.
الواجبات الدينية:

 /1تأىيل قمبو وايمانو؛ لتمقي صدمة اإلعاقة بالصبر ،والرضا بقضاء اهلل وقدره ،واألمل فيما ادخره اهلل لعباده
الصابرين ،وتحقير أمر الدنيا ،وأن متاعيا قميل زائل ،وأياميا معـدودة ،وانما عند اهلل خير وأبقى .ومن اآليات
المفيدة في مثل ىذه المواطن والتي من شأنيا بث األمـل في نفس المعاق وتثبيتو قولو تعالى( :قُلْ لَنْ ي ِ
ص َيبَنا إِ َّال َما
ُ
ُ
َّ ِ 2
1
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َصابَ منْ ُمص َيبة إال ب ْذنِ المو) وقولـو
ب المَّوُ لََنا ُى َو َم ْو َ
َكتَ َ
النا َو َعمَى الموِ َف ْمَيتَ َو َّكلِ ا ْل ُم ْؤ ِمُن َ
ون) ،وقولو تعالىَ ( :ما أ َ
3
ص ِم َن ْاأل َْموالِ و ْاأل َْنفُ ِ
تعـالى ) :ولََنْبمُوَّن ُك ْم بِ َشي ٍء ِمنَ ا ْل َخ ْوفِ وا ْل ُجوِع وَن ْق ٍ
ين) وما تضمنتو
س َوالثَّ َم َراتِ َوَب ِّوش ِر َّ
الصابِ ِر َ
َ َ
َ
َ
َ َ
ْ
ىذه اآليات الكريمات من أنو ال يصيب اإلنسان شيء مـن المـصائب إال وىو مكتوب عند اهلل تعالى.4
ان ْب ِن َع ْب ِد المَّ ِو
ص ْف َو َ
 /2الدعاء لو واإلحسان إليو ،بأن يأجره اهلل ويثيبو ويعافيو ،وأن يعوضو خي اًر مما أخذ منـو.عن َ
الدرَد ِ
اىا فَوج َد أ َُّم َّ ِ
ت تَ ْحتَو ْابَنةُ أَبِى َّ ِ
يد ا ْل َح َّج
ت لَوُ :تُِر ُ
اء فَقَالَ ْ
ان قَا َل َو َك َان ْ
الد ْرَداء ،فَأَتَ َ َ َ
ُ
ص ْف َو َ
ْب ِن َ
الد ْرَداء َولَ ْم َي ِج ْد أََبا َّ ْ
َخ ِ
النبِـى-صمى اهلل عميو وسممَ -كان يقُو ُلَ ":د ْعوةُ ا ْلمرِء مستَجابةٌ أل ِ
ت :فَ ْادعُ المَّوَ لََنا بِ َخ ْي ٍر فَِ َّن َّ
يو
ا ْل َع َام؟ قَا َلَ :ن َع ْم .قَالَ ْ
َ َْ ُ ْ َ َ
َ َ
َ
ِ ِِ 5
ك يؤ ِّومن عمَى ُدعائِ ِو ُكمَّما َدعا لَو بِ َخ ْي ٍر قَ َ ِ
ِِ
ِ
ك بِمثْمو"
بِ َ
ين َولَ َ
َ َ ُ
َ
ظ ْي ِر ا ْل َغ ْي ِب ع ْن َد َأرْسو َممَـ ٌ ُ َ ُ َ
ال آم َ
 /3مساعدتو في تحصيل العبادات ،كمساعدة األعمـى واألخـذ بيـده تعريفـو بـالطريق،ومساعدتو في الوضوء ،وعند
الصالة ،واإلمامة بو ،فيذه من األعمال الصالحة التـي ُيـؤجر المرء عمييا ويثاب .فعن البراء بن عاذب –رضي اهلل
ِ
ان لَوُ ِمثْـ ُل
عنو -قال :سمعت رسول اهلل -صـمى اهلل عميو وسمم -يقولَ ":م ْن َمَن َح َمن َ
يحةَ لََب ٍن أ َْو َوِرٍقأَ ْو َى َدى ُزقَاقًا َك َ
ت ِف ِ
يو َّ
ِعتْـقِ َرقََب ٍة"6وعن أبي ذر أن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -قالَ " :عمَى ُك ِّول َن ْف ٍ
الش ْم ُس
س ِفي ُك ِّوـل َي ْوٍم َ
طمَ َع ْ
َّ ِ ِ
َّ
َن ِم ْن أ َْبو ِ
ق َولَْي َس لََنـا أ َْم َوا ٌل؟ قَا َلِ ":أل َّ
الص َدقَ ِة
اب َّ
ص َّد ُ
ص َدقَةٌ ِم ْنوُ َعمَى َن ْف ِس ِو"ُ .ق ْم ُ
تَ :يا َر ُسو َل المو م ْن أ َْي َن أَتَ َ
الش ْم ُس َ
َ
التَّ ْكبِير ،وس ْبحان المَّ ِو ،وا ْلحم ُد لِمَّ ِو ،ولَـا إِلَـو إِلَّـا المَّـو،وأَستَ ْغِفر المَّو ،وتَأْمر بِا ْلمعر ِ
وفَ ،وتَْنيَى َع ْن ا ْل ُم ْن َك ِرَ ،وتَ ْع ِز ُل
َ
َ َُ َ َ
َ َْ
ُ َ ْ ُ َ َ ُُ َ ُْ
َ
ِ
َّ
الن ِ
ط ِري ِ
ق َّ
َص َّم َو ْاأل َْب َك َم َحتَّى َي ْفقَوََ ،وتُِد ُّل ا ْل ُم ْستَِد َّل َعمَى
اس َوا ْل َع ْ
الش ْو َكةَ َع ْن َ
ظ َم َوا ْل َح َج َرَ ،وتَ ْي ِدي ْاأل ْ
َع َمىَ ،وتُ ْسمعُ ْاأل َ
7
اج ٍة لَوُ"
َح َ

تيدم من
 /4وجوب مواساتو ،وتذكيره بالصبر ،وعدم الجزع عمى ما فاتو ،والعمل عمى إصـالح مـا يمكن أن يكون قد ّ
نفسو ،وانيد من كيانو ،ف ن العاىة واإلصابة تصيب النفس قبل أن تصيب البدن ،وىدم النفس أبمغ من تيديم البدن،
8

وقد يحصل مع تحطيم النفس زوال اإليمـان،وتم ّكن الشك ،ووجود السخط عمى اهلل.

الواجبات االجتماعية  :فعمى المجتمع أن يناصر المعاق ،ويقف بجانبو ،وذلك بالوسائل التالية:
1عٕسج انرٕتح ،اٌَح.51 :
2عٕسج انرغاتٍ ،اٌَح.11 :
3عٕسج انثمشج ،اٌَح.155 :
4عثذ انشدًٍ انًشٕق فً أدكاو انًعٕق ،ص .1
5سٔاِ أدًذ فً انًغُذ.44/186 ،
6سٔاِ انرشيزي ،تاب :يا جاء فً انًُذح .عٍُ انرشيزي.4/340 ،
7
سٔاِ أدًذ فً انًغُذ.43/476 ،
8عثذ انشدًٍ انًشٕق ،فً أدكاو انًعٕق ،ص .11
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المعاق وىجرانو ،كما ال يجوز النفور منو ،بل
المعاق من خالل الزيارات والمقاءات ،فال يجوز مقاطعة ُ
 /1مساندة ُ
يجب التواصل معو اجتماعياً ،والتفاعـل معـو ،ومؤازرتـو ،واألكـل والتضامن معو ،وىذا من شأنو أن يزرع في نفسو

الثقة واإلحساس بقيمة الـذات .فوجـب أنتكون مواساة أىل العاىات سنة مسممة بين الناس1 .ويجب عدم عزليم عن
المجتمع والناس،ويجب إشراكو في الحياة العامة ،كمساعدتو لحضور الصموات ،وخاصـة الجمـع واألعيـاد،ودعوتو
في مناسبات األفراح والطعام ،وحضوره مجالس الناس ومنتدياتيم ،وزيارة الناس لـو

المعاق ،وبرٌء لروحو ،وىذا يساعد في إعادة تأىيمو نفـسياً وجسدياً .وقد شرع
في منزلو ،كل ىذا فيو شفاء لنفس ُ
المعاق أقرب
اإلسالم عيادة المرضى ّ
عامة ،وأصحاب اإلعاقات خاصة؛ وذلك لمتخفيف من معاناتيم ،فالشخص ُ

المعاقين
إلى االنطواء والعزلة والنظـرة التـشاؤمية ،وأقـرب مـن األمراض النفسية بخالف الصحيح ،ومن الخطأ إىمال ُ

فـي المناسـبات االجتماعيـة كالزيارات والزواج ،فالمؤمن لممؤمن كالبنيان المرصوص ،فعن أبي موسى–رضي اهلل
عنو-عن النبي-صمى اهلل عميو وسمم -قال":ا ْل ُم ْؤ ِم ُن لِ ْم ُم ْؤ ِم ِن َكا ْلُب ْنَي ِ
ـضا " .وش ّـبك أصابعو2 .وقد كان
ضوُ َب ْع ً
ان َي ُش ُّد َب ْع ُ
المعاقين ،وكان يزورىم في بيوتيم مع لصحابة رضوان
كان رسول اهلل -عميو الصالة والسالم -رحيماً بالضعفاء و ُ
اهلل عمييم؛ تطييباً لقموبيم وخواطرىم؛ وزرعـاً لمثقـة فـي أنفسيم؛ وبثاً لمطمأنينة في نفوسيم؛ ورسماً لمبيجة والفرحة

عمى

بأنو ليس وحيداً ،بـل
المعاق واإلحسان إليو ،والشعور بالشفقة نحوه ،واحساسو ّ
وجوىيم ،فعن خبير بن مطعم .رحمة ُ
أن من كان
إن الجميع يقف في صفّو ،ويألم أللمو ،ويحرص عمى تمبية حقوقو في جميع المجـاالت .وذكـر العمماء ّ
ّ

في الصالة فرأى طفالً أو أعمى أشرف عمى غرق أو حرق وجب عميـو قطع الصالة إلنقاذ ذلك الطفل أو ذلك
األعمى3.ومن األحاديث :عن أسامة بن زيد -رضي اهلل عنيما -قال :قال النبي-صمى اهلل عميو وسممَ ":-وِاَّن َما َي ْرَح ُم
4
ال رسو ُل المَّ ِو -صمى اهلل عميو وسممِ َّ ": -
ِ َّ ِ
ون
َي ْر َح ُم المَّوُ ِم ْن ِعَب ِاد ِه ُّ
الراح ُم َ
اء" َ -ع ْن َع ْبد المو ْب ِن َع ْم ٍرو قَا َل :قَ َ َ ُ
الر َح َم َ
ض يرحم ُكم م ْن في السَّم ِ
اء" -5عن النعمان بن بشير –رضي اهلل عنو -قال :قال
َي ْـر َح ُميُ ُم َّ
َ
الر ْح َم ُن ْار َح ُموا َم ْن في األ َْر ِ َ ْ َ ْ ْ َ
ِ
ض ًوا
اح ِم ِي ْم َوتَ َو ِّواد ِى ْم َوتَ َعاطُِف ِي ْم َك َمثَ ِل ا ْل َج َس ِد إِ َذا ا ْشتَ َكى ُع ْ
ين في تََر ُ
قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ":تََرى ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
اعى لَوُ َسائِ ُر َج َس ِد ِه بِالسَّيَ ِر َوا ْل ُح َّمى".6
تَ َد َ
الخاتمة :أن اإلعاقة ليست مسئولية الدولة وحدىا وانما ىي مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع بما فيو من
مؤسسات اجتماعية متخصصة إضافة إلي مسئولية األسرة والمعوق نفسو وعمى جميع الييئات والمؤسسات

والجمعيات العاممة في مجال رعاية وتأىيل المعاقين التكاتف والترابط لحل ما يواجو ىذه الفئة من مشكالت والعمل
عمى حميا ومطالبة كل جية اختصاص العمل عمى دمج ىؤالء الفئة والعمل عمى رعايتيم طبياً ونفسياً واجتماعيا

ليكونوا نافعين منتجين ليم ولوطنيم والعمل عمى دراسة كل ما يختص بيم وتشجيع الباحثين والمتخصصين لمعمل
عمى دراسة أحوال ىذه الفئة وعمى المجتمع التكاتف بجميع فئاتو ومسئوليتو عمى إدماج المعاق والعمل عمى رفع
الروح المعنوية لو وتشجيع ودعم ما تبقي من قدرات لديو واالعتراف بيم داخل المجتمع المحيط وتحسين النظرة

1انذْهٕي ،دجح هللا انثانغح.1/89 ،
2سٔاِ انثخاسي ،تاب :ذشثٍك األطاتع فً انًغجذ ٔغٍشِ ،طذٍخ انثخاسي  ،1/182دذٌث سلى (.)467
3انشاصي ،يفاذٍخ انغٍة.13/42 ،
4سٔاِ انثخاسي ،تاب :لٕل انُثً طهى هللا عهٍّ ٔعهىٌ ،عزب انًٍد تثعغ تكاء أْهّ عهٍّ إرا كاٌ انُٕح يٍ عُرّ ،طذٍخ انثخاسي:
 ،1/431دذٌث سلى (.)1224
5سٔاِ انرشيزي فً عُُّ ،7/383 ،دذٌث سلى (.)2049
6سٔاِ انثخاسي ،تاب :سدًح انُاط ٔانثٓائى ،طذٍخ انثخاسي ،5/2238 ،دذٌث سلى (.)5665
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